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Voor u ligt de publicatie naar aanleiding van de jaarlijkse Neimed 

Krimplezing editie 2018. We kijken terug op opnieuw een bijzondere 

editie, al was het maar omdat het de 10e was.

Bovendien is nooit eerder de publicatie, dit boekje, nog binnen 

hetzelfde kalenderjaar uitgebracht. De traditionele verbinding 

met het programma van festival Cultura Nova is ook nu gebleven 

en ‘Festival Randland 2017’ heeft op onderdelen een vervolg 

gekregen in het programma van dit jaar.

Bij invulling van het programma en in de keuze van de locatie 

zijn we met deze editie in de kern deels teruggegaan naar 

de vertrouwde formule die destijds door Maurice Hermans samen 

met Nol Reverda is ontwikkeld. Dat geheel in een op alle onderdelen 

passend thematisch kader: ‘Nieuwkomers’.

Met deze publicatie beogen we ter afsluiting van déze jubileum 

editie een passende en blijvende weerslag vast te leggen in 

‘geschreven woord’.

Ik wens u veel leesplezier.

Wim Didderen
directeur Neimed

Voorwoord
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Inleiding
’Nieuwkomers’ is gekozen als verbindend thema voor de 

presentaties van de Neimed Krimplezing 2018. Bij samenstelling 

van het hele programma zijn we deels weer teruggegaan naar de 

beproefde formule van Inleiding-lezingen-diner-theatervoorstelling. 

Elk van de onderdelen verhalend of handelend over 

‘Nieuwkomers’. Zelfs tijdens het diner werd onze gasten als 

primeur een geheel nieuwe maaltijd-formule voorgeschoteld 

door de cateraar van Cultura Nova.

Door de keuze van dit thema en de brede en multidisciplinaire 

samenstelling van het programma van dit jaar lossen we ook een 

belofte in uit de vorige editie: We zagen die negende editie als 

‘een afsluiting van de eerste, beschouwende, reeks en tegelijkertijd 

de opmaat tot een opvolgende serie waarin scenario’s voor 

een ‘gezonde’, veilige en duurzame ontwikkeling voor de toekomst 

meer centraal zullen staan.’ Het pleidooi toen van Nol Reverda 

voor "… meer ruimte voor de ontwikkeling van ‘stedelijkheid’ en 

een vaste plek voor breed debat over de (gewenste) ontwikkeling 

van de stad…" hebben we dit jaar verder impuls kunnen geven met 

name door de lancering van ‘Stadslab Heerlen’ in samenwerking 

met de groep van initiatiefnemers en met steun van gemeente 

Heerlen en Provincie Limburg. Ook de keuze voor een bredere 

thematische opzet, breder ook dan (demografische) krimp, 

met deels ‘open’ activiteiten voor een breder publiek over meerdere 

dagen in Theater Heerlen en op het festivalterrein (Park Urbana) 

van Cultura Nova1, was mede ingegeven door dat pleidooi voor 

permanente ruimte voor reflectie op de zich ontwikkelende stad.

1 www.cultura-nova.nl

https://www.cultura-nova.nl/
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Welkom in de ontgroeiende stad
Het herzien van het clichébeeld dat groei per definitie goed is, 

is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Met Agenda 

Antistad - een ontwikkelagenda voor steden zonder groei - pleitte 

Maurice Hermans, onderzoeker bij Neimed, voor een open houding 

jegens het andere en anderen. Dit is noodzakelijk omdat dit 

nieuwe stedelijke dynamiek teweegbrengt en toekomst biedt aan 

de ontgroeiende stad. Prof. Joop de Kraker verzorgde een lezing 

over 'Het verschijnsel Stadslab’. De twee lezingen werden omrand 

met bijdragen van Wim Didderen (inleiding) en Jonne Thomassen 

(reflectie). Aansluitend werd ‘Nieuwkomer’ Stadslab Heerlen 

gelanceerd door Wethouder Peter van Zutphen en gedeputeerde 

Marleen van Rijnsbergen. Dit alles in het voormalige Rabobank 

gebouw in hartje stad waar, misschien niet geheel toevallig, 

de ‘Toekomst’ prominent voor de deur staat, verwerkt als 

kunstzinnige zitbank en ontmoetingsplek.

5

Foto: Wim Didderen
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Voor de overige onderdelen van het programma trok de stoet 

onder het genot van een fingerfood amuze van eigen Heerlense 

grond, richting festivalterrein Cultura Nova. Voorafgaand aan 

het ‘Krimpdiner’ in de spiegeltent werd nog halt gehouden bij 

de speciaal voor deze gelegenheid geopende ‘Embassy of the 

invasive species’ van Stefan Cools2 en werd genoten van de luchtige 

performance over ‘niet bestaande vogels’ van kunstenaar 

Onno Hooymeijer3. Tot slot stond de première van de voorstelling 

Antifest van collectief PANDA4 op het menu. Een theatrale 

uitwerking van ruim een jaar ‘in gesprek’ met de bewoners van 

deze stad, gestart tijdens Festival Randland tegelijk met de 9e editie 

van onze Neimed Krimplezing. En daarmee is ook die cirkel rond. 

Op naar een volgende decade.

De in deze publicatie opgenomen teksten zijn in principe 

de letterlijke weergave van de uitgesproken lezingen. Formuleringen 

zijn vanwege leesbaarheid en helderheid op enkele punten 

aangepast of geactualiseerd in samenspraak met de sprekers.

Van de levendige presentatie van Onno Hooymeijer over 

‘niet bestaande vogels’ op het buitenpodium van Cultura Nova is 

in deze publicatie alleen zijn voordracht over ‘de Pint’ letterlijk 

weergegeven, een passage die werd uitgesproken in een door 

de presentator zelf ‘uitgevogeld’ niet bestaand Limburgs dialect. 

