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De Franse apotheker en astroloog Nostra-
damus (1503-1566) voorzag in zijn boek 
‘Les prophéties’ volgens zijn aanhangers 
de Tweede Wereldoorlog en ook het einde 
van de wereld in 2012. Dat laatste kan 
volgens berichtjes van de NASA en de 
voorzeggingen van de Maya’s niet kloppen. 
Volgens sommigen is er weer een rekenfout 
gemaakt en vergaat de wereld in 2208. 
Volgens ‘Het Boek’ komt het einde van de 
tijden echter onverwachts, maar na een 
tijd van verdrukking en grote rampen.

In godsdienst en wetenschap is de toe-
komst van ons bestaan al eeuwenlang in 
discussie. Ook nu nog verschijnen er jaar-
lijks tientallen boeken en weblogs die  
proberen oude profetieën te verklaren.

Waarzeggerij
Ook in onze regio zijn er tal van toekomst-
voorspellers actief geweest. In de middel-
eeuwen lazen waarzeggers uit je hand in 
donkere tentjes op de kermissen of je  
een gelukkig huwelijk zou hebben en  
vele kinderen, rijk of arm zou zijn en je 
misschien een ongeluk zou krijgen, waar-
door je vroegtijds het tijdelijke voor het 

eeuwige zou moeten verwisselen. Later 
bekeek men die visioenen in een glazen 
bol. En ook nu nog vind je de waarzeggers 
op onze kermissen.
Toen de ‘New York Times’ in 1931 80 jaar 
bestond, vroeg de krant een zestal weten-
schappers hoe de wereld er over 80 jaar 
zou uitzien. Iemand ‘voorzag’ een Amerika 
met 160 miljoen inwoners (rekenfoutje? 
het zijn er nu bijna 310 miljoen) en een 
land waar geen armoede meer zou zijn 
(helaas: een op de zeven Amerikanen van 
nu leeft nog onder de armoedegrens). 
Verder voorzag hij dat vrouwen steeds 
meer buitenshuis zouden werken en een 
afstandsbediening om apparaten aan te 
sturen – dat is dus wel uitgekomen.

Bevolkingsgroei
Waren er ook in onze regio mensen die dit 
soort uitspraken hebben gedaan over de 
toekomst? Natuurlijk! Helaas zijn al die 
verhalen niet altijd aan de archieven toe-
vertrouwd. Toch vind je soms bij het door-
nemen van boeken en archiefstukken  
uitspraken die de toekomst van de stad 
betreffen. De meeste zijn gedaan door 
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linker pagina – ‘De waarzegster’ naar een 
schilderij van Pietro Longhi uit ca. 1752.
links – Nostradumus (1503-1566) naar een 
portret door zijn zoon César. hierboven – 

Helemaal in de zin van burgemeester Van 
Grunsven (2de van rechts) was de groei 
van de bevolking. Hij gaf daarom feestelijke 
aandacht bij de geboorte van de 60.000ste 
inwoner van de stad op 19 november 1949.



zijn toekomstvisie van de ‘moderne en 
ideale stad’ vorm te kunnen geven. Dat 
werd uiteindelijk prof. Gerard Holt die een 
nieuw stedenbouw-kundig plan voor de stad 
ontwikkelde. Al deze mensen droomden 
van een nieuwe toekomst voor de stad.

Naar hoe het Heerlen van de toekomst er 
in hun dromen precies uitzag, kan men 
slechts gissen. Zeker is dat een deel van 
alle dromen is uitgekomen, want al in 1951 
dichtte de vermaarde Limburgse Mathias 
Kemp: ‘… het aloude Coriovallum dat werd 
de modernste stad van Nederland’.
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stedenbouwkundigen, sociologen en politici. 
Zo deed Jos Zuidgeest, toen wethouder 
Economische en Ruimtelijke ontwikkeling, 
in ‘Stad van de toekomst’ in 1997 de uit-
spraak dat Heerlen in 2010 meer inwoners 
zal hebben en er meer mogelijkheden 
voor jongeren gecreëerd worden. Blijkbaar 
een misrekening.

Gouden toekomst voor de mijnindustrie…
Ook staatsmijndirecteur Rottier waagde 
zich in 1960 aan een toekomstvoorspelling. 
In 1960 gaf hij een lezing voor de Neder-
landse Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel over de toekomst van de mijn-
industrie en de Limburgse welvaart. Hij 
voorzag weliswaar door de verdergaande 
mechanisering van de koolwinning en 
prijsverlaging van de vaste brandstoffen 
een werkgelegenheids- 
probleem, omdat er met minder mensen 
dezelfde productieomvang te realiseren 
zou zijn, maar hij was positief over het 
voortbestaan van de mijnen. Hij zag het 
met vertrouwen tegemoet en zelfs de 
mijn Beatrix zou nog weleens open kun-
nen gaan. Enkele jaren later al bleken zijn 
woorden een misvatting. Op 17 december 
1965 kondigde de minister van economi-

