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Door de een verguisd, door  

de ander bemind: het vak 

geschiedenis. Interesse voor 

geschiedenis kun je niet af-

dwingen. Het heeft de faam 

‘saai’ te zijn. Dat laatste heeft 

naar mijn ervaring vaak veel te 

maken met degenen die je er-

over vertelden. Maar we kunnen 

ook nú, in onze moderne tijd, 

niet zonder onze geschiedenis.  

Het is een deel van onze  

identiteit. 
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Door Roelof Braad, stadshistoricus van 
Heerlen en bereikbaar bij Historisch Goud 
– Rijckheyt, centrum voor regionale 
geschiedenis te Heerlen

Foto’s: collecties Historisch Goud,  
Heerlen

VROEGER

Stralend haalt Larbi de mooie doos met zijn 
lintje uit de kast. “Het heeft Hare Majesteit 
de Koningin behaagd u te benoemen tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Die 
woorden zal ik nooit meer vergeten. Het is het 
grootste compliment dat ik als Marokkaanse 
Nederlander van de Nederlandse samenleving 
kan krijgen. ‘Larbi, je bent een idealist’, zeiden 
ze bij de uitreiking. Dat klopt en daar ben ik 
trots op ook. Ik wil met hoop en vertrouwen 
en vooral ook een open blik naar de samen-
leving kijken en laat daarbij geen middel  
liggen om mensen en culturen aan elkaar te 
binden. Zodat er een volwassen en sociale 
samenleving ontstaat waarin iedereen,  
ongeacht afkomst, geloof en status, met  
respect voor elkaar kan leven.”

Goede contacten
Ruim 30 jaar maakt Larbi, journalist en leraar 
aan het Carbooncollege, zich sterk voor de 
integratie van de Marokkaanse gemeenschap 
in Brunssum. Hij adviseert Weller, organiseert 
activiteiten voor de jeugd, helpt ouderen met 
bijvoorbeeld het invullen van formulieren en 
fungeert geregeld als spreekbuis. Momenteel 
is hij druk doende met de opbouw van een 
multicultureel centrum: een plek waar ieder-
een welkom is. Tussen de bedrijven door is 
het hem gelukt om draagvlak te vinden bij 
de Marokkaanse koning Mohammed VI voor 
deelname aan de Floriade in 2012. Het 
Hollandse lintje staat dus niet op zichzelf. 
Larbi: “Door de jaren heen heb ik goede  
contacten opgebouwd met prominenten in 
binnen- en buitenland. Mijn werk voor de 
Floriade doe ik bijvoorbeeld in nauwe samen-
werking met Camille Oostwegel (Limburgse 
ondernemer bekend van luxe chateauhotels, 
red.). We willen het mooiste van twee culturen 
die in de media vaak gekleurd worden  
weergegeven, naast elkaar laten zien. Niet 
inzoomen op het kleine percentage dat het 
steeds voor de grote groep verpest, maar de 
positieve verhalen een podium geven. Want 
met meer dan 80% van de allochtone Neder- 
landers gaat het goed! Nederland doet mee, 
Marokko doet mee: daar ben ik trots op.”

Intercultureel
“De mix aan culturen en volkeren is de 
grootste rijkdom van Nederland. Mijn eigen 
gezin doet daar niet aan onder; wij zijn een 
soort mini-multiculturele samenleving. Ik ben 
van Marokkaanse afkomst en heb mijn vrouw 
in Frankrijk ontmoet. De moedertaal van 
mijn kinderen is dan ook Frans. Daarnaast 
beheersen zij Arabisch, Nederlands en Engels. 
Mijn oudste begint zelfs met Japans. Taal is 
een basisvoorwaarde voor integratie. Want 
wanneer je met elkaar kunt communiceren, 
kun je ook samenwerken. Maar de wens om 
te integreren moet wel van twee kanten 
komen: je kan niet met één hand klappen. 
Daar heb je altijd twee handen voor nodig.  
Ik schud elke dag handen, met alle volkeren. 
Ik geloof in de multi- of beter gezegd een 
interculturele samenleving. Want dat zijn we: 
geen culturen naast elkaar maar vervlochten 
met elkaar.”

