
 De krant van Eisden-Tuinwijk  oktober 2022

31

Verantwoordelijke uitgever: Michel Vigneron Gouverneur Verwilghenlaan 29, 3630 Maasmechelen

100 jaar Charbonnage in Eisden
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Borga Sanchez-Sanchez, Mateo Lara-Jiminez en Alberto Castro-Lopez, schouder aan schouder  
met ‘la madre’ Mieke Dus die tijdens de zeven schilderdagen het Catalaanse kunstenaarstrio bemoederde.  

Zaterdag
15 oktober 
opent unieke  
fototentoonstelling  
in het Cultuur-
centrum

100 jaar geleden werden de eerste Eisdense kolen verkocht. Daarom 
lieten Tuinwijk2020 en de Stichting Erfgoed Eisden (SEE) aan het 
kerkplein van de Cité, op de schoolgevel van De Griffel, een 128 m² 
grote ‘mural’ aanbrengen als eerbetoon aan de Eisdense mijnwerkers. 
Bovendien verschijnt op 4 december een uniek fotoboek over de mijn van 
Eisden. En nu zaterdagavond opent in het cultuurcentrum een iconische 
fototentoonstelling over onze mijn. U bent van harte uitgenodigd!

“In alle bescheidenheid, maar dat de 
mural zo veel emoties losweekt en zo 
veel lof krijgt, dat hadden we nooit 
durven denken”, vertelt voorzitter Michel 
Vigneron van Tuinwijk2020 de impact 
van de muurschilderij. 

“We hebben al veel initiatieven genomen, 
maar wellicht is deze graffiti ons meest 
spraakmakende project tot nog toe.”

Meesterwerk
Marco ‘Scarco’ Scarpato tekende voor 
het ontwerp. Scarco is internationaal de 
meest gerenommeerde graffiti-artiest van 
Maasmechelen. 

“Hij koos uit ons beeldarchief een oude 
foto van Eisdense mijnwerkers én een 
heel herkenbaar mijnzicht vanaf de 
kanaaloever met de schachtbokken en in 

de verte de mijnkathedraal”, vertelt SEE-
voorzitter Michel Meulemans over het 
thema. “Drie professionele kunstenaars 
uit Barcelona vereeuwigden deze 
fotomontage in een echt meesterwerk.” 

Tentoonstelling
7 september, dag op dag was het 
100 jaar geleden dat de eerste kolen 
werden opgehaald. Om dit nog meer 
luister te geven, zetten Tuinwijk2020 en 
de SEE, samen met het cultuurcentrum 
en de diensten Erfgoed & Cultuur  een 
fototentoonstelling op over de mijn en 
wordt een fotoboek voorbereid. 

“Met enkele honderden foto’s uit ons 
archief willen we de bezoeker een beeld 
schetsen van zowel de bovengrond als 
de ondergrond, vanaf boringen en de 
bouw op de Eisdense  heide tot en met 
de afbraak”, vertelt Jan Kohlbacher over 
de bedoeling om de herinnering aan 
de mijn en aan het harde labeur van de 
mijnwerkers levendig houden.

• Volgende zaterdag 15 oktober 
opent de tentoonstelling in  
het Cultuurcentrum.  
Welkom om 19 uur.



Het is weer tijd om  
een HAAG te planten
Onze Cité is zowel architecturaal, landschappelijk als historisch heel 
uniek. Bovendien maken de hagen de Cité tot de mooiste en groenste 
wijk van Maasmechelen. Omdat de promotie van de Cité onze 
bestaansreden is, werken we als Tuinwijk2020 mee aan ‘Eisden-
Tuinwijk beHAAGt’. Je kan weer haagplantjes bestellen.

Ook de voorbije maanden verdwenen 
weer verscheidene hagen uit het 
straatbeeld. Omdat twee snoeibeurten 
per jaar te veel tijd vragen. Omdat 
de haag de tuin niet meer volledig 
afsluit. Omdat schermen of draad geen 
onderhoud vereisen. Of omdat je niet 
wist dat een haag typisch is voor de 
Cité. Allemaal begrijpelijke redenen. 

Maar sinds vorig jaar geldt een 
gemeentelijk reglement voor de Tuinwijk 
om de landschappelijke en architecturale 

De mijn van Eisden en het werk 
in de mijn... Daarover gaat 
ook het nieuwste fotoboek 
van Tuinwijk2020 dat op Sint-
Barbara, zondag 4 december, 
wordt voorgesteld. Het wordt 
ongetwijfeld een heel bijzonder 
eindejaarscadeau!   

Van de melkbar, de fietsenzaal,  
de lampisterie tot de ophaalmachines,  
de trolleyzaal, de compressorenzaal,  
de ondergrondse paardenstallen, de 
pijlers. In het duizenden foto’s tellende 
archief van de Stichting Erfgoed Eisden 
maakten we selectie van 200 foto’s.  
Ze geven de kijker een zo volledig 
mogelijk beeld van de mijn en het 
werk in de mijn vanaf de oprichting 
in 1907 tot de sluiting in 1987. 
Tuinwijk2020 koos voor een chique, 
degelijke uitvoering met een mooie 
harde cover, even groot, even dik als 

ons eerste fotoboek over de Cité van 
Eisden. Kortom, ook dit wordt weer een 
bijzonder fotoboek, een collector’s item! 
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Haagplantjes bestellen?
• haagbeuk: € 1,10; meidoorn en beuk: € 1,05; liguster; € 1,15;
• 80 tot 100 cm;
• toelage van 80% v/d aankoopprijs:  

info op www.maasmechelen.be/subsidieaanplant-kleine-landschapselementen;
• bestellen tot 30 november

• op 0474/045002 (Peter Muermans) of 
• eisdentuinwijkbehaagt@hotmail.com;

• afhalen: kerkplein Cité: zaterdag 17 december tussen 10 en 12 uur.