sche zaken in de Heerlense schouwburg 
de geleidelijke afbouw van de Nederlandse 
mijnindustrie aan.
Bij het slechte nieuws voor Limburg deed 
Joop den Uyl op die bewuste 17 december 
in 1965 echter ook een positieve toekomst- 
voorspelling. Er zou voldoende vervangende 
werkgelegenheid komen. Hij voorspelde 
dat er voor 1970 al vijf- tot tienduizend 
vervangende arbeidsplaatsen geschapen 
zouden zijn. Het sluiten van de mijn ging 
echter sneller dan Den Uyl voorspelde. In 
de periode 1965-1976 gingen zo’n 75.000 
arbeidsplaatsen verloren, 45.000 mijn-
werkers en 30.000 mensen die werkten in 
van de mijnen afhankelijke bedrijven.

Heerlen vooruit!
In het midden van de 19de eeuw was 
Heerlen nog een ‘slapend’, klein provincie-
stadje. De Heerlense uitgever van de 
Limburger Courier, Karel Weijerhorst, vond 
het in 1869 na de jaarlijkse kermis met het 
traditionele ‘stormen’ (een schijngevecht, 
waarin een oorlog werd nagespeeld) door 
de schutterij welletjes. Hij vond dat het 
tijd werd voor moderne schuttersfeesten, 
‘tot eer van Heerlen, wat den vooruitgang 
behoeft’. Zijn visie voor Heerlen was aan-
leiding voor een rel, maar gaf toch ook stof 
tot nadenken. Dertig jaar later was de 
spoorweg in gebruik genomen en de eerste 
Oranje Nassau-mijn in volle aanleg. In de 
vaart van de nieuwe industrialisering en 
de toenemende bevolkingsgroei stonden 
visionaire personen op die het beste met 
het uit de kluiten wassende kolendorp 
voorhadden. Er kwam in 1908 zelfs een 
Vereniging ‘Heerlens Vooruitgang’, die tot 
de Eerste Wereldoorlog heeft bestaan. De 
notabelen die hiervan lid waren, zoals de 
burgemeester, directeuren van mijnen, 
geestelijken, artsen en zakenlieden, hadden 
de visie om van Heerlen een stad met alle 
mogelijk denkbare moderne voorzieningen 
te maken, zoals een muziekschool, schouw- 
burg, moderne wegen met een knooppunt 
van tramwegen, de verfraaiing van het 
Aambos, goed voortgezet onderwijs en het 
stichten van een Kamer van Koophandel. 
Hand in hand werd met resultaat gewerkt 
en gedroomd over een moderne stad.

Dromen van een moderne stad 
De dromen over een moderne stad kregen 
nog meer vorm, toen Heerlen in 1926 een 
nieuwe burgemeester kreeg. Hij, Marcel van 
Grunsven, bleef burgemeester tot 1962. 
De jonge burgemeester zat vol nieuwe 
ideeën. Heerlen moest als metropool van 
de moderne mijnindustrie een moderne 
stad worden met podia voor concerten, 
toneelvoorstellingen, literaire avonden en 
tentoonstellingen van beeldende kunst. 
Vooral het hart van de stad moest een 
modern uiterlijk krijgen. Hij ging aan de slag 
met architecten en stedenbouwkundigen, 
liet belangrijke kunsttentoonstellingen 
organiseren en gaf de aanzetten tot de 
bouw van een modern stadhuis, de schouw- 
burg en, na de ontdekking van de Romeinse 
thermen, het modern ogende binnenstads- 
plan ‘Coriovallum’ uit 1943-1944. Eerder 
had hij de ontwerper ervan, ir. Klijnen, een 
nieuw uitbreidingsplan voor de gehele stad 
laten ontwerpen, hij werkte hieraan tussen 
1928 en 1938. Tijdens de ontwikkeling 
ervan, al in 1931, voorzag de Heerlense 
architect Jos Ritzen: ‘Torenhuizen in het 
stadscentrum zelf of in de onmiddellijke 
nabijheid…’. Na de Tweede Wereldoorlog 
zocht Van Grunsven naar de beste steden-
bouwkundige die hij maar krijgen kon om 

linkerpagina boven – Moment van aankondiging 
van de sluiting van de Limburgse mijnen 
door Joop den Uyl op 17 december 1965 in 
de Heerlense schouwburg. midden – Staats-
mijnendirecteur Rottier, hier in gezelschap 
van Prins Claus. 

rechterpagina links – Nog geen 15 jaar na het 
uiten van de wens van ‘de Vereniging 
Heerlens Voor-uitgang’ was het centrum 
van Heerlen inderdaad knooppunt van de 
Limburgse Tramweg Maatschappij. linksonder 

– De droom van het Aambos als stadspark 
kwam al spoedig uit… met paviljoen voor 
dans-feesten en de zondagse kop koffie. 
hierboven – Nog net voor het einde van zijn 
ambtsperiode opende burgemeester Van 
Grunsven op 18 november 1961 de 
Heerlense stadsschouwburg. Het theater 
van zijn droom uit zijn beginjaren? 


