Hoe een
persoonlijke ode
een plek van
dialoog werd
Samengesteld door Milena Mulders
in samenwerking met vrijwilligers
van het Migratiemuseum Heerlen

‘Needing
each other is
the only way
to resolve fear.’
– Zygmunt Bauman –

Milena
Mulders

‘Ondergronds hadden de mijnwerkers elkaar nodig.
Simpelweg om te overleven. De Limburgse mijnen
waren de veiligste van de wereld maar het was en
bleef mensenwerk. Je moest elkaar kunnen vertrouwen.
Maar hoe weet je of iemand te vertrouwen is als hij
jouw taal niet spreekt, als hij ‘vreemd’ is?’
Voor Mici Michon-Čebin en Sarah El Akrouch
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‘We hoeven het
niet eens te
worden, maar
laten we eens
kijken hoe ver
we komen.’
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VOORWOORD
Natuurlijk, de passie van het immigrantenkind, vadersdochter, was er
voor nodig. Passie als lijdensweg, passie als verlangen, ambitie. Zonder
Milena geen museum.
Misschien, de beste manier om naar het Migratiemuseum te kijken, er
over na te denken, is als ware het een kunstwerk. Het was een performance om precies te zijn.
Heel zeker, het museum was op haar plaats. Nergens anders dan in het
Maankwartier, herrezen Heerlen, had het gepast.
Natuurlijk, niet iedereen kon het waarderen er aan herinnerd te worden,
dat de eigen grootvader of -moeder (of allebei of alle vier), van heinde
en ver was gekomen. Het waren vreemdelingen.
Misschien, het roept nog steeds schaamte op bij menigeen een immigrantenkind te zijn. De oorspronkelijke beschaming van de nieuwkomer werkt
door de generaties heen.
Heel zeker, wie stemt op anti-immigranten partijen en wie moslims haat,
verdraagt het slecht in de spiegel van Milena’s Migratiemuseum zichzelf
te zien. De performance was politiek.
Natuurlijk, het Migratiemuseum past in een reeks. Cultura Nova, Leesjongen, Sjtub, murals, het Jaar van de Mijnen, het geluk van Limburg, de
anti-stad, het Maankwartier.
Misschien, de Mijnstreek heelt zich hier zelf. De kunstwerken geven uitdrukking aan, denken na over, en interveniëren in de malaise van en na
de sluiting van de mijnen.
Heel zeker, de reeks kunstwerken markeert het einde van een tijdperk.
Na een eeuw mijnwerk, volgde een halve eeuw mijnsluiting - die is nu
eindelijk voorbij.
Natuurlijk, iedereen weet dat de mijnwerkers die in de steenkolenmijnen
van Zuid-Limburg afdaalden van elders kwamen. Van Amsterdam tot
uit Marokko.
Misschien, het scheppen van een gemeenschap uit vreemdelingen is de
belangrijkste les. Onder in de mijn werd iedereen een zwarte.
Heel zeker, het Migratiemuseum daagt de huidige burgers van de Mijnstreek uit. Niemand is hier van hier, iedereen is welkom.
Frans Geraedts
Filosoof

8

NIET BANG ZIJN

VOORWOORD

9

Milena
Mulders

10

NIET BANG ZIJN

‘Niemand is hier van hier. Met die woorden opende
Frans Geraedts zijn performance tijdens de opening
van het Migratiemuseum Heerlen. En het werd stil.
Hij vervolgde, zijn woorden waren spijkerhard. Er
raakten mensen geëmotioneerd, er liepen mensen weg.
Als initiatiefnemer én curator wilde ik voorkomen dat
we meteen al zouden terechtkomen in het vakje
‘nostalgie’ en ‘leuk gezellig’. Met het museum heb ik
juist willen aanzwengelen dat migratie altijd gepaard
gaat met angst en conflict. Ook toen. Maar ik wilde
ook laten zien dát we er toen mee zijn omgegaan. Niet
beter of slechter maar als spiegel om in te kijken en
nog eens in te kijken, en jezelf in dat verleden weerspiegeld te zien.’
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INLEIDING
Op donderdagavond 29 november 2018 opende tijdens het festival
Bovengronds op het Maanplein 52 het pop-up Migratiemuseum Heerlen:
een tijdelijke presentatie- en ontmoetingsplek om het verleden en de
actualiteit van migratie te tonen, te delen en te bespreken.
Het project omvatte een tentoonstelling, een onderzoek naar de ‘koempelmentaliteit’ en een programmering. Parkstad Limburg kent een rijke
geschiedenis van immigratie van mijnwerkers en hun gezinnen uit onder
andere Polen, Slovenië, Italië en Marokko. Zij kwamen vanaf het eind van
de negentiende eeuw naar Zuid-Limburg om te werken in de mijnen. In
een razendsnel veranderende samenleving werden de Limburgers geconfronteerd met de komst van grote groepen mensen die niet op hen leken,
die hun taal niet spraken, die er andere ideeën en gewoontes op nahielden
en die zich een plek toe-eigenden.
Men sprak indertijd over een ‘Slavische invasie’ of ‘Balkantoestanden in
de Mijnstreek’. Retoriek die aan het huidige Nederland doet denken. De
tentoonstelling ‘Niet bang zijn’ liet zien hoe een betrekkelijk homogene
regio in korte tijd veranderde in een multiculturele samenleving. Daarmee
werd zichtbaar en bespreekbaar dat dit deel van Nederland al eerder te
maken heeft gehad met de komst van nieuwkomers in een omgeving
die daar niet op ingericht was.
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Het Migratiemuseum Heerlen bood ruimte aan de bezoeker om eigen
verhalen, objecten, archieven, herinneringen en meningen te delen. Onze
uitdaging: samen met de mensen over wie het gaat, op zoek naar de
veerkracht van toen. Het museum was bedoeld voor drie maanden maar
het werden er zes: wegens succes verlengd! Er kwamen veel meer bezoekers dan verwacht of gehoopt en bezoekers/deelnemers waren van
alle leeftijden en komaf. Vooral werd er ongelofelijk veel gepraat en
herinnerd. Samen met de vrijwilligers, maar ook bezoekers onderling, in
groepjes, en gezinnen en families met elkaar. Het museum raakte een
gevoelige snaar omdat het inzoomde op samenleven, hoe dat vroeger
ging en hoe dat nu gaat. Mensen werden daardoor geraakt, ze wilden
geraakt worden en lieten zich raken.
Met dit boek zijn op veler verzoek opzet, indrukken, ervaringen en resultaten gebundeld bij wijze van naslagwerk. Tentoonstellingsteksten en
bijschriften zijn bewerkt en toegevoegd. Vooral is veel beeld opgenomen om te laten zien wat er in het museum ontstond, hoe het een plek
voor ontmoeting en dialoog werd en hoe het iets nieuws in beweging
zette: ‘Niet bang zijn’.

INLEIDING
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‘Er is door u geluisterd, gediscussieerd, gehuild, gebeden, gezongen en gedanst. U voelde zich (ondanks
de kou) welkom om uw verhalen te delen. Die verhalen gingen over de mijnen en uw eigen culturele afkomst, maar ook over ervaringen en herinneringen
aan samenleven in die tijd. U voelde zich - of u nu voor
of tegen migratie bent - comfortabel bij ons gedeelde
multiculturele verleden en dit schiep ruimte voor dialoog. Zo kon het dat wij in het museum ook discussieerden over het vluchtelingenvraagstuk, het kinderpardon en de Brexit.’
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15

ACHTERGRONDEN
Milena Mulders
‘Ik ben geboren in Brunssum, een voormalige mijnstad onder de rook van
Heerlen. Dochter van een Limburgse vader en een Sloveense moeder,
kleinkind van Joegoslavische arbeidsmigranten die in 1928 naar Nederland
kwamen voor de mijnen. Het gezin moest terug toen in de jaren dertig
de crisis uitbrak en de buitenlanders als eersten werden ontslagen. Na
de oorlog kwam mijn moeder als 15-jarig meisje met haar moeder terug
naar Nederland. In mijn familie vond dus twee keer migratie naar
Limburg plaats.
Mijn moeder stierf in 1997 toen ik 22 was. Ik wist weinig tot niets over
haar leven. Na een lange, verwarrende periode van rouw besloot ik in
2003 om op zoek te gaan naar mijn roots. Dat had alles te maken met
de ontwrichtende gebeurtenissen in de samenleving: 11 september 2001
en de moord op Pim Fortuyn in 2002. Met de gruwelijke moord op Theo
van Gogh in 2004 in mijn woonplaats Amsterdam kwam het heel erg
dichtbij. Ik herinner me dat ik die dag door Amsterdam fietste met een
unheimisch en onheilspellend gevoel en me realiseerde dat vanaf nu alles
anders was. Dat er ineens sprake was van ‘wij’ en ‘zij’. Maar wie waren
‘wij’ en wie waren ‘zij’?’

‘Dat ik dit zou gaan doen,
heb ik altijd geweten. Ik
wachtte alleen op het
juiste moment.’
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Culturele Spoorzoeker
‘Als onderdeel van mijn zoektocht werd ik in 2004 één van de eerste
deelnemers aan het project ‘Culturele Spoorzoeker’, een training georganiseerd door het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM)
in samenwerking met migrantenorganisaties en het Instituut voor
Sociale Geschiedenis (IISG). Jongeren uit migrantengroepen werden
daarbij opgeleid tot verzamelaars van cultureel erfgoed. Ik deed mee
met de groep Zuid-Europeanen, een explosieve groep met roots in alle
Joegoslavische republieken, aangevuld met jongeren uit Italië en Spanje.
Mijn deelname aan de training maakte veel los omdat ik mezelf herkende in mijn mede-cursisten. Het leidde er uiteindelijk toe dat ik verder
onderzoek ging doen.
Door deze zoektocht ontdekte ik mezelf. Ik leerde voor het eerst over
de mijnen en de geschiedenis van de regio waar ik geboren was. Dat
raakte mij diep. Het besef dat er zich daar een gangenstelsel onder de
grond bevindt ter grootte van de stad Amsterdam én dat er in die tijd
een geheel nieuwe samenleving was gebouwd door mensen die overal
vandaan kwamen, is iets dat mij tot op de dag van vandaag emotioneert
én in beweging zet.
Iets anders dat mij wakker schudde was de eenzijdigheid van het verhaal
dat over de Sloveense mijnwerkers en hun gezinnen bekend was. Zij
waren goede katholieken, werkten hard, konden goed zingen en dansen
en ze maakten geen problemen. Allemaal waar maar er was ook een
ander verhaal. Er zijn Sloveense communisten actief geweest die verenigingen stichtten en contacten onderhielden met de CPN. Slovenen zaten
in het verzet, ze hielden zich koest of ze waren knetterfout in de oorlog.
Ik leerde dat migratie in mijn eigen familie alles te maken had met de
gebeurtenissen in mei 1945 toen er in Slovenië 14.500 (schuldige en onschuldige) mensen werden vermoord door Tito’s partizanen. Mijn grootvader was er één van. Als gevolg van zijn verdwijning kwamen mijn oma
en mijn moeder naar Nederland. De werkelijkheid was kortom rijker,
complexer en genuanceerder dan het vaak oppervlakkige eenzijdige
beeld dat over (Sloveense) migranten wordt geschetst.
Uiteindelijk resulteerde het spoorzoeken in een boek, een archiefcollectie
en een fotocollectie. Voor het IISG maakte ik met het verzamelde materiaal een kleine online tentoonstelling.1 De collectie is inmiddels overgebracht naar het Sociaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht. Alle
privé foto’s zijn toegankelijk gemaakt via de website van het Historisch
Beeldarchief Migranten. 2 In 2009 publiceerde ik mijn boek ‘Met de buik
het brood achterna; mijn Sloveense geschiedenis’.’ 3

Jaar van de Mijnen
‘In 2015 was het precies 50 jaar geleden dat de laatste mijn sloot. Naar
aanleiding hiervan vond in Heerlen en omgeving het Jaar van de Mijnen
plaats: een herdenkingsjaar vol activiteiten. Ik was als projectmedewerker
betrokken bij de organisatie en het frustreerde me dat het niet goed
lukte om het multiculturele verleden van de regio in de spotlight te krijgen op een manier die recht deed aan de geschiedenis. Dit kon drie
dingen betekenen: mensen waren het vergeten, ze wilden er niet aan
herinnerd worden of ze waren het als vanzelfsprekend gaan beschouwen.
In datzelfde jaar bereikte de vluchtelingencrisis een hoogtepunt. In geen
twintig jaar was in Nederland de instroom van asielzoekers zo groot geweest. In sommige gemeenten ging de komst van een opvanglocatie
gepaard met protesten. Ook ik raakte betrokken bij het vluchtelingenvraagstuk. In 2016 werd ik coördinator (inmiddels directeur) van de
Stichting ONfile: een landelijk netwerk van gevluchte journalisten, schrijvers
en andere mediaprofessionals. Ik voerde gesprekken met vluchtelingen
uit de hele wereld en leerde contact te maken met mensen die niet op
mij lijken. Ik leerde om … niet bang te zijn.
En toen belde Mici. Mici Michon-Čebin is één van de oudste Slovenen in
Nederland die nog in leven zijn. Ik had haar meermaals geïnterviewd
voor mijn boek en we hebben altijd contact gehouden. Mici woonde in
De Hopel in Kerkrade, beter bekend als de ‘witte kolonie’. Haar huis was
een klein Sloveens museum. Mici maakte zich zorgen om de hutkoffers
met eigengemaakte klederdrachten op zolder. De jeugd keek er niet naar
om. Na een infarct keerde Mici niet meer terug naar huis. In de revalidatiekliniek vroeg ze mij om me te ontfermen over het erfgoed van haar familie.
Mici’s vraag zette mij aan het denken. Wat als haar huis een (tijdelijk)
Migratiemuseum zou worden? Zouden er mensen komen kijken? En
waarom dan? En waaraan zou het hen doen denken?
Op 29 november opende aan het Maanplein 52 het tijdelijke Migratiemuseum Heerlen. Daarmee ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Wat begon als ‘ik’ werd ‘wij’ en een particuliere wens werd een
interventie in - misschien wel - een reeks.’