Aangevuld met enige algemene informatie over zijn presentatie 

en over zijn werk als kunstenaar vanuit het Friese Spanga.

2 https://www.stefancools.nl/about
3 http://www.ochooymeijer.com/
4 https://www.cultura-nova.nl/2018/08/27/try-out-panda-antifest/

https://www.stefancools.nl/about
http://www.ochooymeijer.com/
https://www.cultura-nova.nl/2018/08/27/try-out-panda-antifest/
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Van de theatervoorstelling ‘Antifest’ is enkel een korte samenvatting 

opgenomen over de achtergrond en het ontstaan van deze 

voorstelling van het PANDA collectief. Antifest is voortgekomen 

uit Festival Randland in 20175 en heeft uiteindelijk vorm gekregen 

in de theatervoorstelling waarvan we ter afsluiting van het 

dagprogramma van deze Krimplezing 2018 de theaterpremière 

hebben mogen beleven. Daarnaast is Antifest door de makers 

ook ‘op papier’ uitgewerkt en vastgelegd in een fraai vormgegeven 

publicatie in een beperkte oplage. Deze Antifest publicatie is 

na afloop van de première verschenen. 

Voor de tekst die in deze publicatie is opgenomen over 

de ‘Embassy of the invasive species’ bleek evenzeer een letterlijke 

weergave van hetgeen tijdens ons bezoek aan deze installatie is 

verteld door de maker Stefan Cools e.a., niet de meest geschikte 

vorm om het achterliggende verhaal te kunnen vertellen. Alleen 

al vanwege de vele specifieke planten, dieren en ‘objecten’ die 

integraal deel uitmaakten van het gepresenteerde heldenverhaal 

over de lusten en (vermeende) lasten van ‘Nieuwkomers’ in en 

vanuit de levende natuur.

Deze publicatie zal als geheel in de loop van december 2018 ook 

digitaal verschijnen op de Neimed website. In die digitale versie 

zullen ook weblinks en meer literatuurverwijzingen zijn opgenomen.

Wim Didderen en Maurice Hermans - Neimed
Heerlen, november 2018

5 https://schunck.nl/nieuws/randland-festival-en-tentoonstelling/

https://schunck.nl/nieuws/randland-festival-en-tentoonstelling/
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Limburg krimpt minder hard dan gedacht. De effecten van uitstroom 

en sterfteoverschot worden meer en meer gecompenseerd door 

de komst van arbeidsmigranten1, waarbij we vooral moeten 

denken aan de permanente vestiging van seizoenarbeiders 

in Noord-Limburg. Ook de recente toestroom van Syrische 

vluchtelingen draagt bij aan het veranderende demografische 

beeld van Limburg. Zo boog de jarenlange dalende demografische 

trend van de gemeente Valkenburg2 om in een stabiel inwoners-

aantal, dankzij de komst van Syrische vluchtelingen.

Immigratie dempt krimp. 

Het feit dat de krimp krimpt, wekt wellicht een lichte juichstemming 

op bij deze of gene bestuurder. De vraag is echter of de cijfers 

zo relevant zijn. Het gaat namelijk niet zozeer om een kwantitatieve 

toe- of afname van de bevolking, maar om de gedachte dat 

en op welke wijze nieuwkomers een kwalitatieve bijdrage 

kunnen leveren aan de samenleving van de ontgroeiende stad. 

Welkom in de ontgroeiende stad
Maurice Hermans

1  Geraets, F. (2018, 20 mei). Krimp in Limburg minder hard door 
 arbeidsmigranten. Geraadpleegd op 27 augustus van 
 https://www.1limburg.nl/cbs-krimp-limburg-minder-hard-door-
 arbeidsmigranten
2  Geerts, J. (2018, 24 januari). Syrische vluchtelingen helpen 
 Valkenburg uit krimp. Geraadpleegd op 27 augustus 2018 van 
 https://www.limburger. nl/cnt/dmf20180123_00054618/
 syrische-vluchtelingen-helpen-valkenburg-uit-krimp

https://www.1limburg.nl/cbs-krimp-limburg-minder-hard-door-arbeidsmigranten
https://www.1limburg.nl/cbs-krimp-limburg-minder-hard-door-arbeidsmigranten
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180123_00054618/syrische-vluchtelingen-helpen-valkenburg-uit-krimp
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180123_00054618/syrische-vluchtelingen-helpen-valkenburg-uit-krimp
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Nieuwe Limburgers
Vanwege de toenemende vergrijzing zou je verwachten 

dat nieuwkomers met open armen worden ontvangen, 

bijvoorbeeld door "van Limburg dé opvangprovincie voor 

statushouders te maken", zoals Nol Reverda stelde in Dagblad 

de Limburger van 29 oktober 2016. 

Dat dit noodzakelijk is om economie en samenleving vitaal 

te houden is evident, want "met alleen de eigen bevolking is er 

geen houden aan. 100 echtparen krijgen gemiddeld anderhalf kind, 

dan houd je dus 75 koppels over. Trek je die lijn door, zak je daarna 

al naar 58 koppels3." 

Sommigen stellen echter dat van een warm welkom weinig sprake 

is. Dit wordt onder meer scherp verwoord door inmiddels voormalig 

gedeputeerde Daan Prevoo die meent dat er sprake is van 

afnemende medemenselijkheid en toenemende xenofobie in 

de Limburgse samenleving. Hij zegt: "Als we niet oppassen, 

ontstaat er een tweedeling in onze samenleving en trekken bedrijven 

weg. We redden het niet met de mensen die nu in Limburg zijn. 