Hagen leren aanplanten, 
onderhouden & snoeien
De juiste technieken gebruiken om aan te planten, 
te snoeien, te onderhouden. De ‘avondschool’ in de PTS  
(het PCVO Limburg) organiseert in mei vijf lesdagen, 
op dinsdag vanaf 2 mei, telkens voor- en namiddag. 

Info in het PCVO of tel. 089 77 09 55.

Vijftien jaar nadat de bouw van de mijn in Eisden begon, werden op 7 september 1922 de eerste verkochte steenkolen 
opgehaald. Vandaag, honderd jaar later, wenkt voor ‘de charbonnage’ een vergeten verleden want ze is al 35 jaar 
dicht. Voor de oudere generaties roept de mijn gemengde gevoelens op van zowel kameraadschap als ongezond 
en hard labeur. Voor wie jonger dan pakweg vijftig is, kleven er nauwelijks herinneringen aan de mijn. Maar, ze 
boetseerde Maasmechelen en zeker onze Tuinwijk wel tot wat ze vandaag zijn. Daarom grijpen Tuinwijk2020 en de 
Stichting Erfgoed Eisden (SEE) dit momentum aan om onder het motto ‘100 jaar Charbonnage’ de mijn dit najaar in de 
spots te zetten. 

‘100 jaar 
Charbonnage’ 
in honderden foto’s

Zaterdag opent  
een beklijvende  
en uitzonderlijke  
foto-tentoonstelling  
in het cultuurcentrum

Uit vele duizenden foto’s van de mijn in Eisden wil deze 
tentoonstelling met een uitgekiende selectie van enkele honderden 
foto’s u en de andere bezoekers een zo realistisch mogelijk beeld 
geven van de mijn, de mijnbedrijvigheid en het mijnwerk. 

Vanaf 4 december:  
FOTOBOEK 
‘100 jaar Charbonnage’

100 jaar Charbonnage in Eisden

• beschikbaar vanaf 4 december;• formaat: zoals ons eerste fotoboek• gesloten : 317 x 240 mm;• open : 634 x 240 mm;• hardcover;
• druk: duotone zwart/grijs op luxe papier van 170 gr (totaal ca. 1,4 kg);• prijs: € 39,95 (tot en met 30 november), nadien € 44,95;• indien verzending(BE): € 12/boek;• betaling kan (alleen) contant tijdens de opening van de tentoonstelling;• betaling via www.tuinwijk2020.be, anders op rek. BE07 7370 3911 2766 van vzw Tuinwijk2020 met vermelding van mailadres + ‘1 fotoboek’  (of het aantal dat u bestelt).

De graffitikunstenaars (vlnr)  

Marco ‘Scarco’ Scarpato, Borga Sanchez, 

Mateo Lara en Alberto Castro.

Nadat op 22 juni 1907 de 
mijnmaatschappij ‘S.A. des 
Charbonnages Limbourg-Meuse’ werd 
opgericht, maakte de heide plaats 
voor boortorens, mijngebouwen, 
schachtbokken en een privaat dorp voor 
de mijnwerkers, vandaag onze Tuinwijk. 

Tienduizenden mijnwerkers werkten in 
pijlers op 600, 700 en 780 meter diepte. 
De 80 kilometer mijngangen kriskrasten 
tot aan de Maas, tot Neeroeteren en 
Waterschei. Van 7 september 1922 tot 
de sluiting op 17 december 1987 werd 
73,2 miljoen ton kolen opgehaald door 
tienduizenden mijnwerkers. 

Vele duizenden mijnfoto’s in het 
archief van de SEE zijn een blijvende 
herinnering aan een bijna vergeten 
verleden. Voor deze tentoonstelling 
selecteerden archivaris Jan Kohlbacher 
en oud-mijnwerker Jean Smits enkele 
honderden foto’s. Tentoonstellingsmaker 
Marc Milissen creëerde uiteindelijk een 
beklijvend beeld van de steenkoolmijn 
van Eisden: van 
de bovengrond 
die zich 
uitstrekte van 
het kanaal 

tot en met de terrils, en van het harde 
mijnwerk in de warme ondergrond. Ook 
de vijftien jaar van opbouw tussen 1907 
en 1922, en afbraak van de mijn en de 
herbestemming van de mijnsite na de 
sluiting in 1987 komen aan bod.

•  Tentoonstelling ‘100 jaar 
Charbonnage’: Cultuurcentrum,  
van 15 oktober tot 4 december 
2022, alle werk- en zaterdagen.

•  Organisatie: Tuinwijk2020 
& Stichting Erfgoed Eisden 
i.s.m. het Cultuurcentrum en de 
gemeentelijke diensten Erfgoed  
& Cultuur.

eigenheid te herstellen, want die gaat 
verloren. Zo is het nu verboden om 
hagen alleen te vervangen door draad 
of beton. Daarom een warme oproep om 
de haag te bewaren of om je omheining 
te vervangen door een haag.

Het gemeentebestuur, het Regionaal 
Landschap Kempen & Maasland, 
de Stichting Erfgoed Eisden en 
Tuinwijk2020 komen je tegemoet. Met 
het project ‘Eisden-Tuinwijk beHAAGt’ 
kan je een nieuwe haag bestellen.