1. http://www.iisg.nl/hbm/tentoonstellingen.php
2. http://www.iisg.nl/hbm/bladeren-op-collectie.php
3. Aksant/ Amsterdam University Press
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MIGRATIE EN
DE MIJNSTREEK
Met de opkomst van de grootschalige mijnbouw rond 1900 begon de
toestroom van arbeidskrachten naar Zuid-Limburg. De eerste arbeidsmigranten voor de mijnen hadden de Duitse en de Oostenrijkse nationaliteit en waren behalve uit Duitsland, afkomstig uit het huidige Slovenië
en Polen. Met de verdere ontwikkeling van de Limburgse mijnen (er openden tussen 1898 en 1928 elf mijnen) en de enorme vraag naar ervaren
arbeiders bleef de regio daarna als een magneet werken op vreemdelingen.

‘De omvang van de
mobiliteit is geschat
op meer dan een
miljoen mensen
tussen 1900 en 1930.’
20
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De bevolking in de Mijnstreek groeide van 70.000 inwoners in 1900 naar
230.000 in 1930. Heerlen groeide van 6.000 inwoners in 1900 tot
50.000 in 1935. Het recordaantal buitenlanders in de Limburgse mijnen
werd bereikt in 1930. In dat jaar werkten er bijna 12.000 buitenlanders
in de mijnen, of 32% van de totale personeelsbezetting. Het totale aantal
buitenlanders in de Mijnstreek lag nog hoger aangezien mijnwerkers vaak
hun gezinnen lieten overkomen. Bij de cijfers moet ook worden bedacht
dat het om een momentopname gaat. De Mijnstreek was in die tijd het
toneel van een voortdurend komen en gaan van mensen. De omvang
van die mobiliteit is geschat op meer dan een miljoen mensen tussen
1900 en 1930.
Dit stuk is een herschreven versie van de museumteksten. De foto’s maakten eveneens
onderdeel uit van de tentoonstelling en komen uit de collecties van het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Historisch Beeldarchief Migranten (HBM),
Continium discovery center, Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL), 1001 Italianen
en de collectie Nihat en Jikky Dincelek.
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Komen
Na de Eerste Wereldoorlog werden er door de mijndirecties in toenemende mate actief arbeiders geworven. In Nederland, in de buurlanden en
ook in Centraal-, Oost- en Zuid-Europa. Naast Duitsers, Belgen en Fransen
betrof het arbeiders uit Polen, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Joegoslavië
en Hongarije. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er ook weer nieuwe
groepen arbeidsmigranten naar de Limburgse mijnen. Toen gebeurde
dat meer gereguleerd. Er mocht alleen in het buitenland worden geworven
als er op de Nederlandse arbeidsmarkt tekorten waren. De naoorlogse
werving van buitenlandse arbeidsmigranten verliep daardoor in golven.
Tussen 1947 en 1950 kwamen de eerste groepen, vooral Polen en Italianen.
Een tweede rekruteringsgolf vond plaats tussen 1955 en 1957. Een paar
duizend Oostenrijkers, Italianen en Hongaarse vluchtelingen kwamen in
die jaren naar de mijnen. Een derde golf begon in 1961 en duurde ongeveer tien jaar, tot de mijnen dicht gingen. Die derde golf bracht achtereenvolgens Spanjaarden, Joegoslaven en Marokkanen naar de Mijnstreek.
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Gaan
In de crisisjaren (tussen 1930 en 1936) nam het aantal buitenlanders in
de Nederlandse mijnen af. Wie werd ontslagen, moest het land uit. Over
het algemeen hadden degenen die het langst in Limburg woonden, over
de meeste ervaring als mijnwerker beschikten en getrouwd waren, liefst
met een Limburgse vrouw, de meeste kans om aan ontslag te ontkomen.
Degenen die het verst waren voortgeschreden op het pad naar integratie
mochten blijven. Vertrek werd echter niet alleen ingegeven door ontslag
maar ook door de omstandigheden in de landen van herkomst. Toen
Polen in 1918 onafhankelijk werd, keerden veel Polen uit West-Europa
terug, ook al was die vrijheid in hun geboorteland van korte duur. In 1947
vertrok er een transport met 185 Slovenen naar het inmiddels communistische vaderland. Tegen de migranten was gezegd dat dit hun laatste
kans was om terug te keren naar huis.
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Staatsmijnen
Om te voorkomen dat de mijnindustrie in de opbouwfase te snel zou
gaan groeien en de streek overspoeld zou worden door vreemdelingen,
besloot de Nederlandse overheid in 1902 tot de oprichting van de Staatsmijnen. Met een geleidelijke exploitatie van de mijnen kon worden ingespeeld op de beschikbaarheid van Nederlandse mijnwerkers, zodat
de Staatsmijnen geen buitenlanders in dienst zouden hoeven nemen. De
angst voor de buitenlanders berustte op het onvoorspelbaar geachte,
zwervende en bovenal oncontroleerbare bestaan dat de mijnwerkers
in die tijd leidden. Mijnwerkers bleven nooit lang op één plek, maar
hadden vaak al lange omzwervingen langs Duitse, Franse of Belgische
mijnen achter de rug voordat ze in een Limburgse mijn tewerk werden
gesteld. Ze waren doorgaans mondiger, zelfstandiger en strijdvaardiger
dan men in die tijd van arbeiders gewend was.

Greep op samenleving
Wat kon men van hen verwachten? En hoe zouden zij zich ver van huis
en in een vreemd land gedragen? De kerk vreesde dat zij door de komst
van deze sociaal weerbare arbeiders haar greep op de samenleving zou
verliezen en zo het geloof verloren zou gaan. Wat men probeerde te
voorkomen gebeurde toch: de Mijnstreek werkte als een magneet op de
vreemdelingen. Kampend met een voortdurend personeelstekort namen
de particuliere mijnen hen maar wat graag in dienst. Ook de Staatsmijnen
moesten overstag. De geestelijkheid maakte zich grote zorgen over de
woningnood. De samenleving was niet ingericht op de vestiging van
zoveel nieuwkomers in zo’n korte tijd. Het systeem van kostgangers zou
tot situaties leiden die het daglicht niet konden verdragen en vergelijkingen
met de sociale wantoestanden en zedeloosheid in het Ruhrgebied waren
niet van de lucht.
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Sociale werken
Om ontkerkelijking, verloedering en opstand te voorkomen werd dr. Henri
Poels aangesteld als aalmoezenier voor sociale werken, met als speciale
opdracht het ontwikkelen van de katholieke sociale actie als middel om
de nieuwe samenleving te controleren. De katholieke sociale was erop
gericht om de woningnood en andere sociale problemen aan te pakken.
De vreemdelingen zouden zich moeten aanpassen aan het katholieke
karakter van de streek, door verspreiding over de koloniën en begeleiding bij hun verenigingen en sociale en godsdienstige leven. Zo voorzag
het Laurentiuscomité bijvoorbeeld in de behoefte van de buitenlandse
arbeiders en hun gezinnen aan zielzorg in de eigen taal. De aalmoezeniers
van de migranten kregen geen eigen parochies. De Limburgse geestelijkheid wilde voorkomen dat er een Poolse of Sloveense kerk in de kerk
zou ontstaan. De katholieke mijnwerkers uit het buitenland dienden te
integreren in de Limburgse parochiële zielzorg. Zo werd de Poolse
gemeenschap organisatorisch ondergebracht in de reeds bestaande
Sint-Corneliusparochie van Heerlerheide. De Sloveense zielzorg werd geleid vanuit het rectoraat van de Paters Franciscanen aan de Sittarderweg
in Heerlen.

Terug naar vaderland?
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen de Italianen, de Slovenen en
de Polen in de Mijnstreek in een lastige positie. Als gevolg van de propagandistische repatriëringspolitiek van het fascistische regime, keerde het
merendeel van de Italiaanse mijnwerkers terug naar Italië. Velen werden
ontslagen op grond van de door de Nederlandse regering ingevoerde
protectionistische maatregelen. De Polen en de Slovenen kregen in
Nederland een Volksduitse pas aangeboden omdat ze als Duitsers werden
gezien.
Na de Tweede Wereldoorlog werden de katholieke Slovenen en Polen
opnieuw onder druk gezet, nu om terug te keren naar hun communistische
vaderlanden. Een moeilijke keuze omdat velen al in Zuid-Limburg verbleven maar tegelijkertijd heimwee hadden naar hun vaderland. Dit
leidde zowel bij de Slovenen als bij de Polen tot loyaliteitsconflicten. Veel
Polen weigerden na de oorlog om zich te registreren in het inmiddels
communistische Polen. Zij konden daarna geen Poolse passen krijgen
en werden stateloos. Ook cultuurverschillen en onvrede over de werk- en
woonomstandigheden leidden regelmatig tot conflicten, zoals bij de
Spanjaarden in 1963 was gebeurd.
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Wonen in de kolonie
Door de vele nieuwkomers nam de bevolking in de Mijnstreek tussen 1900
en 1930 toe van 70.000 tot ruim 230.000 inwoners. Een dergelijke explosieve groei leverde specifieke problemen op, vooral op het gebied van
huisvesting. De populatie nam sneller toe dan de capaciteit van nieuwe
woningen. Lange tijd was er zelfs sprake van acute woningnood. Niet
alleen leidde dit tot schijnende situaties, het betekende ook dat arbeiders
wegtrokken omdat de omstandigheden ergens anders beter waren.
Vandaar dat huisvesting kon uitgroeien tot een wervingsinstrument voor
de mijnen. De kerk bemoeide zich met de woningbouw om ruimtelijke
scheiding tussen bevolkingsgroepen tegen te gaan. Massale opeenhopingen van duizenden buitenlanders in troosteloze getto’s zou de onderlinge solidariteit alleen maar versterken, met als risico dat de kerk de
controle op de samenleving zou verliezen. Om die reden werd gestreefd
naar spreiding en vermenging. In de woongroepen of koloniën woonden
verschillende nationaliteiten als buren bij elkaar. Bijvoorbeeld in de kolonie
De Hopel in Kerkrade woonden in het begin van de jaren twintig van de
vorige eeuw al meer dan tien nationaliteiten bijeen. Grote concentraties
van migranten afkomstig uit eenzelfde regio of land waren er daarentegen niet in de Mijnstreek. Zo woonden de Slovenen in 1929 verspreid
over 29 parochies.
In de kolonie deelde men dezelfde ervaringen ongeacht etnische achtergrond: het werk in de mijn, ongevallen, de ploegendiensten, de ‘mijnwerkerswas’ op maandag. Men had contact met de buren op straat of in
de winkels waar men de dagelijkse boodschappen deed. Die contacten
werden vergemakkelijkt doordat de Polen en Slovenen door hun verblijf
in het Ruhrgebied Duits hadden geleerd. En met die taal was men vanouds in de streek rond Kerkrade en Heerlen vertrouwd. Bovendien was
ook het beroepsjargon in de mijn doordrenkt met Duitstalige begrippen.
Aanpassing van de koloniebewoners aan wat de mijn en de kerk beschouwden als gewenste maatschappelijke normen en waarden, werd
zeker ook afgedwongen. Er was in de woongroepen controle door de
mijnpolitie en door woninginspectrices. Afwijkend gedrag dat niet bij de
gevestigde waarden en normen paste, werd niet getolereerd, op straffe
van uitzetting uit de woning en ontslag bij de mijn.
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Kostgangers
Om de ongehuwde mannen onderdak te bieden, werden in de loop der
tijd verschillende woonsystemen in het leven geroepen. De meest bekende
was dat van de kostgangers. Arbeiders betaalden voor een slaapplek
maar kregen ook de kost. In de beginperiode werd dit systeem gezien
als een goede manier om de vreemdelingen in contact te brengen met
de Limburgse samenleving. Maar er werden al snel de nodige problemen
gesignaleerd. Het eerste ‘mannenhuis’ of gezellenhuis werd gebouwd in
1915 in Heerlen. Tijdens de economische crisis van de jaren 1930 ontsloegen de mijnen veel ongehuwde mijnwerkers. Dat leidde tot leegstand in
de gezellenhuizen. Groepen gastarbeiders uit het buitenland en Nederlandse migranten van buiten Limburg die na de Tweede Wereldoorlog
naar de mijnen kwamen, werden opnieuw in de gezellenhuizen ondergebracht. De stroom nieuwkomers werd in de jaren 1950 en 1960 zo groot
dat er nieuwe gezellenhuizen moesten worden ingericht in onder meer
Simpelveld, Kerkrade, Hoensbroek, Eijsden, Valkenburg, Brunssum, Echt
en Sittard.
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‘Arbeiders
betaalden
voor een
slaapplek
maar kregen
ook de kost.’
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Gezellenhuizen
De bezetting van de huizen weerspiegelde de internationale samenstelling van de mijnwerkersbevolking. Er woonden Nederlanders, Polen,
Italianen, Hongaren, Joegoslaven, Spanjaarden, Grieken en Marokkanen.
Door bedrijfsbussen werden de mijnwerkers bij de gezellenhuizen opgehaald en na de dienst teruggebracht. De gezellenhuizen werden een
soort enclaves van gastarbeiders. De bewoners sliepen en aten in het
gezellenhuis en er waren voorzieningen voor vrijetijdsbesteding. Het ontvangen van bezoek was gereguleerd. Ook organiseerden de mijnen busvervoer naar en van het werk. Dat betekende dat de bewoners van de
gezellenhuizen wat afgeschermd werden van de plaatselijke bevolking.
Desondanks waren er wel contacten in het uitgaansleven met de bijbehorende vriendschappen maar ook met confrontaties, bijvoorbeeld omdat
Limburgse jongens vonden dat Italiaanse gastarbeiders wel erg veel
belangstelling aan de dag legden voor de meisjes uit het dorp.