We hebben duizenden Nieuwe Limburgers nodig. Maar deze mensen, 

die zo belangrijk zijn om onze economie en onze welvaartsstaat 

overeind te houden, plaatsen we het liefst buiten onze samenleving. 

Die zijn eigenlijk niet welkom.4" 

3  Gybels, S. (2016, 29 oktober). Krimp in Limburg zet door. Geraadpleegd 
 op 27 augustus 2018 van https://www.1limburg.nl/krimp-limburg-zet-door 
4 Janssen, J. (2018, 4 april). Limburg wil niks weten van buitenlandse 
 arbeidskrachten. Geraadpleegd op 27 augustus 2018 van 
 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180403_00058963/limburg-wil-
 niks-weten-van-buitenlandse-arbeidskrachten

https://www.1limburg.nl/krimp-limburg-zet-door
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180403_00058963/limburg-wil-niks-weten-van-buitenlandse-arbeidskrachten
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180403_00058963/limburg-wil-niks-weten-van-buitenlandse-arbeidskrachten
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In politieke zin waren zijn uitlatingen een tikkeltje onhandig. Maar 

Prevoo had wel een punt, of bracht op zijn minst een tegenstelling 

in het publieke debat naar voren die de moeite waard is verder te 

onderzoeken. Want als nieuwkomers de Limburgse samenleving 

kwalitatief kunnen versterken, hoe verenig je dat dan met een 

groeiende xenofobie? Om licht te schijnen op bovenstaande kwestie 

duik ik later in mijn lezing in de realiteit van mijn geboortestad 

Kerkrade. Deels omdat geen stad zo krimpt en vergrijst als deze, 

deels omdat de politieke voorkeur van haar inwoners de indruk wekt 

van een intolerante en conservatieve houding jegens nieuwkomers.

Stedelijke cultuur als brandstof
Maar eerst wil ik stilstaan bij het begrip stedelijke cultuur, 

één van de vijf punten uit de Agenda Antistad die ik vorig 

jaar tijdens het Festival van de Toekomst presenteerde5. 

Dit optimistisch vijfpuntenplan voor de ontgroeiende stad pleit 

voor stedelijke ontwikkeling met een menselijke maat, slimme sloop 

en verbouw, aandacht voor stedelijke cultuur, een open blik op 

de wereld, en een meer op coöperatieve leest geschoeide 

aanpak van de noodzakelijke energietransitie. In de 21e eeuw is 

het merendeel van de steden aantrekkelijk voor mensen van buiten. 

Hoogleraar demografie Jan Latten benoemt diverse redenen 

voor de aantrekkingskracht van steden waaronder "diversiteit in 

levensstijlen", "carrièreperspectieven voor beide tweeverdieners" en 

"aantrekkelijkheid van de kenniseconomie6". 

5 Hermans, M.J., Reverda, N., Didderen, W. (2018) Toekomstperspectieven  
 voor de ont-groeiende stad. Heerlen: NEIMED Publications. De publicatie  
 is te downloaden via www.neimed.nl
6 Latten, J. en Musterd, S. (red) (2009). De nieuwe groei heet krimp. 
 Den Haag: NICIS Institute

http://www.neimed.nl
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Vooral de grote steden fungeren als magneet en roltrap7, 

culminerend in door Richard Florida zo omschreven Superstar 

Cities8. Het gevolg is dat deze steden in een aantal opzichten dienen 

als sinkhole voor de meer perifere gebieden. 

Van oudsher is de stad een plek waar een verscheidenheid aan 

levensstijlen zorgt voor innovatie en dynamiek. Een stad als entiteit 

is constant in verandering - wat alleen mogelijk is door toevoer 

van vers bloed en de incorporatie van het vreemde. Samenleven in 

de stad vraagt daarom om een open houding jegens anderen en 

het anders zijn. De wrijving die ontstaat ten gevolge van verschillen 

in levensovertuiging, levensstijlen en culturen fungeert als brandstof 

voor de (ontgroeiende) stad. Dit is mijn begrip van stedelijke cultuur.

Christiania - vrij(plaats) onder druk
Laat me dat illustreren met een voorbeeld. In de zomer van 2018 

verbleven mijn gezin en ik in Kopenhagen, meer precies we waren 

te gast op het Nowtopia-festival, in de Greyhall van de in 

Kopenhagen gelegen zelfbenoemde vrijstaat Christiania. Wij werkten 

actief mee aan het festival, we kookten, schetsten scenario's voor 

een duurzamere toekomst en maakten mode met plastic afval.

11

7  van Dam, F., Beets, G., de Jong, A., Manting, D. (2015). De Stad: magneet,  
 roltrap en spons,  bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest. 
 Den Haag: PBL
8  Florida, R. (2017). The New Urban Crisis: How Our Cities are Increasing   
 Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class– and   
 What We Can Do About It. New York: Basic Books
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Foto: Maurice Hermans 

Al meer dan vier decennia staat Christiania bekend als toevluchts-

oord voor andersdenkenden en andersdoeners, al heeft de vrijstaat 

door de jaren heen nogal wat controverse gehad. Iedereen is er 

in principe welkom. Zo ontmoetten we een Poolse transgender die 

vanwege zijn/haar geaardheid en expliciete optreden Polen was 

ontvlucht - en in Christiania zijn/haar toevluchtsoord vond. Hij/zij 

had zich kandidaat gesteld voor het burgemeesterschap van 

de Poolse stad Krakow maar het politieke en maatschappelijke 

klimaat leverde hem/haar bedreigingen en censuur op.