Allerhartelijkst word ik door Larbi en zijn vrouw Malika Khouyibaba 

ontvangen. Heerlijke geurende koekjes staan op tafel: met honing, 

amandel en andere lekkernijen. Larbi steekt meteen van wal. Sinds 

de leraar Arabische en Franse talen zich in 1980 in Nederland  

vestigde maakt hij zich sterk voor onderling begrip tussen mensen en 

culturen. Vorig jaar nog ontving hij voor zijn tomeloze inzet voor de 

Marokkaanse jeugd in Brunssum een koninklijke onderscheiding.



En honderden mensen in de regio zijn op  
een of andere manier actief bezig met 
geschiedenis. Sommigen door lid te zijn van 
een van de vele heemkunde- of historische 
verenigingen, waar ze kunnen genieten van 
lezingen en excursies, anderen die een  
abonnement hebben op een van de histori-
sche tijdschriften, zoals Het Land van Herle, 
het historisch tijdschrift voor Parkstad 
Limburg. Sommigen bezoeken de jaarlijkse 
molen- en/of open monumentendagen of 
andere historische activiteiten, zoals afgelo-
pen zomer JazzMonument.

Meer weten of actief bezig zijn met geschie-
denis? Op onderstaande websites is al heel 
wat informatie over de geschiedenis van de 
regio te vinden:

www.rijckheyt.nl
www.thermenmuseum.nl
www.kasteelhoensbroek.nl
www.savelbergklooster.nl
www.nederlandsmijnmuseum.eu
www.landvanherle.nl
www.lgog.nl
www.heemkunde.net
www.canonvanlimburg.nl
www.openmonumentendagheerlen.nl
http://genealogie-limburg.net/
http://zuidlimburg.ngv.nl/

nis. En met moderne technieken van nu is er 
– hoewel niet goedkoop – met DNA-genealogie 
zelfs de mogelijkheid om afstamming nauw-
keurig te bepalen of te weten te komen tot 
welke van de vele ‘mens’-groepen je behoort.

Je eigen stad, je eigen dorp
Loop je je stad of de buurt waar je woont in, 
dan zie je om je heen onmiskenbare tekenen 
van het verleden. Huizen in de recente of 
oudere geschiedenis gevormd. Een oud huis 
is misschien monument. De buurt waar je 
woont misschien wel gebouwd om huisves-
ting te vinden voor de grote toestroom aan 
mijnwerkers in de jaren 1910-1930 of kort na 
de Tweede Wereldoorlog. Boerderijen in je 
leefomgeving hebben vaak een nog oudere 
oorsprong. Hoewel de meeste er 19de-eeuws 
uitzien, gaat vaak hun geschiedenis terug tot 
in de 14de eeuw of nog ouder. Datzelfde is 
met de nog bestaande kastelen en kasteel-
ruïnes in onze regio het geval. En dan heb ik 
het nog niet gehad over kerken, ontginningen, 
de vorm van de beken met hun (deels voor-
malige) watermolens, de (wat weinige) visuele 
resten van de vesting Heerlen met schelmen- 
toren of het Romeinse hart van de stad.
Loop je door de winkelstraten van de stad, 
dan zie je ook daar de littekens van het ver-
leden. Tenminste als je iets hoger kijkt dan 
de etalages. Trapgevels, mercuriustekens, 
versieringen, vignetten en dergelijke in de 
architectuur getuigen onmiskenbaar van de 
eerste functies van een gebouw. Aan de infra- 
structuur en de gebouwde omgeving herken 
je je woonomgeving.

Standbeelden en andere kunstwerken in de 
stad horen bij dat ‘thuis’. Onzichtbaar vertellen 
ze iets over een stukje identiteit van de  
stad. Neem bijvoorbeeld het beeld van  
mgr. Savelberg aan de Putgraaf. Hij was de 
stichter van een in de eerste driekwart van 
de 20ste eeuw bloeiende congregatie met 
zusters en broeders in de sociale en gezond-
heidszorg, het onderwijs en de ontwikkelings- 
hulp. De uitgebreide geschiedenis ervan kun 
je bekijken in het nu bestaande museum 
Savelbergklooster.