Jos Benders
Voormalig
vreemdelingenadvocaat en
Balkanliefhebber
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‘De man op de foto - waarschijnlijk afkomstig uit Noord-Afrika is op zijn werk op de mijn gewond geraakt aan zijn voet en moet
rusten. Dat doet hij op zijn kamer in het gastarbeiderspension.
Die kamer deelt hij met minstens een collega, want we zien een
tweede bed. Om te lopen zijn aan hem twee krukken verstrekt.
De vloer van zijn kamer is smerig want het rafelige verband is aan
de onderkant vuil. En het is koud in de kamer: de man draagt een
winterjas en een sjaal. Hij lacht en is gelukkig, niet in het minst
omdat de in 1930 ingevoerde Ziektewet hem zijn inkomen garandeert en hij ook deze maand weer geld naar thuis kan overmaken.
Het gaat goed met hem want hij kan zich een mooi horloge en
twee gouden tanden permitteren. En dan houdt hij nog geld over
om de Panorama of de Lach te kopen. Foto’s van schaars geklede
dames, soms in een wulpse houding, en een Coebergh-reclame
sieren de wand. En ik weet zeker dat deze foto niet naar het
thuisfront is gestuurd omdat hij dan de toorn van zijn moeder of
zijn vrouw over zich afroept. Thuis hoeven ze niet alles te weten!’
MIGRATIE EN DE MIJNSTREEK
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‘Het geloof
speelde een
grote rol bij
de aanpassing
aan de
Limburgse
samenleving.’
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Geloof
Dat de Italianen, Spanjaarden en Joegoslaven overwegend katholiek waren speelde een grote rol bij de
aanpassing aan de Limburgse samenleving. Voor
Marokkanen gold dat de gebruiken van het islamitische
geloof in Limburg onbekend waren. De Marokkanen
konden wat dat betreft niet aansluiten bij bestaande
tradities, zoals eerdere groepen immigranten dat wel
konden. Hun geloofsuitoefening vond voornamelijk
plaats in de beslotenheid van de gezellenhuizen, waar
een gebedsruimte was ingericht. In ieder geval kwam
definitieve vestiging in de Limburgse Mijnstreek en dus
integratie slechts voor bij een klein gedeelte van de
gastarbeiders die in de naoorlogse jaren in de mijnen
hebben gewerkt.
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Verenigingsleven
Van de Polen en de Slovenen is bekend dat ze zich vanaf hun vestiging in
de Mijnstreek gingen verenigen. De eerste Poolse vereniging werd opgericht in 1910. De eerste officiële Sloveense vereniging stamt uit 1924.
Daarna volgen nog heel veel andere verenigingen, zoals verenigingen
voor zang, dans en toneel, maar ook aparte mannen- en vrouwenverenigingen en kinderverenigingen. Deze etnische verenigingen hadden meestal
een uitgesproken katholiek karakter. De kerk en het katholieke geloof
fungeerden voor de leden als houvast en als belangrijk onderdeel van hun
identiteit. De katholieke geestelijkheid in Limburg ging de etnische
verenigingen en hun leden al snel zien als bondgenoot in de strijd voor
het behoud van het katholieke karakter van de Mijnstreek.
Het verenigingsleven vond plaats in de kolonie. Ook dat bracht mensen
van verschillende herkomst bij elkaar. Migranten mochten lid worden van
sport- en gezelligheidsverenigingen die door de mijnen en de kerk werden
opgericht en gesubsidieerd. Naast dergelijke gemengde verenigingen
van gevestigden en nieuwkomers, bouwden migrantengroepen hun
eigen etnische verenigingsleven uit. Dat verenigingsleven was door de
immigranten uit het Ruhrgebied mee naar Limburg genomen. De koestering van de eigen cultuur en taal in den vreemde was enerzijds een
belemmering voor integratie. Maar het feit dat de verenigingen een sterk
katholiek karakter hadden en daardoor uitstekend aansloten bij het netwerk van autochtone verenigingen die door de Limburgse geestelijkheid
was opgericht, maakte ze anderzijds tot een instrument om de aanpassing
aan de nieuwe samenleving te bevorderen.

‘Het verenigingsleven
bracht mensen van
verschillende
herkomst bij elkaar.’
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Sociaal vangnet
Daarnaast had het etnische verenigingsleven de functie van sociaal vangnet voor nieuwe immigranten. Nieuwkomers konden er terecht voor informatie over de gebruiken en regels die in Nederland golden, of via de
netwerken in de vereniging een kosthuis vinden. Door de komst van
andersdenkenden was de Mijnstreek in de jaren twintig al aanzienlijk
minder homogeen katholiek geworden dan een kwart eeuw eerder. Dus
verleende de Limburgse geestelijkheid medewerking bij de aanstelling
van aalmoezeniers voor de immigrantengroepen en bij de oprichting
van etnische verenigingen en scholen. Migranten gingen naar dezelfde
kerken als de Limburgers, de talrijke etnische verenigingen liepen mee
in processies. De migrantengemeenschappen werden op die manier
opgenomen in het katholieke leven van de autochtone bevolking van
Limburg.
Ondanks dat er alles aan werd gedaan om de communisten buiten de
Mijnstreek te houden, waren er zeker buitenlandse communisten actief.
Van de Slovenen is bekend dat er voor de Tweede Wereldoorlog een
groep communisten aanwezig was onder leiding van Andrej Forte en er
zelfs een communistische vereniging bestond. De groep werd na een
staking op de Maurits het land uitgezet en de vereniging verdween in
de oorlog van het toneel. Ondergronds werd er een nieuwe vereniging
opgericht, die ook weer werd verboden maar die uiteindelijk aanstichter
was van de terugkeer van 185 Slovenen naar het communistische vaderland. Het is opvallend dat de bewijzen van de Sloveense communistische
verenigingen alleen te vinden zijn in de hoofdstad Ljubljana. In Nederland
vindt men alleen de katholieke kant van het verhaal.
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Koempelmentaliteit
De onderlinge verschillen die bovengronds tot uiting kwamen, stonden
samenwerking onder de grond niet in de weg. Volgens Wikipedia betekent
koempelmentaliteit ‘hard werken voor weinig resultaat en niet te beroerd
zijn om anderen te helpen, ondanks de slechte situatie waar men zelf
in zit.’ De term stamt uit de tijd van de mijnen. De mijnwerkers, koempels
genaamd, zaten in krappe mijngangen en moesten vaak hun medemijnwerkers te hulp schieten als er gevaar dreigde. Het begrip spreekt nog
steeds tot de verbeelding. Zo gaat voetbalclub Roda JC prat op de
koempelmentaliteit en is er in het Parkstad Limburg Stadion een koempeltribune.
Omdat Polen en Slovenen in het algemeen ervaren mijnwerkers waren,
kwamen ze de mijn binnen als geschoold vakman. Menig Limburgse
mijnwerker leerde het vak in de mijn van een buitenlandse koempel. De
aard van het beroep zorgde ervoor dat er veel contact tussen mijnwerkers
was. Het was een vak waar solidariteit en samenwerking letterlijk van
levensbelang waren. Men was van elkaar afhankelijk. Voor het delven van
steenkool maar ook voor de veiligheid. Of zoals een mijnwerker het ooit
verwoordde: ‘Je zit onder in de mijn en er valt een steen op je hoofd.
Dan zal het je weinig interesseren wie jou aan je benen eruit trekt, of dat
een Pool is of een Italiaan of een Tsjech, of weet ik waar hij vandaan komt.
Je bent op elkaar aangewezen.’ Italianen, Spanjaarden, Joegoslaven en
Marokkanen spraken een voor de meeste Limburgers onbekende taal.
De nieuwkomers konden taallessen krijgen en de mijnen zorgden voor
tolken. Het primaire doel van die lessen was om zich in het bedrijf verstaanbaar te kunnen maken.
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In principe kregen de naoorlogse arbeidsmigranten een tijdelijk arbeidscontract van een of twee jaar. Het waren gastarbeiders die na afloop van
hun arbeidscontract weer zouden vertrekken. Menige arbeider wachtte
het eind van zijn contract niet af en keerde eerder terug. Ondanks de
tijdelijkheid van hun contract werden deze arbeidsmigranten volwaardig
opgenomen in het mijnbedrijf, net zoals hun vooroorlogse voorgangers.
Een verschil was wel dat de naoorlogse migranten vaker geen ervaring
als mijnwerker hadden. Ze kregen een basisopleiding van het bedrijf,
en kwamen daar in contact met andere meer ervaren mijnwerkers, na
de oorlog vooral Limburgers. De Marokkanen maakten de gefaseerde
beëindiging van de steenkolenwinning in Nederland mogelijk, waardoor
andere mijnwerkers herplaatst konden worden.
Omdat er door de mijnen een nieuwe samenleving ontstond en deze
samenleving moest draaien, was het gebied ook interessant voor ondernemers. De buitenlanders in de regio waren dus niet alleen mijnwerkers
maar hadden ook winkels en waren bijvoorbeeld schoenmaker, zeilmaker,
hotelier, kapper, slager of caféhouder.
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‘De
Limburgse
samenleving
bleef
verweesd
achter.’
Na de mijnsluitingen
Migratie en de Mijnstreek is geen afgesloten hoofdstuk. Want ook al werd
de laatste mijn in 1974 gesloten, sporen van die tijd vinden we nog steeds
terug. In de archieven, op zolders, in de hoofden en harten van mensen
en in het DNA van de regio. De Limburgse samenleving bleef verweesd
achter. Alles wat de mensen, eigen of vreemd, aan elkaar bond viel weg.
Niet alleen de mijnen maar ook de kerk en daarmee de hoop en het
houvast voor de toekomst. Een deel van de mijnmigranten keerden in
de loop van de geschiedenis terug naar huis. Een ander deel bleef in
Limburg en werd Limburger.
De Mijnstreek krabbelde na verloop van tijd op en er kwamen nieuwe
migranten, landgenoten ook, maar echte aansluiting vinden bij elkaar
was lastig en is dat nog steeds. Nu zijn de buitenlanders van toen, of
hun kinderen, soms bang voor die van nu. De mijnen waren van de
Limburgers, ook al is ook daar niet iedereen het mee eens, maar we
hadden de buitenlanders nodig. Zoals we elkaar vandaag de dag nog
steeds nodig hebben.
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TENTOONSTELLING
De tentoonstelling ‘Niet bang zijn’ was een ode aan de migranten, de
Limburgers van toen en aan de koempelmentaliteit. Een initiatief van
Milena Mulders in samenwerking met Continium discovery center en het
Nederlands Mijnmuseum.
Aan de hand van persoonlijke foto’s, verhalen, objecten en archiefstukken
werd zichtbaar en bespreekbaar dat dit deel van Nederland al eerder te
maken heeft gehad met de komst van veel nieuwkomers in zeer korte
tijd in een samenleving die daar niet op ingericht was. De expositie
opende met veel lege ruimtes. Een bewuste keuze zodat de tentoonstelling kon groeien door de inbreng van nieuwe verhalen, herinneringen,
foto’s en objecten. Iedereen die zich betrokken voelde bij het thema
‘migratie toen en nu’ kon een bijdrage leveren.
Het (historische) materiaal in de tentoonstelling was afkomstig van
Continium discovery center, Nederlands Mijnmuseum, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Historisch Beeldarchief Migranten
(HBM), Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL), Sociaal Historisch
Centrum Limburg (SHCL), 1001 Italianen en particuliere bruikleengevers.
Het Migratiemuseum Heerlen was een pop-up museum, een tijdelijke
expositie. De locatie aan het Maanplein was een leegstaande casco ruimte
in het nieuwe Maankwartier. Toch was het een bewuste keuze om het
een museum te noemen en in de vormgeving en inrichting gebruik te
maken van het beeld dat veel bezoekers van musea hebben: objecten
in vitrines bekijken, niets aanraken, suppoosten die toezicht houden en
stilte. Ook in het Migratiemuseum Heerlen waren vitrines met objecten
waar je niet aan mocht komen. Maar er was ook veel waar je wel aan
mocht komen. De suppoosten waren vriendelijke gastheren en -vrouwen
die je (in hun skipak) welkom heetten en uitnodigden voor een kop koffie
en een gesprek. Stil was het daardoor nooit.
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Voorbereiding en aanpak
De tentoonstelling werd samengesteld door Milena Mulders. Historicus
Serge Langeweg (Continium discovery center) trad op als betrokken meelezer. Er is dankbaar gebruik gemaakt van elders aanwezige expertise:
Nadia Bouras (auteur van ‘Marokkanen in Nederland; de pioniers vertellen’), Daniela Tasca (auteur van ‘1001 Italianen) en Hanneke Verbeek
(auteur van ‘Honderd jaar heimwee; de geschiedenis van Polen in
Nederland’).
Over de vorm is overleg gevoerd met Mila Ernst (erfgoedprofessional).
Voorafgaand aan het ontwerpproces vond in Heerlen een creatieve
sessie plaats met de ontwerpers Eloi Koster en Jesse van Lienen (Bureau
Kosten Van Lienen) en diverse experts verbonden aan de Reinwardt
Academie: Theo Meereboer (lector), Mario Jellema (lector), Danielle
Kuijten (co-curator Imagine IC) en Justin van de Berg (student).
Eén van de ambities was om het historische narratief over migratie in
de Mijnstreek te verrijken met nieuwe perspectieven en invalshoeken.
De onderzoekservaring van Milena Mulders met Sloveense geschiedenis
speelde daarin een belangrijke rol. Naast een andere invalshoek (angst
voor het vreemde) werd letterlijk ruimte in de tentoonstelling gecreëerd
voor bezoekers om eigen verhalen, objecten en foto’s toe te voegen.
Door toevoeging van het kunstwerk ‘Niet bang zijn’ werd de historische
tentoonstelling ook actueel. De migratie naar de Mijnstreek is niet gestopt
bij de sluiting van de mijnen en roept vragen op: wie zijn de mensen die
later in deze regio zijn komen wonen of die hier nu (tijdelijk) verblijven?
Hun verhalen werden op verschillende manieren toegevoegd: op een
wand verbonden aan een wereldkaart, maar ook op zichzelf staand in
de expositieruimte (zie perspectieven).
Door middel van de programmering werden bezoekers ook deelnemers.
Door bijvoorbeeld foto’s te laten scannen die onderdeel werden gemaakt van de tentoonstelling, maar vooral door aanwezig te zijn en met
elkaar in gesprek te gaan. De inhoud van deze gesprekken is niet vastgelegd omdat de middelen daarvoor ontbraken en omdat gaandeweg
bleek dat er iets anders nodig was, namelijk een veilige omgeving die
uitnodigde om in gesprek te gaan. Ter plekke is besloten om ‘het’ los te
laten en ‘het te laten gebeuren’.