In Christiania staat conviviaal leven voorop: kleiner, vrijwillig, 

eenvoudig en trager. Je zou het een steady state kunnen noemen, 

het doel is niet te groeien -  behalve wellicht in kwaliteit van 

leven -, marktwerking wordt zoveel mogelijk buiten gehouden 

al valt dat niet mee getuige de spanningen rondom de commerciële 

verkoop van softdrugs in Pusherstreet - een straat in Christiania 

bevolkt met softdrugsverkopers. Uit principe kent Christiania 

geen leiderschap maar een consensus democratie. Als raamwerk 

dient de Common Law, de basale afspraken die bindend zijn 

voor alle inwoners. 

Waar eenieder als gast wordt ontvangen gelden voor nieuwkomers 

die permanent willen verblijven strenge procedures. 
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Dat heeft te maken met de schaarste, er mag niet bijgebouwd 

worden dus zijn er vaak tientallen geïnteresseerden voor een vrij te 

komen woonruimte. Ieder van de veertien in Christiania gelegen 

woondistricten is autonoom om de nieuwkomers te selecteren. 

Voorop wordt gesteld dat deze nieuwkomers deel willen uitmaken 

van Christiania's community en actief participeren in culturele 

en maatschappelijke activiteiten. "Those who are eager to be part 

of the community, who think 'we' instead of 'I' and pursue creative 

endeavours9".

Kopenhagen en Christiania zijn uitzonderlijke voorbeelden van 

diversiteit en tolerantie. En natuurlijk gaat daar ook niet alles 

over rozen. Maar de open houding jegens nieuwkomers maakt dat 

mensen daar graag willen wonen en verblijven. Laten we nu naar 

de andere kant van het spectrum kijken en een blik werpen op 

de ontgroeiende stad, waar eerder sprake is van een (dreigende) 

afname aan diversiteit en levensstijlen.

De ontgroeiende stad Kerkrade
De centrale vraag van mijn lezing, of nieuwkomers kunnen bijdragen 

aan de kwalitatieve toekomst van de ontgroeiende stad, laat zich 

contrastrijk toelichten aan de hand van mijn geboortestad Kerkrade. 

Geen stedelijke gemeente verandert demografisch en fysiek zo sterk 

als Kerkrade. 

9  Wang, A. (2016, 14 september). If you want to live in a Copenhagen 
 commune, get ready for red tape. Geraadpleegd op 27 augustus 2018 
 van https://www.atlasobscura.com/articles/if-you-want-to-live-in-a-
 copenhagen-commune-get-ready-for-red-tape

https://www.atlasobscura.com/articles/if-you-want-to-live-in-a-copenhagen-commune-get-ready-for-red-tape
https://www.atlasobscura.com/articles/if-you-want-to-live-in-a-copenhagen-commune-get-ready-for-red-tape
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Nu al zijn er 11.332 65-plussers tegenover 9.806 25-minners. In 2025 

- wenn d'r Herjod ut bleef10 bij de zeventiende editie van de Neimed 

Krimplezing -, kent de stad meer 90-plussers dan 0-5 jarigen.

Tegelijkertijd is er geen gemeente die de verandering zo hard 

lijkt te willen weerstaan als Kerkrade.

Als haar toekomst ligt in een open houding jegens het andere, 

toont Kerkrade een nogal sterke hang naar anti-stedelijkheid, 

of in de woorden van Nol Reverda "een nogal sterk ontwikkeld 

traditionalisme en een redelijk grote mate van behoudzucht11". 

Getuige ook de diepe weerzin in deze stad om de regionale 

politieke 'kerktoren-structuren' te updaten.

Toen ik voor het vervolg van het crossmediale programma 

MijnHeilust van journalisten Karin Hillebrand en Wiel Beijer 

- dat via https://l1.nl/mijn-heilust online te bekijken is - geïnterviewd 

werd, werd me opnieuw duidelijk dat er geen wijk is waar 

de demografische transformatie zich in fysiek opzicht zo krachtig 

toont als Heilust - een verzameling wijken in Kerkrade-West. 

Ik kwam in mijn jeugd veel in de Hyacintstraat, mijn oma woonde 

daar, en in de Gladiolenstraat, waar mijn oom en tante woonden. 

Kerkrade-West is een schoolvoorbeeld van positieve transformatie 

in de fysieke omgeving, van dynamische volkswijk naar rustieke 

parkachtige ouderenzorgwijk, met als kers op de taart de opening 

10 Kerkraads dialect, betekent: ‘Als het God belieft’
11  Reverda, N. (2018). Het Nawoord, over Europa, krimp, onderzoek 
 en sociaal werk. Heerlen: Zuyd Hogeschool

https://l1.nl/mijn-heilust
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van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Weshoes op 18 maart 

2018 in de voormalige Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende 

Bijstandkerk. Al kost het me soms moeite me te oriënteren in 

de wijk. Veel woningen in de Gladiolenstraat en haar omgeving zijn 

gesloopt, en in plaats van de reusachtige Witte Flats domineert het 

Meander Dienstencentrum Lupinehof de skyline van de wijk.

De fysieke omgeving deint mee op de demografische veranderingen.

Mentale ruimte boven nieuwbouw
Waar de fysieke omgeving zich eerder tegenstrooms toont is in 

het centrum van Kerkrade. Hier realiseerde marktpartij Wyckerveste 

een nieuw stadshart, met enerzijds een pracht van een theater en 

bibliotheek, en anderzijds zo'n 3000 m2 leegstaande commerciële 

winkelruimte. "Het centrum ligt er prachtig bij, maar er moet wel in alle 

straten traffic komen", waarschuwt projectontwikkelaar Hessel Meijer 

van Wyckerveste. "Zo niet, dan is dat op termijn dodelijk12". 