Het beeld ‘De mijnwerker’ bij het stadhuis in 
de Geleenstraat van Frans Gast getuigt 
onmiskenbaar van de driekwart eeuw bloei-
ende mijnindustrie. De mijnen voorzagen in 
werk en zorgden voor de explosieve groei van 
de stad. Nu die gesloten zijn, is er door de 
operatie van ‘zwart naar groen’ maar weinig 
van de voormalige industriële bouwwerken 
overgebleven, maar voor elke regiobewoner 
geldt zo ongeveer dat het mijnverleden mijn 
verleden is. Daarvoor hoef niet je niet bepaald 
in de mijn te hebben gewerkt. Onze economie 
van nu is er dankzij de veranderingen die de 
opkomst en neergang van het mijnverleden 
hebben bewerkstelligd. En nog genoeg is als 
een stille getuige van dat verleden om ons 
heen: de mijnwerkersbuurten, de watertoren 
bij Zeswegen, de schachtgebouwen van het 
Nederlands Mijnmuseum, de voormalige 
steenbergen, mijnmonumentjes op en bij 
pleinen als het Bodemplein in Brunssum en 
in de buurten kolenwagentjes, mijnwerkers-
emblemen en verenigingen die in de bloei en 
dankzij de steun van de mijnindustrie zijn 
ontstaan.

Geschiedenis NU
Nog steeds worden we in de bodem gecon-
fronteerd met een vroeg of ver verleden van 
de stad. Archeologische opgravingen hebben 
als resultaat dat ook nu nog nieuwe feiten 
over onze geschiedenis boven het maaiveld 
komen en bekeken en beleefd kunnen worden 
voor wat de Romeinse tijd betreft in het zich 
steeds weer vernieuwende Thermenmuseum. 
Onderzoek in bijvoorbeeld het onlangs  
gedigitaliseerde archief van de Familie Von 
und zu Hoensbroek brengen zaken aan het 
licht, die het beleven van het museum in 
Kasteel Hoensbroek een nog groter feest 
maken, omdat de riddertoernooien en spelen 
op het binnenplein gebaseerd zijn op het waar- 
gebeurde, de echte geschiedenis.

VROEGER

We zijn geboren, leven en worden in dat leven 
gevormd door dat wat ons verleden heeft 
voortgebracht. In het dorp, de buurt, de stad, 
waarin we leven, aarden we door wat we om 
ons heen hebben en zien. Dat wat er NU is, 
is geschiedenis en door de geschiedenis 
bepaald. Begrijp je die geschiedenis, dan 
begrijp je over het algemeen ook wie jezelf 
bent en kun je vaak ook beter je leefomge-
ving (leren) waarderen. Dus laten we eens 
kijken naar het NU van onze geschiedenis.

Je eigen geschiedenis ontdekken
Het tv-programma ‘Spoorloos’ is ook nu nog 
razend populair. Mensen zijn op zoek naar 
verloren gewaande familieleden of vrienden. 
Niet alles van het opsporingsproces komt  
op tv. Toch is er vaak heel wat historisch 
onderzoek in het nu voor nodig om op het 
juiste spoor te komen. Waar heeft men 
gewoond, wie waren ouders, voorouders en 
heeft een van hen nog contacten? Niet  
iedereen kan door het tv-programma worden 
geholpen. Vaak moet je zelf op zoek. 

Rijckheyt heeft als motto ‘Sterk in de toe-
komst van het verleden’ en we helpen, al 
sinds we in 1924 openbaar archief zijn,  
mensen op weg om hun voorouders te vinden. 
En dat zijn er heel wat! Ongeveer 60% van 
onze bezoekers is op zoek naar hun voor-
ouders en wil weten waar ze gewoond en hoe 
ze geleefd hebben. Soms kan dat emotioneel 
worden, als iemand bijvoorbeeld ontdekt dat 
zijn vader niet zijn vader is, of dat hij een  
crimineel of oorlogsmisdadiger was, of in een 
concentratiekamp is omgekomen. Of ook als 
bijvoorbeeld ontdekt wordt, dat grootmoeder 
het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid was 
of een belangrijke voorvechtster van de Dolle 
Mina’s. Dan sta je in het nu met een andere 
realiteit – overigens geldt dat voor zowel de 
onderzoeker als ook de medewerker van ons 
studiezaalteam. 

Met familieonderzoek – de wetenschappelijke 
term ervoor is ‘genealogie’ – kun je dus heel 
wat te weten komen over je eigen geschiede- 
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vorige pagina – Archeologie ontdekken in het 
Thermenmuseum: wat zit er in de reisbagage 
van een legionair? 

rechts – Riddertoernooi bij kasteel Hoensbroek 
hieronder – Ruïne van voormalige kasteel 
Schaesberg.

rechterpagina – Mijnmonument in Brunssum
rechtsonder – Mercuriusteken boven een winkel 
aan de Saroleastraat rechtsboven – Jazz-
Monument, augustus 2011