48

NIET BANG ZIJN

TENTOONSTELLING

49

Kunstwerk ‘Niet bang zijn’
De titel van de tentoonstelling ‘Niet bang zijn’ is ontleend aan een lichtkunstwerk van Thierry van Raay. Het beeld heeft geen vraag- of uitroepteken en daagt op die manier uit tot nadenken: is het een constatering,
een bezwering of een geruststelling? De rode draad in de tentoonstelling
was ‘angst voor het vreemde’. Het kunstwerk verbond verleden aan
actualiteit en toekomst.

Milena
Mulders
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‘Het idee voor het pop-up Migratiemuseum Heerlen
kreeg pas echt vorm toen ik me het kunstwerk ‘Niet
bang zijn’ voor de geest haalde. Ik had het ooit zien
hangen in één van de loodsen op de NDSM werf in
Amsterdam. In de context van het onderwerp migratie
verbond het kunstwerk verleden, heden en toekomst
op een manier die tot denken aanzet, die vraagt om
stilstaan, verbinding en dialoog. Van begin af aan was
duidelijk dat dit werk perfect paste in het concept.
Jong en oud voelt zich over het algemeen thuis bij
het mijnverleden. Het Migratiemuseum Heerlen wilde
een veilige omgeving creëren om het ook over het nu
te hebben. De veerkracht van toen is iets om kracht
uit te putten, juist in deze tijd en deze regio waar de
bevolking op zijn eigen manier worstelt met migratie.
In het museum wilden we de moeilijke onderwerpen
en pijnpunten van migratie niet uit de weg gaan. Toen
we tijdens opbouw de stekkers van het kunstwerk in
het stopcontact staken en de neon oplichtte, zagen
we het: nu klopt het, nu is het een tentoonstelling!’
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Thierry
van Raay
Beeldend
kunstenaar en
theatermaker

‘Het neonwerk ‘Niet bang zijn’ is ontstaan als onderdeel van het decor voor de jeugdvoorstelling ‘Het boek
van alle dingen’ naar het gelijknamige verhaal van
Guus Kuijer. “Gelukkig” zei Thomas, “Ik word later
gelukkig”. De buurvrouw van de hoofdrolspeler draaide
zich verrast om. Ze keek Thomas lachend aan en zei:
“Dat is een verdomd goed idee. En weet je waar geluk
mee begint? Met niet meer bang zijn”.’

Milena
Mulders
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‘In de praktijk werkte het kunstwerk precies zoals ik me had voorgesteld. Bezoekers vroegen soms wat het voor mij betekende en dan legde ik dat uit. En ik vroeg
hen: wat betekent het voor jou? Dat
leidde altijd tot mooie, soms schurende
gesprekken over angst voor het vreemde
maar ook over angst om er niet bij te
horen. Thierry had me verteld dat er oorspronkelijk ‘Niet meer bang zijn’ had gestaan en dat hij ‘meer’ eruit had gehaald.
Het was een stil protest geweest tegen
de ontwikkelingen op het NDSM-terrein,
waar het geld het begon te winnen. Ik
vind het een ongelofelijk krachtig werk,
juist omdat het werk en de context
waarin het staat elkaar beïnvloeden.’
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Ontwerp
Jesse van
Lienen
Studio Koster
van Lienen

‘Milena staat voor een hoofd vol ideeën en een hart
vol verhalen. Als studio werkte we al eerder samen
aan de identiteit van Stichting ONfile, een netwerk
van gevluchte journalisten, schrijvers en andere mediaprofessionals. Vanwege onze betrokken houding
werden we gevraagd voor een adviserende rol en
het realiseren van dit mooie, sociaal geëngageerde
project. Om vanuit de rijkdom van verhalen tot een
inspirerend ontwerp te komen en dit bovendien gerealiseerd te krijgen binnen twee maanden, was een
uitdaging. Een continue dialoog was daarvoor essentieel. Door in het proces betekenisvol te kiezen zijn we
tot de essentie gekomen van het verhaal en konden
we hieraan vorm geven.
Het resultaat is een aangename, bevragende ontmoetingsplek waarin het begrip ‘Mijn Migratie’ een gezicht
krijgt met als doel te duiden, te verzamelen en de dialoog te openen over migratie. Een goede tentoonstelling is als een verhaal waar je doorheen kunt lopen.
Ruimtelijke beleving, visuele verbeelding en inhoudelijke leesbaarheid komen op een intuïtieve manier
samen. Het rauwe karakter van het casco pand paste
goed binnen het beeld van de mijnen. Dit is door ons
versterkt door de ruimtelijke plaatsing en materialisatie
van de tentoonstellingswanden. Wij hebben met het
ontwerp en de realisatie antwoord gegeven op inhoud
en locatie door dynamisch gebruik te maken van de
ruimte waarin het verleden het heden ontmoet.
We zijn er als studio trots op te hebben meegewerkt
aan dit project en op het feit dat het met groot enthousiasme werd ontvangen. Niet alleen is de tentoonstelling met drie maanden verlengd maar ook zijn er plannen om het een meer permanente plek te geven in
de regio.‘
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Milena
Mulders

‘Samen met de gemeente Heerlen werd lang gezocht
naar de juiste locatie in de stad. Ik wilde geen afbraakpand omdat ik vond dat dit verhaal, deze ode, juist
de beste plek in de stad verdiende. Zo kwamen we
uiteindelijk terecht in het Maankwartier van Michel
Huisman. Gedurende de hele looptijd van het museum
was dat nog in aanbouw. Hoe vaak hebben we niet de
bewegwijzering moeten aanpassen omdat de trappen
werden afgesloten en er weer een loopbrug werd
weggehaald!’
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Verzamelen en toevoegen
De expositie opende met veel lege ruimtes. Een bewuste keuze zodat
de tentoonstelling kon groeien door de inbreng van nieuwe verhalen,
foto’s en objecten. Iedereen die zich betrokken voelde bij het thema
‘migratie toen en nu’ kon een bijdrage leveren.
In zes maanden tijd zijn ruim 150 objecten en een paar honderd unieke
historische foto’s verzameld. De verhalen die erbij hoorden, zijn vastgelegd op papier of digitaal. Er werden ook nieuwe perspectieven toegevoegd door kunstenaars. Steeds is plekke gezocht naar de beste vorm
en plek.
Om verhalen over nu te kunnen verzamelen, is een wereldkaart toegevoegd zodat bezoekers hun verhalen en foto’s konden verbinden met de
kaart. Dat liep niet storm en vroeg dus om een actieve inzet van het team.
Het paneel over de koempelmentaliteit groeide wel vanzelf. Hier werden
twee vragen gesteld: ‘Koempelmentaliteit is … ’ en ‘Migratie betekent
voor mij … ’. Bezoekers konden hun antwoorden op post-its toevoegen.
De laatste weken zijn alle ingebrachte objecten, foto’s en verhalen gelabeld zodat zichtbaar werd wat er is verzameld.
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Milena
Mulders

‘Voor mij als initiatiefnemer en curator was het erg
spannend want wat zou er gebeuren? Gebeurt er
überhaupt wel iets? Ik vond ook niet alles ‘mooi’, maar
ik realiseerde me dat het daar niet om ging. De kunst
was ervoor zorgen dat de ruimte in balans bleef en
dat het geen rommeltje werd. Soms schoten we door,
maar dan stuurde ik foto’s naar de vormgevers en die
floten mij dan terug, met argumenten. Het was een
organisch proces.’
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Deze foto komt uit de collectie Nihat en Jikky Dincelek, ‘envelop Marokko,
Tunesië, Turkije, Italië, Spanje en is getiteld: ‘Gesproken brief voor thuis’.

Zelfgemaakt fotoboekje over de
familie Sajovec uit Schinveld.

Foto uit de collectie Pitzalis, Brunssum 1959.
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Zakia
Labyed
Onvermoeibare
en trotse
dochter van een
ex-mijnwerker
uit Marokko

62

NIET BANG ZIJN

‘Mijn vader was 17 jaar toen hij naar Europa kwam.
Toen hij 18 was, heeft hij zich gevestigd in Parkstad.
Daar heeft hij gewerkt in de mijnen totdat ze gesloten
werden. Daarna in allerlei fabrieken. In 1973 werden
we als gezin herenigd. Ik herinner me dat ik een bal
en een jojo cadeau kreeg toen we naar Nederland
gingen. Ik was drie-en-een-half. Mijn vader is overleden
in 2015 en begraven in Marokko. Van hem heb ik geleerd dat studie belangrijk is naast werk en inkomen,
verantwoordelijkheid en respect. Hij heeft nooit de
gelegenheid gehad om naar school te gaan. Hij was
mijn beste vriend. We hebben altijd goed kunnen
praten en veel met elkaar gediscussieerd. Hij was erg
trots op mij.’