"Stimmt Steiger"13, zou mijn Kerkraadse oma Hermans zeggen, 

terwijl je je toch onbedoeld afvraagt wie Meijer voor ogen had 

als consumenten van de 6000 m2's winkeloppervlakte. Hij vervolgt 

"dat retail in stadscentra op dit moment ontzettend moeilijk is". 

Voor een stad die de komende 25 jaar 15.000 inwoners verliest is 

dat nogal een understatement. Welke ondernemer durft het aan 

in Kerkrade een winkel te openen en welke stromen consumerende 

koopjesjagers halen deze ondernemers uit hun kosten? 

12  Van Erp, R. (2018, 14 juli). Zorgen om leegstand in nieuw stadshart 
 Kerkrade. Geraadpleegd op 27 augustus 2018 van 
 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180713_00067494/zorgen-om-
 leegstand-in-nieuw-stadshart-kerkrade
13 Kerkraadse uitdrukking, betekent: ‘Klopt’

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180713_00067494/zorgen-om-leegstand-in-nieuw-stadshart-kerkrade
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180713_00067494/zorgen-om-leegstand-in-nieuw-stadshart-kerkrade
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Ook in financiële zin manifesteert zich de demografische 

transformatie vooral in negatief opzicht. De meest recente begroting 

van de gemeente Kerkrade14 stelt dat de totale waarde van 

de woningvoorraad tussen 2009 en 2016 met circa 19% is 

afgenomen, een absolute waardedaling van 675 miljoen euro!!!

Het antwoord op de vraag of nieuwkomers de stedelijke cultuur van 

de ontgroeiende stad een boost kunnen geven, is daarom niet los 

te zien van het neo-liberale klimaat waarbinnen marktdenken 

centraal staat en de zwakkeren van de samenleving minder en 

minder worden beschermd. Terwijl de samenleving als geheel nog 

nooit zo welvarend is geweest, is er in toenemende mate sprake 

van een economisch en maatschappelijk systeem waarbinnen 

concurrentie wordt gepropageerd - tussen mensen, 

bevolkingsgroepen en regio's. 

De Trickle-Down-theorie, dat indien we de belasting en 

voorzieningen maar korten, de economie groeit zodat de 

samenleving als geheel profiteert, werkt niet. Het is een theorie 

die berust op anti-solidaire principes. Ook op steden is die 

marktwerking van toepassing. Er is sprake van een race om talent, 

kapitaal en werkgelegenheid. Het gevolg is, zoals ik in mijn boek 

De Antistad15 betoog, dat de polarisatie tussen steden toeneemt.

14  Gemeente Kerkrade. Begroting 2018 / Paragrafen / §8 Krimp / 
 F. Financiën. Geraadpleegd op 27 augustus 2018 van  
 http://kerkrade.begroting-2018.nl/p4588/8-krimp
15  Hermans (2016). De Antistad: Pionier van Kleiner Groeien. Rotterdam:   
 nai010 uitgevers

http://kerkrade.begroting-2018.nl/p4588/8-krimp
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De Politiek Vergetenen
De ontgroeiende stad confronteert de samenleving met het feit 

dat groei niet meer vanzelfsprekend is. Echter, groei als ideologie van 

het marktdenken is in onze hedendaagse samenleving zo dominant 

dat we de negatieve gevolgen voor de achterblijvers op de koop 

toenemen. Steden als Kerkrade verliezen de concurrentiestrijd. Zowel 

de markt als de overheid trekken zich met rasse schreden terug.

De sociaal-economisch zwakkere burger, die het ontbreekt aan 

de middelen om zijn kansrijkere stadsgenoten naar elders te volgen, 

wordt als eerste door deze ontwikkelingen getroffen. Vertrouwen 

in het politieke bestuur heeft hij al lang niet meer en hij voelt zich aan 

zijn lot overgelaten. Want de voorzieningen verdwijnen niet 

alleen uit de wijk, ze verdwijnen ook uit de stad. Het ziekenhuis is 

al gesloten en de buslijn naar het meest nabijgelegen ziekenhuis 

is ook geschrapt. 

Hoe moeten ouderen zich hiertoe verhouden? Is het gek dat mensen 

boos worden als het lokale ziekenhuis gesloten wordt, maar 

Griekenland met miljarden staatssteun wordt gered? Dat ze bij 

verkiezingen de extremen opzoeken, als de afschaffing van de 

dividendbelasting de staat 1,6 miljard euro kost? Of, als illegale fiscale 

staatssteun wordt verleend aan koffieketen Starbucks, terwijl 

de lokale koffiezaak reguliere belastingtarieven dient te voldoen?

Al die beslissingen zijn niet uit te leggen, en zijn ten diepste 

anti-solidair met diegenen die de klappen van het marktdenken 

opvangen. Kunnen we van deze mensen solidariteit verwachten 

ten aanzien van nieuwkomers? Zou het niet eerlijker zijn als 

de sterkste schouders de zwaarste lasten droegen?
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Feit is dat de inwoners van Kerkrade zich blijkbaar door de 

gevestigde landelijke politieke middenpartijen in de steek gelaten 

voelen, uitzonderingen daargelaten. Vergelijkbare conclusies tonen 

een grootschalige studie van Das Progressieve Zentrum waarbij zo'n 

500 mensen uit extreem-rechtse bolwerken in Duitsland en 

Frankrijk werden bevraagd. Het misnoegen en de toekomstangst 

van deze mensen heeft, zo concluderen de onderzoekers, meer te 

maken met sociaal-politieke factoren dan met vreemdelingenhaat.