Armand
Leenaers
Fanatiek
brievenschrijver
en gepassioneerd
rondleider

‘Mijn favoriete object is het stripboek Heerlen
Bovengronds 1974-2018. Ik zag het liggen en heb het
gefascineerd doorgebladerd. Even later heb ik mijn
eigen exemplaar op de kop getikt want als Heerlenaar
moet je dit in huis hebben. Het gaat over de stad van
mijn jeugd en laat goed zien hoe ruig Heerlen was toen
ik met kinderen van migranten op de middelbare
school zat en voor het eerst het uitgaansleven ontdekte. De mijnen waren dicht, de oliecrisis van 1973
achter de rug en de Lange Jan was de verkeerde kant
op gevallen. Heerlen, ooit een van de rijkste steden
van het land, werd een ‘no future’ stad met aan
heroïne verslaafde Vietnam-veteranen, punkers en
steeds meer junks. Het station was het middelpunt
van wat later een scene bleek te heten. Hoe ruig het
was begreep ik pas later toen ik het kon vergelijken
met de brave studentensteden waar ik in het begin
van de jaren tachtig rondliep. De vijf verhalen laten
de donkere maar ook losgeslagen sfeer van destijds
zien. ‘Heerlen laat je niet gaan’, zegt Berend Vonk
terecht. Geen stad in Nederland heeft dit meegemaakt.’
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Perspectieven
Op zondag 13 januari 2019 vond in het Migratiemuseum Heerlen de introductie plaats van het videoproject ‘IDENTITIES - Migration’ in aanwezigheid van de makers Eric Meyer en Rick Alberigs. De video die werd
getoond, bevatte portretten van zeven bewoners uit Maastricht met een
migratieachtergrond. Later werden deze portretten aangevuld met
nieuwe verhalen.
Identities is ‘work in progress’. In 2018 begon studio Take Twee 4 in
Maastricht met het maken en vertonen van videoportretten. Tegelijkertijd
gaat Studio Take Twee op reis door Nederland en strijkt neer in steden
als Heerlen, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam waar eveneens video’s
worden gemaakt en geëxposeerd. Uiteindelijk komen deze portretten
eind 2020 samen in een grote museale installatie.

Hans Rutten
Hans Rutten 5 is een fotograaf uit Brunssum en al jaren actief. De laatste
jaren legt hij zich toe op langlopende projecten. Vaak zijn mensen het
onderwerp van zijn foto’s maar ook architectuur en landschap. In zijn
projecten wil hij deze onderwerpen te combineren. Voor het Migratiemuseum Heerlen begon hij aan een project waarbij hij nieuwkomers in
Parkstad wilde portretteren en hun verhalen vastleggen. Mensen die voor
werk of voor hun veiligheid zijn gekomen. Zijn groeiende portrettengalerij werd in fase 2 onderdeel gemaakt van het museum.

4. www.taketwee.nl

64

NIET BANG ZIJN

5. www.hansruttenphotography.com/about/
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Stichting de Vrolijkheid

De Tekenkingz

Stichting de Vrolijkheid 6 organiseert activiteiten op het gebied van kunst
en cultuur met kinderen in circa 30 asielzoekerscentra in Nederland. In
het Migratiemuseum toonde De Vrolijkheid Heerlen een verzameling
unieke foto’s en korte verhalen van kinderen en hun vaders, ooms of
broers in AZC Heerlen. De tentoonstelling is een co-creatie van Stichting
de Vrolijkheid, fotograaf Toine Garnier en de bewoners. Garnier fotografeerde de interactie tussen kind en vader, oom of broer en begeleidde
hen in het maken van foto’s van elkaar.

Toon
Hezemans

6. https://vrolijkheid.nl/wat-we-doen/waar-werken-we/azc-heerlen/

7. www.grenzenloosboek.nl en www.tekenkingz.nl
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Illustrator van
de Tekenkingz

‘Al tekenend kun je reizen in je fantasie. Tijd en afstand
spelen dan geen rol meer. Een tekening is nooit een
exacte kopie van de werkelijkheid maar slechts een
verwijzing. Ceci n’est pas une pipe. De Tekenkingz is
een illuster tekenperformancetrio van drie bovenmatig
getalenteerde tekenaars die nu wor(s)telen in deze
regio. Duik in hun verleden en je komt uit in Holland,
Israël, Zuid-Amerika of voormalig Nederlands Indië.
Ze hebben in het Migratiemuseum hun eigen herinneringen, flarden van hun familiegeschiedenis en overleverde reisverhalen aan de muur toevertrouwd. Gedeelde reminiscenties en unieke souvenirs als losse
schilderijtjes die samen een stripverhaal vormen. Een
verhaal dat alleen maar interessanter wordt naarmate
er meer te vertellen valt … De Tekenkingz maakten
eerder de stripalbums Grenzenloos 7 en Bovengronds.
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Nieuwe verhalen over migratie
In het kader van de viering van 4 en 5 mei werd een nieuwe vitrine ingericht met onbekende verhalen van Slovenen in Zuid-Limburg tijdens en
ná de Tweede Wereldoorlog. Ook werd een leestafel ingericht met artikelen over Poolse migranten in Limburg en meer specifiek over Polen in
de Tweede Wereldoorlog, afkomstig uit het onderzoekarchief van Paul
Brassé en Willem van Scheven (‘Assimilatie van vooroorlogse migranten’,
1980). Deze tafel was niet vooraf bedacht maar ontstond organisch.
Video en audio zijn toegevoegd door korte filmpjes uit het archief van
Milena Mulders op laptops beschikbaar te stellen, onder andere een uitzending van Sonja Barend uit de jaren tachtig. Ook de vele foto’s die
van de evenementen in het museum zijn gemaakt, werden ontsloten op
de laptops. De nieuwe leestafels werden gepresenteerd tijdens de twee
bijeenkomsten bij de viering van 4 en 5 mei. In die periode zijn ook op
sommige plekken bloemen neergezet, als aandenken aan de maaltijden.
Bij elk evenement werd nagedacht over passende ‘fusion’ catering.
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Milena
Mulders

‘Op een bepaald moment voegde ik vier blikken Pools
bier toe aan de tentoonstelling. Met de vrijwilligers
wijdden we er een sessie aan: welke emoties riep het
bier op? Het was mij opgevallen hoe uitgebreid het
Poolse assortiment was in de Jumbo beneden. Van
vrijwilliger Zakia hoorde ik hoe het werkte. Sommige
supermarkten werken met een appgroep met daarin
vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappen die hierin berichten plaatsen over producten die
ze lekker vinden en graag willen kopen. Ik wilde er een
expertmeeting over organiseren maar het is er helaas
(nog) niet van gekomen.’
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ONDERZOEK NAAR
KOEMPELMENTALITEIT
Milena Mulders
‘Al zolang ik me bezighoud met de mijnhistorie ben ik gefascineerd door
het samenwerken ondergronds, en dan met name door de manier waarop
mijnwerkers toen in staat waren om met elkaar om te gaan. Vaak wordt
dan het woord ‘koempelmentaliteit’ gebruikt. Koempelmentaliteit verwijst naar een mentaliteit van ‘kameraadschap’ of ‘broederschap’. De
term wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt om een gevoel
van saamhorigheid of regionale identiteit weer te geven. De term (of de
mentaliteit) is ontstaan in de tijd van de mijnbouw en is gebaseerd op
hard werken, elkaar helpen en steunen onder gevaarlijke werkcondities
- ongeacht afkomst, religie en taal. Maar was dat ook wel echt zo?
Iedereen was zwart ondergronds maar was daarmee ook iedereen gelijk?
Ik vroeg me af: wat kunnen en moeten we hiervan leren?’
‘Ik raakte daarnaast gefascineerd door het beeld van de ‘poekelende’
mannen onder de douche. Na de schicht (dienst in de mijnen) waren de
mijnwerkers van top tot teen pikzwart tot achter en in hun oren. Iedereen
moest verplicht onder de douche. En omdat een mens niet gemaakt is
om zijn eigen rug te wassen, wasten de mijnwerkers elkaars ruggen. Ze
hadden elkaar ook hier nodig. Deze handeling staat haaks op de extreme

mannelijkheid van de ondergrondse arbeid. Volwassen mannen, vreemden
van elkaar die elkaar hun naakte ruggen toekeerden; vaak spraken ze elkaars taal niet eens en toch raakten ze elkaar aan. Ook toen de Marokkanen
kwamen, gebeurde dat. Alleen hielden zij hun onderbroek aan.
Het verhaal gaat: ondergronds hadden de mijnwerkers elkaar nodig,
simpelweg om te overleven. De Limburgse mijnen waren de ‘veiligste’
van de wereld, maar het was en bleef mensenwerk. Je moest elkaar
kunnen vertrouwen. Maar hoe weet je of iemand te vertrouwen is als hij
jouw taal niet spreekt, als hij vreemd is? Is dit misschien wat Zygmunt
Bauman bedoelde met ‘Needing each other is the only way to resolve
fear’. Hij zei ook: ‘Onze houding ten opzichte van veiligheid zal zich ontwikkelen tot vertrouwen. Vreemdelingen verliezen een deel van hun
vreemdheid. Je hoeft elkaar niet aardig te gaan vinden, maar je bent in
ieder geval niet bang meer.’ Bauman koppelt dit aan toenadering en
fysiek aanraken, wat aan het poekelen doet denken. Frans Timmermans
zei ooit: ‘Europa zou meer moeten poekelen’.’

De historische foto’s in dit hoofdstuk, pagina 71 en pagina 79, zijn afkomst uit de
collecties van Continium discovery center en Nihat en Jikky Dincelek.
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Het onderzoek
Van november tot en met december 2018 deed sociologe Eva Mos van de
Universiteit van Amsterdam (UvA) in opdracht van het Migratiemuseum
Heerlen onderzoek naar koempelmentaliteit: de (vermeende) mentaliteit
van kameraadschap of broederschap ondergronds. Het onderzoek van
Eva resulteerde in een zoektocht naar de sociale verbanden ondergronds,
de verschillende nationaliteiten die hier bij elkaar kwamen en de rol die
het begrip koempelmentaliteit daarin speelde.
Een onderzoek naar koempelmentaliteit zou jaren kunnen en misschien
wel móeten duren maar wij hadden drie maanden. Samen met de speciaal
gevormde adviescommissie, bestaande uit Eddy Appels (visueel antropoloog), Sabine Luning (antropoloog en universitair docent aan het
Instituut voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de
Universiteit Leiden) en Jan Rath (hoogleraar Stedelijke Sociologie aan
de Universiteit van Amsterdam), bepaalden we wat in zo’n korte tijd
realistisch was.
Eva Mos interviewde in deze periode 14 oud-mijnwerkers, migrant-mijnwerkers en experts. Haar bevindingen vertaalde ze naar wekelijkse blogs
waarin ze telkens vanuit een nieuw perspectief het licht wierp op koempelmentaliteit, om zo te komen tot een begrip van wat zich ondergronds
en bovengronds afspeelde. Van hoe er ondergronds gewerkt werd (het
arbeidsethos), een zinvolle oudedagsvoorziening tot in- en uitsluiting.
Koempelmentaliteit raakt dan ook aan vele debatten: hoe wordt er met
het verleden omgegaan? Welke verschillende betekenissen hangen
mensen aan het verleden? Zorgde koempelmentaliteit voor de inclusie
van nieuwkomers?
Eva Mos heeft 8 blogs gepubliceerd. Deze zijn te lezen op de website
van het Migratiemuseum Heerlen.8
In samenwerking met de erfgoedpioniers van Imagine IC vond op 15 maart
2019 een afsluitende bijeenkomst plaats over onderhandelen over erfgoed
en de emoties die het begrip koempelmentaliteit oproept.

‘Ik concludeerde dat
koempelmentaliteit
niet iets is, maar iets
doet.’
– Eva Mos –

8. https://migratiemuseumheerlen.nl/koempelmentaliteit/
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Interview met Eva Mos in Universiteitsblad Folia, 30 januari 2019 9

’De koempelmentaliteit is eigenlijk
pas na de mijnsluiting gaan leven’
Stella Vrijmoed, 30 januari 2019

UvA-socioloog Eva Mos deed drie maanden onderzoek naar het begrip
‘koempelmentaliteit’ in de oostelijke mijnstreek in Limburg. Dat is het
vermeende solidariteitsgevoel onder koempels, de voormalige mijnwerkers. Folia sprak met haar. ‘Ik vind het belangrijk voor de geschiedenis om niet alleen een positieve lezing te geven maar ook een andere
kant van het verleden te laten zien.’

dat iedereen heel makkelijk in de mond neemt, vergelijk het met “de
VOC-mentaliteit”. Zo wordt het nu ook door de Limburgse voetbalclub
Roda JC gebruikt als marketingtool. Dat zou volgens oud-mijnwerkers
dan weer niet de echte koempelmentaliteit zijn, want die voetballers
hebben een luxeleventje en de echte mijnwerkers waren zes uur onder
de grond aan het bikken elke dag. Mijn vraag was: kunnen we de vinger
leggen op wat de koempelmentaliteit nou echt was?’
Is dat gelukt?
‘Ik heb veertien mensen gesproken, voor het grootste deel oud-mijnwerkers, zowel Nederlandse als migrantmijnwerkers. Maar als ik ze vroeg wat
koempelmentaliteit is dan kreeg ik veel dezelfde antwoorden: “Ja, dat is
als je solidair bent met elkaar en dat je nooit opgeeft”. Maar ze konden
het meestal niet verder uitleggen. Dus heb ik de draai gemaakt naar “Wat
doet het?”. Ik concludeerde dat koempelmentaliteit niet iets is, maar
iets doet.’