Bij de landelijke verkiezingen in 2017 scoorde de PVV bijna nergens 

zo hoog als in Kerkrade. Maar liefst 29% van de stemgerechtigde 

Kerkradenaren koos16 voor de partij van Geert Wilders, die overigens 

in nagenoeg alle Limburgse steden de grootste werd. 

Is het niet logisch dat een streek met meer herinneringen dan 

dromen, die verlies heeft ervaren en nog steeds ervaart, gevoelig 

is voor een partij die een afkeer van het vreemde propageert en 

het oude romantiseert? 

Maar helaas heeft de partij geen enkele kritiek op de echte oorzaak 

van de huidige problemen - de doorgeschoten marktwerking. 

In plaats daarvan polariseert ze verschillen tussen mensen, 

vergroot ze onderling wantrouwen en afficheert ze nieuwkomers 

als zondebok. De prijs daarvoor is hoog. Al kan en mag politiek 

stemgedrag niet zomaar worden uitgelegd als vreemdelingenhaat, 

alleen al het beeld van een xenofobe, krimpende stad maakt haar 

nog minder aantrekkelijk voor mensen van buiten, en staat een 

16  Verkiezingensite.nl. Uitslag van de gemeente Kerkrade. Geraadpleegd  
 op 27 augustus 2018 van https://www.verkiezingensite.nl/uitslag/
 kerkrade/TK2017

https://www.verkiezingensite.nl/uitslag/kerkrade/TK2017
https://www.verkiezingensite.nl/uitslag/kerkrade/TK2017
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nieuwe revitalisering van de stedelijke cultuur, die in mijn optiek 

zo belangrijk is voor de ontgroeiende stad, in de weg. 

Zachte Weg
Laat ik ook een andere kant van Kerkrade schilderen, aan de hand 

van een voorbeeld uit mijn gezinspraktijk. Mijn gezin is een 

judofamilie. Minimaal vier keer per week staan mijn zonen en ik 

op de judomat, en wel in Kerkrade-West bij judovereniging 

Terwinselen. Judo is een van oorsprong Japanse zelfverdedigings-

kunst, die rond 1882 werd ontworpen door Jigoro Kano. Het woord 

betekent 'zachte weg', waarbij do verwant is aan tao en naast 

de 'manier' ook 'levenspad' betekent. Het is een gemengde sport 

van alle klassen en soorten mensen, met aandacht voor onderling 

respect, hygiëne en traditie. Het verbroedert, want in dat witte pak 

is in de basis iedereen gelijk, op voorwaarde dat eenieder zich 

conformeert aan de spelregels van sport en trainer. 

Foto: Maurice Hermans 
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Judovereniging Terwinselen heeft het sociale aspect hoog in haar 

vaandel staan. Gezinnen die het niet breed hebben worden met 

steun van stichting Leergeld vrijgesteld van contributie. Opvallend 

is dat met name bij de allerkleinsten sprake is van een voor 

Kerkraadse begrippen grote diversiteit aan culturele achtergronden. 

De soms lange uren op de bank leveren dan ook onverwachte 

gesprekken op. Het geeft ons een ander perspectief op afkomst 

en achtergronden van nieuwkomers dan we in de regel kunnen 

destilleren uit de mainstream media. Tegelijkertijd is judo in deze 

contreien altijd een arbeiderssport geweest. Ook in deze vereniging 

is de jeugdjudoleraar vrachtwagenchauffeur, die op zijn eigen wijze 

op dit kleine schaalniveau meewerkt aan een open houding 

jegens anderen. De laagdrempeligheid van dit soort ontmoetings-

plekken vergroot het onderlinge begrip, al blijven sommige 

achternamen een uitdaging voor de trainer.

Toekomstangst vs optimisme
Vanuit mijn cultureel optimisme ben ik geneigd 'ja' te zeggen: 

ja, nieuwkomers kunnen mee de ontgroeiende stad revitaliseren.

Ja, we kunnen dat. Vrij vertaald naar "Wir Schaffen Das" 

van de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

De vraag is echter wie de 'Wir' uit Merkels befaamde - of zo je 

wilt beruchte - statement eigenlijk zijn.
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Als hoogopgeleide, redelijk verdienende exponent van de regionale 

culturele elite word ik in mijn jarendertig koopwoningen-wijk weinig 

geconfronteerd met nieuwkomers. De 'Wir' uit Merkels uitspraak 

zijn meestentijds de inwoners uit de sociaal-zwakkere wijken 

met een hoog contingent aan goedkope huurwoningen. 

Zoals de inwoners uit de Hyacintstraat en Gladiolenstraat in 

de Kerkraadse wijk Heilust.

Zou Merkels statement niet moeten luiden "Die Schaffen Das"? 

Zij kunnen dat. Maar dat kunnen ze niet alleen. Om ruimte te 

scheppen voor een nieuwe stedelijke cultuur, voor openheid 

en solidariteit, is het essentieel de toekomstangst van de Politiek 

Vergetenen weg te nemen.

Ik wil deze lezing eindigen met een aantal vergezichten.

Ten eerste. 

Geen concurrentie maar solidariteit. Geen kansenongelijkheid 

maar kansengelijkheid. Meer community in plaats van marktdenken, 

zoals ik met het voorbeeld van Christiania heb willen schetsen. 

Meer mentale ruimte in plaats van voor de leegstand bestemde 

nieuwbouw. Daaraan kan en moet iedereen bijdragen, 

nieuwkomers zo goed als diegenen die nu aan de zijlijn staan. 

Het belang van laagdrempelige ontmoetingsplekken, zoals de 

judomat of het schoolplein, is daarbij nauwelijks te overschatten. 