Eva in gesprek met een oud-mijnwerker
Foto: Dr. Thelen

Waar komt het woord koempel eigenlijk vandaan?
‘Koempel is van oorsprong een Duits woord, het betekent kameraad
of vriend.’
Dat zegt al heel veel, natuurlijk.
‘Ja, precies. Het wordt gebruikt in de oude mijnstreek, het oostelijke puntje van Limburg, als substituut voor oud-mijnwerker of mijnwerker. Dan
heb je het begrip koempelmentaliteit. Daarbij moet je onderscheid
maken tussen hoe het vroeger werkte en hoe het nu werkt. Historisch
heeft het betrekking op het vermeende saamhorigheidsgevoel onder
de koempels ondergronds. Tegenwoordig is het een superabstract begrip

Wat doet het dan?
‘Wat belangrijk is om te weten is dat er na de mijnsluiting in 1975 een
ongelooflijke economische dip is geweest in de regio, omdat er niet
genoeg vervangende werkgelegenheid was. Er is met name in Heerlen
heel erg veel heroïneproblematiek geweest. Dat noemt iedereen de
zwarte bladzijde van Heerlen. In die tijd is het mijnverleden in de doofpot
gestopt. Alles is afgebroken, ook visueel. Er staat geen mijn meer overeind. Iemand die ik interviewde vertelde dat er vlak na de sluiting weinig
te merken was van koempelmentaliteit. Het was ieder voor zich, want
iedereen wilde een baan en er waren er te weinig. Pas de laatste tien jaar
zie je dat er langzaam een soort positieve kijk komt op dat verleden, en
daar speelt die koempelmentaliteit weer een rol. Er is subsidie voor mijn-

9. https://www.folia.nl/wetenschap/126602/de-koempelmentaliteit-is-eigenlijk-pas-nade-mijnsluiting-gaan-leven
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musea, er worden evenementen georganiseerd zoals festival Bovengronds.
Mensen doen weer iets met dat verleden. Ze willen hun verhaal opnieuw
vertellen. Een van de verrassendste resultaten vond ik dat het begrip
een belangrijke functie heeft als een soort betekenisvolle oudedagsvoorziening. In Brunssum hebben oud-mijnwerkers hun eigen mijnmuseum
opgezet waar ze elke maandag en woensdag samenkomen om koffie te
drinken. En ze maken reisjes naar andere mijnwerkers in België, Duitsland,
Frankrijk. Zij vinden in het mijnverleden een nieuw zinvol samenzijn.’
Het begrip koempelmentaliteit is eigenlijk dus pas gaan leven na het
sluiten van de mijnen?
‘Ja, voor een groot deel wel. Er heerste wel een gevoel van
solidariteit in de mijnen, maar of ze dat toen ook daadwerkelijk
koempelmentaliteit noemden, betwijfel ik. De vraag aan mij was om
eens op zoek te gaan de betekenissen daarvan.’

Koempels in hun eigen mijnmuseum in Brunssum

Hoe werkte dat vroeger dan?
‘Wat je moet weten is dat het mijnbedrijf ongelooflijk hiërarchisch was.
In Heerlen zie je nog steeds aan de huizen wie waar woonde: mooie grote
huizen in de binnenstad voor de opzichters en andere hoge functies, en
de arbeiderswijken meer buiten de stad. Je had in het mijnbedrijf
natuurlijk de scheiding tussen bovengronds en ondergronds, en dan had je
ook ondergronds nog heel veel verschillende rangen, van houwer tot
opzichter tot hoofdopzichter. Je sprak iemand boven je niet tegen, het
was bijna een soort militaire rangorde. In deze rangorde speelde de
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koempelmentaliteit een rol. Als ik vroeg naar anekdotes van hoe de
koempelmentaliteit werkte, vertelden mijnwerkers hoe ze als koempels
onderling grapjes uithaalden tegen de “witte jassen”, de opzichters. Als
ze dan ondervraagd werden over wie die grapjes had uitgehaald, “wist
iedereen wie het had gedaan, maar niemand wist het”. Het was echt een
soort stil gevecht tegen de hoge functies. Als er een ongeluk ondergronds
was gebeurd terwijl ze iets deden wat niet mocht, spraken ze af hetzelfde,
onware verhaal te vertellen zodat ze het ongeluk vergoed zouden krijgen
van de mijn.’
Die opzichters werden dus geen koempels genoemd?
‘Nee, over het algemeen niet. De scheidslijn van de mentaliteit ligt
eigenlijk wel daar.’
Het lijkt me superheftig zoveel meter onder
de grond te werken, zowel fysiek als psychisch. Heeft dat ook een rol gespeeld bij
die mentaliteit?
‘Kijk, je hoeft geen socioloog te zijn om te
begrijpen dat het een band schept als je iets
samen doet. Maar ik heb heel specifiek geprobeerd om te analyseren hoe die situatie er
ondergronds uitzag. Het feit dat je samen in
één ruimte fysiek zwaar werk doet, en vaak
met zijn allen dezelfde handelingen tegelijk
uitvoert, is al een verbindende factor. Dan
komt er nog iets bij: ondergronds gaan is al
emotioneel heftig. Je daalt honderden meters
in een schommelend liftje met dertig kilometer per uur, en moet dan soms ook nog
kruipend naar je werkplek. Dat schept ook
al een band. En dan moest je ook nog altijd
op elkaar letten. Eigenlijk iedereen die ik heb
gesproken heeft zelf een ongeluk meegemaakt of gezien: mensen hebben geen vingers
meer, of ze hebben iemand zien sterven.’

Foto: De heer Hulsteyn

Je hebt ook migrantmijnwerkers geïnterviewd. Zeiden die andere
dingen dan Nederlandse mijnwerkers?
‘Ja, dat is een goede vraag. Dit project is onderdeel van het pop-up
Migratiemuseum in Heerlen. De mijnstreek is al sinds 1900 geconfronteerd met veel nieuwkomers, al ver vóór de “gastarbeiders” die de meeste
mensen kennen. Ik wilde dan ook die link maken met koempelmentaliteit en migratie. Er is tegenwoordig best veel haat tegen nieuwkomers
en het was een beetje de vraag of het vroeger beter was. Het idee zoemt
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rond dat de koempelmentaliteit er vroeger voor heeft gezorgd dat nieuwkomers meer welkom waren of zich meer thuis voelden. Iedereen werkte
met iedereen samen, zo was de gedachte. Maar dat is veel te kort door de
bocht. Er was wel contact tussen gevestigden en nieuwkomers, maar
er was niet heel veel wil om samen te werken. Ook hadden migranten
per definitie een tijdelijke positie, en hadden ze daardoor een meer onzekere positie en slechtere voorzieningen.’
Er was dus niet alleen verticaal, maar ook horizontaal een scheiding?
‘Dat wordt wel eens vergeten. Nederlandse mijnwerkers vertelden dat
bijvoorbeeld Marokkanen niet zoveel ervaring hadden met mijnwerk,
te bang waren en langzamer werkten. Dan was samenwerken gewoon
minder productief. Migrantmijnwerkers vertelden mij bovendien dat er
een continu bewustzijn was dat ze anders waren. En je moest je mond
houden, want er was altijd wel een dreiging dat je naar huis werd gestuurd. Maar zolang je niet zichtbaar was, meeging in de flow van de
hiërarchie en deed wat er van je werd gevraagd, was het oké. Het is dus
niet zo dat de inclusie van migranten in de mijnstreek vroeger helemaal
vlekkeloos verliep.’
Voelden zij ook een koempelmentaliteit?
‘Zij noemen dat begrip überhaupt zelf niet.’
In Limburg zijn best veel PVV-stemmende gemeenten. Merkte je daar
iets van in de gesprekken?
‘Vaak vroeg ik aan het eind van het interview: “er is nu soms best wel
veel haat tegen asielzoekers, vluchtelingen, was dat vroeger anders?”.
Er ontstonden soms best wel heftige discussies met mensen. Er heerst
in Limburg een soort achtergesteldheidsidee, dat migranten alles maar
krijgen en Limburgers worden vergeten. Als je denkt aan die zwarte
bladzijde, kun je dat wel begrijpen. Die regio is eigenlijk in de steek gelaten, met name economisch. Opvallend was dat zelfs mijnwerkers die
zelf zijn gemigreerd of waarvan de ouders zijn gemigreerd, negatief waren
over buitenlanders.’

Het onderzoek naar koempelmentaliteit was onderdeel van het pop-up
Migratiemuseum Heerlen. Eva Mos heeft haar bevindingen verwerkt in
blogs die zijn te lezen op de website van het Migratiemuseum. 10

Wim van
Kempen
Betrokken
vrijwilliger met
mondiale blik

‘We stonden bij het bord koempelmentaliteit. Hij bijna
80 zou je zeggen, zijn vrouw daar ergens in de buurt.
Het verhaal over ondergronds kwam op gang en de
aandacht die hij kreeg gaf hem inspiratie. Wanneer
had hij hier voor het laatst over gesproken? De jaren
kwamen snel terug. ‘Wij willen graag weten’, zei ik,
‘wat voor u ‘koempelmentaliteit’ was’. ‘Och’, zei ie, ‘dat
was toch heel gewoon… Als je zag dat je buurman er
die dag wat minder fris bij zat en achter liep met zijn
berg kolen, dan sprong je gewoon even bij voor de
sjiech er op zat. Gewoon samen de klus klaren. Dat
was het.’
‘Zou u dat voor ons willen opschrijven’, vraag ik hem.
‘Nou, dat is toch heel gewoon, niets bijzonders’.
En zo zijn er veel heel gewone dingen verteld. Dát
was het bijzondere.’

10. www.migratiemuseumheerlen.nl
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PROGRAMMA
Belangrijk onderdeel van het Migratiemuseum Heerlen was de programmering: bijna wekelijks waren er activiteiten. Dit varieerde van performances, filmvertoningen en publieksgesprekken tot maaltijden, (boek)
presentaties, workshops en muziekoptredens. Het doel was om verschillende mensen en groepen te bereiken maar vooral ook om hen erbij te
betrekken, als publiek en als deelnemer. Iedereen die het museum bezocht, kon deelnemer worden door foto’s, een verhaal of een object mee
te nemen maar ook door tijdens de evenementen in contact te treden
met de vrijwilligers en met elkaar.
Het programma werd samengesteld door Milena Mulders in samenspraak
met vrijwilligers en belanghebbenden bij het onderwerp. Vanaf maart
(tijdens de verlenging) waren de bijeenkomsten, nog meer dan tijdens
de eerste drie maanden, gericht op gezamenlijk organiseren met betrokkenen. Vrijwilligers kwamen met ideeën en initiatieven en namen ook
de verantwoordelijkheid op zich. Op deze manier werden zij nog meer
deelgenoot in het project.
Van 29 november 2018 tot en met 30 mei 2019 werden de volgende
bijeenkomsten georganiseerd:

29 november
9 december
13 januari
30 januari
9 februari
13 februari
24 februari
28 februari
8 maart
15 maart
4 april
22 april
24 en 25 april
28 april
4 mei
5 mei
17 mei
30 mei
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Opening
MIGRA
IDENTITIES – Migrations
Terugblikdag Marokkaanse migratie #1
Italiaanse middag met Daniela Tasca
Kroegcollege met Leo Lucassen
Terugblikdag Marokkaanse migratie #2
Finissage
Internationale Vrouwendag
Emotienetwerken met Imagine IC
Café Mondiaal
Traditionele Sloveense Paasbrunch
Workshop en publiekspresentatie ‘My New Home’
Bezoek Frans Timmermans
Boekpresentatie ‘Kolengruis en surrogaatkoffie’
door Siegmund Zasada
Eerste Heerlense Vrijheidsmaaltijd
Internationale Faro conventie
Uitzwaaidag

PROGRAMMA
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Sfeerimpressies van de bijeenkomsten

Opening
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Terugblikdagen Marokkaanse migratie
Het Migratiemuseum organiseerde twee Marokkaanse terugblikdagen in
samenwerking met het Marokko Instituut, het Nederlands Mijnmuseum
en het Limburgs Museum, in het kader van 50 jaar wervingsakkoorden.
De Marokkaanse migratie in Nederland begon 50 jaar geleden in ZuidLimburg; ze kwamen van ver die middagen.

Zakia
Labyed
Onvermoeibare
en trotse
dochter van een
ex-mijnwerker
uit Marokko
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‘Het Migratiemuseum Heerlen heeft veel teweeg gebracht in mijn vrienden- en kennissenkring en zelfs
breder dan dat. Vooral positief. Er is zoveel haat, onwetendheid en onbegrip ten aanzien van buitenlanders.
Door het museum snappen mensen beter waarom
wij er zijn, dat onze ouders hebben meegeholpen om
hier iets op te bouwen en dat wij Limburgers zijn geworden.’