Versterk deze plekken!
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Ten tweede.

De ontgroeiende stad opent perspectieven om voorbij groei de 

samenleving anders in te richten, met een nieuwe rolverdeling 

tussen markt, overheid en burger. Een mooi voorbeeld hiervan is 

het Heerlense project Gebrookerbos dat burgers in een actieve rol 

zet en de lokale overheid laat wennen aan een rol aan de zijlijn. 

Gebrookerbos stimuleert burgerondernemerschap en kijkt met 

een optimistische blik naar het gebied tussen Kasteel Hoensbroek 

en de Brunssummerheide. Dergelijk optimisme, lokale oriëntatie en 

aandacht voor ontmoeting zijn essentieel om de toenemende 

polarisatie tegen te gaan. Een medicijn tegen afnemende solidariteit.

Ten derde.

We mogen de toenemende politieke verrechtsing niet zomaar 

zien als vreemdelingenhaat en dienen beter te duiden waarom 

de Politiek Vergetenen zich blijkbaar in de steek gelaten voelen. 

Een publieke dialoog over nieuwkomers inclusief de Politiek 

Vergetenen is essentieel. Doen we dat niet, kapen de rechts-extreme 

populistische partijen dit debat.

Resumerend.

Nieuwkomers dragen van oudsher bij aan stedelijke cultuur. 

Iedere stad is het product van immigratie, anders was zij nooit 

stad geworden maar eeuwig dorp gebleven. In die zin is de stad 

een Inklusionsmachine, om een term van de Duitse socioloog 

Armin Nessehi te parafraseren. 
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Een stad die het nieuwe niet meer omarmt zal spoedig geen stad 

meer zijn maar - in mentale zin - een dorp. 

Met de toekomst van de ontgroeiende stad indachtig 

roep ik u daarom op:

Omarm het vreemde.

Slotwoord
Tien jaar geleden startte ik de Neimed Krimplezing samen met 

Nol Reverda. Hij is vandaag niet in persoon aanwezig, al heb ik 

hem in mijn lezing enkele keren genoemd. Nol is namelijk met 

pensioen. Momenteel bezoekt hij catharenkastelen in de Pyreneeën. 

Als mentor en als mens heeft hij veel voor mij betekend, ik zal 

hem dan ook gaan missen.

Ook de komende jaren blijf ik me binnen Neimed engageren 

voor de ontgroeiende stad, verder bouwend op het werk van 

- inmiddels emeritaat - lector Nol Reverda. 

Ik dank Wim Didderen voor de uitnodiging om invulling te geven 

aan de tiende Neimed Krimplezing, en iedereen die deze editie 

van de Neimed Krimplezing mogelijk maakte.
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Inleiding 
Stadslabs zijn (nieuwe) coalities van meerdere partijen in de stad 

die zich richten op, in eerste instantie, fysieke vormen van 

stadsontwikkeling, vooral van lege plekken en gebouwen, vaak ook 

in combinatie met nieuwe vormen van sociaal ondernemerschap. 

De eerste stadslabs waren vooral burgerinitiatieven, maar 

nu worden er ook steeds meer stadslabs (mede) gestart door 

de gemeentelijke overheid. Belangrijk kenmerk is dat in stadslabs 

niet alleen nieuwe ideeën voor stadsontwikkeling worden 

uitgebroed, maar ook in de praktijk worden uitgeprobeerd. 

Het gaat dus om een nieuwe benadering van ruimtelijke en 

sociaalmaatschappelijke opgaven in hun wisselwerking, waarbij 

de concrete thema’s per stadslab sterk uiteenlopen: water en 

klimaat, energietransitie, leefbaarheid, circulaire economie, 

leegstand en herbestemming, zorg, enzovoorts.

"En we noemen het: Stadslab" 
een korte toelichting op het nieuwe 
fenomeen stadslab
Joop de Kraker1  

(m.m.v. Christian Scholl en Nicole Rijkens, UM)

1 Joop de Kraker is hoogleraar Sustainability assessment aan Universiteit  
 Maastricht en hoofddocent Milieuwetenschappen aan de Open 
 Universiteit. Hij houdt zich sinds een jaar of vier in diverse onderzoeks- 
 projecten bezig met stadslabs, vooral vanuit een interesse in duurzame  
 stedelijke ontwikkeling. Dit in eerste instantie vanuit zijn werk bij de UM,  
 maar sinds 2017 ook vanuit de OU, in samenwerking met Neimed. 
 Hij doet dit steeds als actie-onderzoek, dus in samenwerking met 
 ‘stadslaboranten’. Zo heeft hij bijvoorbeeld het ontwerp van 
 Stadslab Heerlen begeleid.
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Stadslabs lijken zich de laatste jaren in Nederland nog sneller 

te vermenigvuldigen dan konijnen in Australië. Dat roept natuurlijk 

vragen op. Ik behandel hier vier vragen over stadslabs: Waar komen 

al die stadslabs opeens vandaan? Wat hopen de initiatiefnemers 

ermee te bereiken, en lukt ze dat ook? Waar moet je op letten 

bij het opzetten van een stadslab? En wanneer zou het in Heerlen 

een succes kunnen worden?

Waar komen al die stadslabs opeens vandaan?
De spectaculaire opkomst van het fenomeen stadslab is te verklaren 

uit het samenvallen van een aantal trends in bestuur, samenleving 

en economie die elkaar in dit opzicht hebben versterkt. 

Illustratie: Tomas Schats
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In het bestuur is er al jaren sprake van een nadruk op 

‘de terugtredende overheid’, in combinatie met concepten 

die een grotere rol voor de samenleving reserveren zoals 

‘de participatiemaatschappij’ en ‘de initiatiefrijke samenleving’. 