PROGRAMMA
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Italiaanse middag met Daniela Tasca
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Finissage
Op donderdag 28 februari organiseerde het Migratiemuseum de finissage.
Het werd een doorstart feest met bijdragen van onder andere stadsdichter Merlijn Huntjens (gedicht), Luc Winants (die doorstart bekend
maakte) en Savez (muziek).
Savez is een gezamenlijk cross-over project van NTAN (Het Verzet) en
Sergej Kreso (filmmaker ‘MijnstreekComplex’) waar elementen van hiphop,
jazz en Balkan muziek elkaar ontmoeten. Tijdens de finissage presenteerden ze een deel van hun multimediale project ‘Brass Section Syndicate’.
Savez bestaat uit: Ntan (MPC2000XL), Sergej Kreso (percussion/gitaar),
Pierre van Neer (saxofoon) en Theo Keltjens (trombone/tuba).

Boekpresentatie
‘Kolengruis en
surrogaatkoffie’
door Siegmund
Zasada

Milena
Mulders
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‘Opvallend was dat traditionele migrantengroepen
zich aanvankelijk niet nadrukkelijk profileerden. Het
leek erop dat nakomelingen van Sloveense en Poolse
migranten niet geassocieerd wilden worden met
Marokkanen, vluchtelingen en de islam. Uiteindelijk
kwamen de initiatieven uit henzelf en organiseerden
we samen de Sloveense Paasbrunch en de boekpresentatie van de 90-jarige Poolse schrijver Siegmund
Zasada.’
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Internationale Vrouwendag
Op vrijdag 8 maart organiseerde het Migratiemuseum Heerlen een bijeenkomst in het kader
van Internationale vrouwendag 2019. Het thema
was ‘heldinnen’. Deze avond werd georganiseerd
door Zakia Labyed en Fons Bus in samenwerking met vrouwengroep Besma, Kris Vleugels
en Take Twee. Er kwamen 15 vrouwen en een
enkele man op af, afkomstig uit verschillende
culturen. Samen werd er gekeken naar de
portretten van Take Twee en nagepraat.
Kris Vleugels voegde aan het Migratiemuseum
Heerlen een hoofddoek toe die op dertig verschillende manieren kan worden gedragen. De
verschillende vormen refereren aan verschillende
culturen. Kris gaf hierover tijdens Internationale
Vrouwendag een workshop aan een gemengde
groep vrouwen die ook de gelegenheid kregen
hun kennis over te dragen. Hierdoor ontstond
er onderling contact vanuit een kledingstuk
dat soms als beladen ervaren wordt ervaren.
Onder andere daarover ging het gesprek.
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Traditionele Sloveense
Paasbrunch

Milena
Mulders
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‘Op Tweede Paasdag ontvingen wij in het museum de
kinderen, kleinkinderen en inmiddels achterkleinkinderen van Sloveense mijnwerkers voor een traditionele
Sloveense Paasbrunch. Midden in de tentoonstelling
‘Niet bang zijn’ waren we een minuut stil en dachten
we aan alle mensen die ons, lang of kortgeleden, zijn
ontvallen. Natuurlijk was de Paasbrunch bijzonder
voor mij. Vroeger vierden wij thuis ieder jaar Sloveens
Pasen met familie, maar mijn moeder en haar broers
stierven te jong. Die dag in het museum voelde ik me,
met mijn zoon aan mijn zijde, omringd door familie
die mij omarmden als de dochter van mijn moeder
en vader.’
PROGRAMMA
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Workshop en publiekspresentatie ‘My New Home’

Bezoek Frans Timmermans

Op 25 april vond de publiekspresentatie plaats van het project ‘My New
Home’, met muzikale omlijsting door bewoners van het AZC in samenwerking met Jos Netto. Migratiemuseum Heerlen en stichting de Vrolijkheid
daagden acht jongeren uit het AZC in Heerlen uit om een presentatie
te realiseren met als thema ‘My New Home’. Op 24 april werkten de
jongeren onder leiding van kunstenaar Manny Dassen en coördinator/
docente kunsteducatie Moos Pozzo in het museum aan twee lichtinstallaties. Op 25 april presenteerden ze hun werk aan het publiek. Stichting de
Vrolijkheid is een netwerk van kunstenaars, musici en andere creatievelingen die investeren in kinderen en jongeren in de ruim dertig AZC’s in
Nederland waaronder die in Heerlen.

‘Europa zou
meer moeten
poekelen’
– Frans Timmermans –
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Vrijheidsmaaltijd
Op 5 mei organiseerde het Migratiemuseum
Heerlen met partners de allereerste Vrijheidsmaaltijd in Heerlen. Met de titel van de tentoonstelling
‘Niet bang zijn’ werden bezoekers uitgedaagd om
uit hun comfortzone te treden en plaats te nemen
naast of tegenover een onbekende. Gezamenlijk
werd stilgestaan bij wat ons in dit land allemaal
bindt: vrijheid! De toast werd uitgebracht door
waarnemend burgemeester Emile Roemer.
Na afloop overheerste trots en ontroering over wat
er die middag was ontstaan. Deelnemers uitten
hun wens om dit volgend jaar weer te organiseren en er misschien wel een jaarlijks terugkerende
Heerlense traditie van te maken.

Fons Bus
Supervrijwilliger
en alleskunner
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‘Tijdens de bevrijdingsmaaltijd
speelde Christian een aantal nummers uit zijn geboorteland Iran.
Ingetogen, loepzuiver en mooi
gitaarspel. Je merkte op dat
moment de enorme stilte, het
respect en de bewondering voor
deze jonge muzikant, die zichzelf
niet zag als artiest. De tekst verstond niemand, maar allemaal
werden we diep geraakt in ons
hart. Het was ‘stil’. Milena en ik
liepen naar hem toe en met tranen
in zijn ogen vertelde hij dat hij
bij dit lied altijd aan zijn moeder
moest denken. Ook Emile Roemer
was doordrongen van dit zeer bijzondere moment. En daar stonden
ze dan: de burgervader en de
artiest. Op dat moment zag je
hem groeien van een verlegen
jongeman tot een artiest.’

PROGRAMMA

97

Internationale Faro conventie
Zo’n veertig erfgoedprofessionals en beleidsmakers bezochten op 17 mei het Migratiemuseum Heerlen als onderdeel van de tweedaagse internationale Faro-conventie
in Maastricht en Heerlen. Het verdrag van Faro, in 2005
door de Raad van Europa gepresenteerd, benadrukt de
sociale waarde van erfgoed voor de samenleving en het
belang van participatie van de samenleving bij erfgoed.
Het verdrag biedt een referentiekader voor erfgoedbeleid,
waarbij de nadruk ligt op de rechten en verantwoordelijkheden van burgers ten opzichte van erfgoed en op erfgoed als maatschappelijk kapitaal. Inmiddels hebben
achttien landen het verdrag geratificeerd. Het kabinet
wil onderzoeken of dit voor Nederland ook mogelijk is.
Het Migratiemuseum Heerlen was geselecteerd als een
van de good practices. Naast Milena Mulders gaf stadshistoricus Michel Lemaire een presentatie over zijn
crowdsourced project The Post-Industrials. Op die dag
ontvingen we ook onze 3000e bezoeker/deelnemer! We
kozen Michaëla Hanssen, hoofd monumenten en collecties
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en projectleider van het Faro-programma, uit om de speciale
posters van het GWA Grafische Werkplaats Amsterdam
in ontvangst te nemen.
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Uitzwaaidag
Op 30 mei zwaaiden we uit op deze plek! Het werd een prachtige zoete
inval, met kleine liedjes van Paul van Loo en rondrijdende dj’s van
Vrolijkheid Heerlen. Een record aantal bezoekers ontvingen we op onze
laatste dag (maar liefst 249), waardoor de teller stopt op 3539 bezoekers
na 6 maanden. De volgende ochtend deden we na 6 maanden het neonlicht uit, gaven we de ruimte over aan De Positieve Stad en Utopia Heerlen
en lieten we onze sporen na in de stad.
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het is duidelijk waar het op staat
deel 2: wat is precies hier?

als je je welkom voelt ga dan staan.
als je je welkom voelt klap dan allemaal één keer in je handen boven je hoofd.
jullie zijn in elk geval allemaal welkom,
of je nou geklapt hebt of bent gaan staan, dat doet er ineens niet meer toe.
de mensen die niet geklapt hebben en niet zijn gaan staan die
mogen hun biezen pakken, die moeten het museum uit.
als je daar geen grapjes meer over kan maken dan is het einde ver zoek.
wie kan er in één zin vertellen wanneer die zich
voor het laatst niet welkom heeft gevoeld,
of wanneer die zich
voor het laatst het meest niet welkom heeft gevoeld,
in één zin, wie kan het in één zin doen.
dat is heel normaal hoor, dat is heel normaal, het was twee maanden geleden
kerst.
zie je je tante nog naar je kijken, dat is heel normaal.
neem het smurfendorp, neem gargamel,
neem the shire, neem sauron,
neem utopia, neem utopia,
neem zuurvlees en voeg er iets aan toe.
(niet per se iets heel erg vies maar) iets
met bepaalde ingrediënten,
gewoon iets dat je op van die markten op stapels ziet liggen,
groene stapels, rode stapels, gele stapels, donkergele stapels, precies van die
donkergele stapels poeder
waarvan je denkt: hoe kan het dat niemand tegen die stapels aan blaast of er
hard langsloopt zodat al die kruiden, want dat zijn het, kruiden uit exotische
landen,
verdeeld worden over de vloer van de exotische markthal.
hoe kan dat.
wie kan dat in één zin uitleggen.
in één zin, wie kan het in één zin doen.
wanneer ze dan, (ook al sommige normale europese landen), wanneer ze dan,
wanneer ze de weg vragen
of de weg wijzen ze al meteen boos lijken. aan hun kinderwagens hangen een
heleboel plastic zakken.
hoe krijg je zoveel plastic zakken aan kinderwagens en dat ze dan naar
de action gaan en wij hema en hun kinderen vmbo
terwijl wij havo en hun voetstappen beetje zo en wij onze voetstappen echt
wel zo
zij hun leren jassen tegen de muur leunen en wij onze vintage jassen niet
tegen de muur leunen en zij altijd hetzelfde gebleven en wij hebben

dit nog nooit meegemaakt.
wij bemoeien ons tenminste met onszelf.
dit gedicht gaat over migratie trouwens en migratie is dat heel veel mensen
van de ene plek naar de andere plek gaan.
niemand heeft echt iets gekozen maar zo hebben we het allemaal niet
bedoeld.
nee want de pap van de mam van de buurman, dat was ene van noord italië
en dat moet je zien als
zuid zwitserland, die zijn heel anders dan italianen, die zijn meer zwitsers en
dat is dan weer meer duits
maar dan iets meer klats: rood-zakmes-in-je-ribben maar omdat er bergen
zijn zijn de mensen geïsoleerd.
maar de pap van de mam van de buurman, die niet. die was heel anders.
die was niet van daar. die was wel van daar
maar had een hele andere mentaliteit, die leek meer op die van ons, omdat hij
ook in de mijnen weet je wel
en daar krijg je een
keiharde koempelmentaliteit
van. ik kan me niet herinneren waar de rest van onze groep vandaan kwam.
heerlen was eigenlijk toen het allemaal begon een soort geïsoleerd droog
dorp, een droog bos, ver weg van de wereld,
en het water en wat lijkt me dat weer heerlijk zeg.
doe die aachen - heerlen verbinding maar weer weg en
maak van de parkstadring maar een hoge muur.
we zijn allemaal niet van hier
maar dit hier is wel van ons allemaal en met allemaal bedoel ik iedereen
binnen de parkstadringmuur.
en met hier bedoel ik met alles dat zich binnen de parkstadsring bevind,
we zijn allemaal niet van hier en zij, die van daar, die komen van daar. en wij
niet van hier.
we zitten binnen onze muur.
en daar worden kinderen geboren. en ik heb een bruine kleur,
wacht maar totdat je me in de zomer ziet of heb je me wel eens in de zomer
gezien en
heb je mijn vader wel eens in de zomer gezien en
heb je zijn moeder wel eens in de zomer gezien en
heb je haar moeder wel eens in de zomer gezien?
wij worden niet rood en krijgen geen vlekken of jeuk. wij worden gewoon
gelijkmatig bruin als toast.
als iets dat daadwerkelijk in aanraking komt met zon en
dat die aanraking met de zon,
die aanraking met de ander welkom is,
dat je daar bruin van wordt
zoals het hoort.
wil iedereen die bruin wil worden van de zon
even gaan staan en één keer in hun handen klappen boven hun hoofd
alsof er iets groters is waar we naar toe kunnen groeien.
Deze tekst werd door Merlijn Huntjes, de toenmalige stadsdichter van Heerlen,
uitgesproken tijdens de finissage op 28 februari 2019.
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Bezoekers
Na zes maanden praten, luisteren, toevoegen en programmeren stond
de teller tijdens de uitzwaaidag op 30 mei op 3.539 bezoekers. Dat
waren zeker niet alleen doorsnee museumbezoekers maar ook mensen
die niet snel in een museum komen en er misschien wel een andere
mening op na houden. Op een drukke middag waren zodoende niet
alleen gelijkgestemden aanwezig.
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Milena
Mulders

‘Er was een man die door het raam keek, Fons en ik
wuifden naar hem ‘kom toch binnen’ maar hij bleef
drentelen voor de deur. Fons en ik gingen naar buiten.
‘Dag meneer.’
‘Wat is dit?’
‘Een museum over migratie meneer’.
‘O’.
‘Wilt u misschien binnenkomen?’.
‘Nee ik wil dat niet’.
‘Waarom niet?’
‘Omdat mijn mening vast en zeker niet de uwe is’.
‘Die kans is aanwezig, maar ik vind dat geen probleem,
ik ben benieuwd naar uw mening’.
‘U wil toch niet horen wat ik te zeggen heb’.
Hij besloot uiteindelijk niet naar binnen te komen, en
of hij ooit nog is gekomen, weet ik ook niet. Het was
niet het enige moeizame gesprek dat we voerden. Het
was de kunst om niet in een welles-nietes verhaal terecht te komen, maar door te vragen, bijvoorbeeld
op iemand persoonlijke motivatie om hier naartoe te
komen.’
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Milena
Mulders
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‘Er werd van begin af aan ongelofelijk veel en lang met
elkaar gepraat in het museum. Soms met een vrijwilliger
erbij maar ook door een groepje bezoekers samen.
Het was de eerste maanden verschrikkelijk koud. Toch
hield dat bezoekers niet tegen om de tijd te nemen
en met elkaar en ons in gesprek te gaan. Over het
verleden en hun herinneringen maar ook over wat ze
nu om zich heen zien. Eén vrouw zei: ik ben bang voor
ze omdat ik ze niet ken. Ik weet dat het stom klinkt
maar ik kan er niks aan doen.’
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Milena
Mulders
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‘Iedere keer als ik na een lange treinreis arriveerde in
het museum keek ik als eerste in het gastenboek en
iedere keer was ik geroerd door de berichten die bezoekers hadden achtergelaten. Bijna iedereen schreef
dat deze geschiedenis een permanente plek verdient.’
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Posters
Geïnspireerd door het Migratiemuseum Heerlen maakte Corine Elemans
van GWA Grafische Werkplaats Amsterdam 11 de poster ‘Niet bang zijn’.
De poster werd in beperkte oplage in boekdruk gedrukt met houten
letters. Corine ontwierp, met de voormalige Amsterdamse burgemeester
Eberhard van der Laan als inspiratiebron, ook de poster met een boodschap aan alle Amsterdammers: ‘Wees lief voor de stad’. Omdat dit relevant is voor alle Nederlanders werd deze poster ook in Heerlen verkocht.
Eberhard van der Laan, overleden in 2017, had een zwak voor Heerlen.

Tijdens zijn installatie als burgemeester in 2010 nam hij het initiatief tot
een stedenband met krimpregio’s waaronder Heerlen. Hij wees er op dat
we ons ervan bewust moeten zijn dat het Amsterdam komt aanwaaien
maar dat er in Nederland gebieden zijn waar juist enorm moet worden
gevochten. Ter nagedachtenis aan Eberhard van der Laan en aan zijn
initiatief van solidariteit bood het Migratiemuseum ook de poster ‘Wees
lief voor de stad’ aan in beperkte oplage. De posters waren binnen een
week uitverkocht.
11. www.grafischwerkcentrumamsterdam.nl
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EPILOOG
Hoe een casco pand een plek van dialoog werd
‘Een goed verhaal schrijft zichzelf, een goed projectplan ook. Het idee
was er op het juiste moment op de juiste plek. Het kostte me weinig
moeite om partners en fondsen te overtuigen, omdat het onvermijdelijk
was. Ik had dit nog nooit meegemaakt. Tien jaar werken in het culturele
veld kwam samen: Historisch Beeldarchief Migranten, Erfgoed Nederland,
Imagine IC, Framer Framed, Jaar van de Mijnen, Cineblend Filmfestival,
Placemaker op het Sloterstrand, ONfile. Vanuit elke ervaring nam ik iets
mee. Het idee voor het Migratiemuseum Heerlen broeide al heel lang. De
actualiteit, het telefoontje van Mici, het mislukken van het standbeeld
als eerbetoon aan de (buitenlandse) arbeiders, de herinnering aan het
kunstwerk van Thierry van Raay zette het in beweging, zette mij in
beweging.
De vreemdelingenangst waar iedereen het over had, maakte me nieuwsgierig. Ik herinnerde me dat ik er eerder over had nagedacht, namelijk
toen ik mijn boek schreef en ik me verbaasde over de manier waarop
er toen op de vreemdelingen werd gereageerd. Andere onzekere tijd,
andere gevaren. Maar in de kern was er niet zoveel verschil.
Terugkijkend realiseer ik me hoeveel inspanning het heeft gekost. Er
was namelijk in den beginne niks: geen geld, geen plek, geen spullen,
geen infrastructuur, geen team, geen publiek, geen enkele zekerheid
dat alle tijd en energie zich zouden terugbetalen. In sommige situaties
is onverstoorbaarheid een kwaliteit. Dit was zo’n situatie. Zeker in een
regio waar mannen nog steeds de dienst uitmaken. Ik deed het anders,
ik communiceerde anders en dat was … een verademing. Ik heb me aangemoedigd en omarmd gevoeld. Want deze stad snakte naar een nieuwe
toon. Naar emotie, bravoure en brutaliteit maar ook naar begrip, humor
en liefde.
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De veerkracht waar ik naar op zoek was bleek er wel degelijk te zijn. Ik
ving er een glimp van op tijdens de opening van het museum toen ik het
publiek toesprak over de omstandigheden in het museum die verre van
ideaal waren. Ik merkte het toen er geopperd werd om een actie te
starten om geld in te zamelen voor een blaasmachine om het museum
te verwarmen: ‘Laten we de buitenlanders nou weer in de kou staan!’ Ik
ervoer het tijdens de allereerste Heerlense vrijheidsmaaltijd die voelde
als een grote opluchting: dit kan dus gewoon!
Het Migratiemuseum heeft het onderwerp migratie publiekelijk bespreekbaar gemaakt, het gesprek erover geopend. Ja, het had ook scherper
gekund, maar dat gebeurde niet. Nog niet. Het Migratiemuseum Heerlen
was in de eerste plaats bedoeld als plek van herinnering en bezinning,
maar het werd ook een plek van beleving, van ervaring. Van samenzijn
met elkaar en De Ander. Dat lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet,
niet voor iedereen.
Voor mij was het Migratiemuseum ook een ervaring van hoop en van een
nieuw geluid: iedereen heeft behoefte om anderen te naderen. De een
kan dat zelf, de ander heeft vertrouwen nodig.’
Milena Mulders
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WOORD VAN DANK
Het Migratiemuseum Heerlen was een project van Milena Mulders in
samenwerking met Continium discovery center en het Nederlands Mijnmuseum. Het werd financieel mogelijk gemaakt door de Provincie
Limburg, Gemeente Heerlen/ festival Bovengronds, Mondriaan fonds,
VSBfonds, BNG Cultuur fonds, Bewoners maken Parkstad/IBA Parkstad,
Weller, Heerlen MijnStad. De verlenging van het project met drie maanden
werd mogelijk gemaakt door gemeente Heerlen, Provincie Limburg en
Weller. Deze drie maanden waren tevens bedoeld om een volgende fase
te verkennen.

Milena
Mulders

‘Er is iemand die ik apart wil bedanken en dat is Mici
Michon-Čebin: mijn Sloveense vriendin die mij inspireerde om deze ode te brengen en aan wie ik dit
boek ook opdraag.’

Initiatiefnemer & curator Milena Mulders
Producent
Sanne Gijsbers (fase 1 & 2)
Kris Vleugels (fase 2)
Communicatie
Loucette Reppenhagen (fase 1)
Vrijwilligerscoördinator Hanne Maria Minderhoud (fase 1)
Fons Bus (fase 2)
Ontwerp en realisatie
Eloi Koster & Jesse van Lienen (Studio SKVL)
Inhoudelijk advies
Serge Langeweg (Continium discovery center)
Kunstwerk ‘Niet bang zijn’ Thierry van Raay
Onderzoeker
Eva Mos
Begeleidingscommissie Jan Rath (hoogleraar Sociologie aan de UvA),
Eddy Appels (visueel antropoloog), Sabine
Luning (lector Culturele Antropologie aan de
Universiteit Leiden)
Fondsenwerving:
Fion Sanders (Continium discovery center)
Projectcontroller:
Raymond Jacobs (Continium discovery center)
Dit museum was niet mogelijk geweest zonder de onvermoeibare inzet
van alle vrijwilligers: Fons Bus, Hanne Maria Minderhout, Zakia Labyed,
Wim van Kempen, Jos Benders, Hennie Grossegger, Armand Leenaers,
Jan Salden, Kris Vleugels, Irene Plas, Hans Rutten, Fons van Roij, Miryam
Schobben, Jan Kusters. Een speciaal woord van dank aan onze supervrijwilliger Fons Bus en producent Sanne Gijsbers. Zonder hen waren
we nergens geweest. Dank ook aan Armand Leenaers die de eindredactie
van dit boek op zich nam en die vele uren naast Sanne doorbracht met
Milena op Skype.

Het risico van een zo volledig mogelijk dankwoord is natuurlijk dat je iemand vergeet.
Als dat zo is, laat ons dat weten. Wij maken het goed.
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In de voorbereiding en realisatie van het project werd samengewerkt met
vele landelijke en lokale partners en individuen: Mila Ernst (erfgoedprofessional), Danielle Kuijten (co-curator Imagine IC), Theo Meereboer
(lector Reinwardt Academie), Mario Jellema (lector Reinwardt Academie),
Justin van den Berg, Daniela Tasca (‘1001 Italianen’), Hanneke Verbeek
(coauteur ‘Honderd jaar heimwee; de geschiedenis van Polen in Nederland), Nadia Bouras (coauteur ‘Marokkanen in Nederland; de pioniers
vertellen’), Bram de Groot (gemeente Heerlen), Paul Leufkens (Weller
en Heerlen MijnStad), Bart Temme. Sparringspartners: Hans Gubbels,
Serge Langeweg, Frans Geraedts, Daan Prevoo, Chris Keulen, Sjors van
Beek, Eddy Appels. Tekstueel lazen mee: Corine Elemens, Rick Blom.
Voor het (historische) materiaal in de tentoonstelling is gespard en samengewerkt met Serge Langeweg (Continium discovery center), Simone
Claessens (Nederlands Mijnmuseum), Monique van der Pal en Frank de
Jong (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en Historisch
Beeldarchief Migranten), Lita Wiggers en Neeltje Wessels (Regionaal
Historisch Centrum Limburg), Andrea Peeters en Barbara Beckers
(Sociaal Historisch Centrum Limburg), Daniela Tasca en Ad van Dam
(1001 Italianen), en Frans Wojciechowski, Marc en Iwona RodenburgCiernak, Sjef en Marlies van der Heyden (particuliere bruikleengevers).
Perspectieven en programmering: Frans Geraedts, de kleinkinderen van
Doortje en Otto Zerdoner, bewonersvereniging Loena, Marcel van der
Heyden (Tango Festival), Janice Landritsky en Martin Sued (Migra), Mo
Benabbou en E. Mouttahid (Marokko Instituut), Frank Holthuizen
(Limburgs Museum), Rick Alberigs en Eric Meyer (Take Twee), Frits Pelt
(café Pelt), Nina Willems en Merlijn Huntjens (PANDA), Harold K, Leo
Lucassen, Daniela Tasca (1001 Italianen), Italiaans Cultureel Instituut, Enzo,
Angelo Bombrini, Moos Pozzo (De Vrolijkheid Heerlen), Manny Dassen,
Merlijn Huntjens, NTAN, Sergej Kreso, Pierre van Neer, Theo Keltjens,
Vrouwengroep Besma, Kris Vleugels, Marlous Willemsen (directeur
Imagine IC), Gady Mirtenbaum, Toon Hezemans en Berend Vonk (De
TekenkingZ), Hans Rutten, Heerlen Mondiaal, Ambassade van Slovenië,
Christy Papez, Liliana Robek-Bresa, Ivanka Theunissen-Svet, Frans
Timmermans, Jack Vinders, Barbara Baburek en Emily Marr, Siegmund
Zasada, Comité 4 en 5 mei, Heerlen MijnStad, Emile Roemer, Christiaan,
Margret Voncken-Dohmen (Weller), Jumbo, Aline Ploeg, Jan Kusters,
Hannie Vaessen en alle andere vrijwilligers op die dag, Michaëla Hanssen
(hoofd monumenten en collecties bij de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed en projectleider van het Faro-programma), Michel Lemaire
(stadshistoricus), Corine Elemans (GWA – Grafische werkplaats Amsterdam), Paul van Loo, ‘de jongeren van Moos en Manny’.
Facilitaire ondersteuning: Katja Huijsmans (Maankwartier), Roger van de
Poort van Herle, Joris Hoefakkers (Submedia), James Jetlag en Jumbo
Maanplein.
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‘We hoeven het
niet eens te
worden, maar
laten we eens
kijken hoe ver
we komen.’
– Milena Mulders –