Ook heeft Richard Florida met zijn boek ‘The Rise of the Creative 

Class’ veel invloed gehad die zich heeft vertaald in beleid gericht 

op het inzetten van de creatieve klasse bij stadsontwikkeling 

om sociaal of cultureel in buurten te investeren. Recent is daar 

ook de nieuwe Omgevingswet bijgekomen, waarin de lokale 

overheid verantwoordelijk is geworden voor het omgevingsbeleid 

en er veel nadruk ligt op het betrekken van belanghebbenden. 

De trends in de samenleving komen tot uiting in een begrip als 

‘de mondige burger’, en daarmee verbonden het toenemende 

aantal burgerinitiatieven. Verder is er ook sprake van een steeds 

grotere en actievere creatieve klasse, en voelen steeds meer 

partijen zich betrokken bij stadsontwikkeling.

Cruciaal voor de opkomst van stadslabs is dat bovengenoemde 

trends in bestuur en samenleving vanaf 2008 samenvielen met 

een diepe economische crisis. Deze crisis leidde tot het stopzetten 

van grote bouwprojecten en terugtrekken van grote private partijen 

uit stadsontwikkeling. Bij projectontwikkelaars verdween de 

interesse voor leegstaande panden en braakliggende percelen. 

In dat gat zijn de stadslabs gesprongen, met als initiatiefnemers 

vaak creatieve professionals die vanwege de crisis weinig 

betaalde opdrachten hadden.
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De opkomst van stadslabs in Nederland is verder een handje 

geholpen door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het fonds 

heeft vanaf 2014 een aantal subsidierondes uitgezet voor stadslabs, 

waarop zo’n 350 aanvragen zijn binnengekomen. Dat heeft 

geresulteerd in start- en ontwikkelsubsidies voor bijna 50 stadslabs, 

die nu samen een landelijk netwerk vormen.

Tenslotte is de term stadslab snel populair geworden als label, 

en wordt nu dus te pas en te onpas overal opgeplakt. Wellicht 

zijn er dus veel nepstadslabs? Anderzijds zijn er ook veel initiatieven 

die zich geen stadslab noemen maar wel voldoen aan de hierboven 

gegeven omschrijving.

Wat hopen de initiatiefnemers ermee te bereiken, 
en lukt ze dat ook?
Zo divers als de betrokken partijen bij stadslabs zijn, zijn ook hun 

doelen. Niettemin kun je grofweg drie partijen onderscheiden. 

Ten eerste, de (semi-)professionele stadmakers, leden van de 

creatieve klasse voor wie ‘werk’ en ‘stadslab-activiteiten’ overlappen. 

Ten tweede, burgers die in hun vrije tijd actief zijn in het stadslab 

vanuit een directe persoonlijke betrokkenheid bij specifieke 

stadslabprojecten, bijvoorbeeld als die plaatsvinden in hun eigen 

buurt of interessesfeer. Ten derde, gemeenten die andere partijen 

in de stad actief willen betrekken bij stadsontwikkeling of ze zelfs 

het initiatief willen geven. De eerste twee groepen willen vaak 

om uiteenlopende redenen - van heel praktisch tot idealistisch - 

meer invloed kunnen uitoefenen op concrete projecten in de stad, 

en de laatste juist minder, naar eigen zeggen.
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10e Neimed Krimplezing. 

Foto's: Jos Reinders
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Mijn indruk is dat van de betrokken partijen het stadmakers en 

burgers in het algemeen beter lukt om hun doel te bereiken dan 

gemeenten. De eerste twee groepen initiatiefnemers zijn succesvol 

als het lukt directe invloed uit te oefenen op een concrete 

ontwikkeling in de stad. Voor gemeenten is een stadslab vooral een 

kans om stadsontwikkeling eens anders aan te pakken, maar het lukt 

ze maar zelden om anderen dan de ‘usual suspects’ bij een stadslab 

te betrekken, of om de activiteiten en doelen te verbreden buiten 

die van de groep van gedreven initiatiefnemers, van gelijkgestemden 

zoals dat zo mooi heet. Of als dat allemaal wel is gelukt, blijkt het 

vervolgens vaak moeilijk om dat om te zetten in een structurele 

vernieuwing van het gemeentelijke beleid. Het succes van 

stadmakers en betrokken burgers lijkt overigens vooral te danken 

aan de crisis en het wordt spannend of ze met de aantrekkende 

economie die ruimte en rollen nog kunnen vasthouden.

Waar moet je op letten bij het opzetten van een stadslab?
Uit een onderzoeksproject met acht Nederlandse stadslabs 

waarin ik afgelopen jaar heb geparticipeerd2, kwam een aantal 

belangrijke lessen naar boven. 

1. Werk als dragende partijen van het stadslab zoveel mogelijk 

 op gelijke voet samen. Dat lukt het best door het stadslab 

 ook samen op te zetten.

2 SMULLN – Smart Urban LAB-kit for Learning in a Network, gefinancierd  
 door het NWP programma VerDuS-SURF (Verbinden Duurzame Steden – 
 Smart Urban Regions of the Future). Deelnemers waren vier reeds 
 lopende stadslabs uit Antwerpen, Maastricht, Midden-Delfland en Utrecht,  
 en vier startende labs uit Heerlen, Rotterdam, Schiedam en Weert.
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2. Zorg er voor dat het stadslab echt ruimte heeft en houdt om 

 te experimenteren. Dat kan door deze ruimte aan het begin 

 al formeel vast te leggen, inclusief ‘room for failure’.

3. Voorkom inkapseling van het stadslab in de bestaande 

 organisatie. Er zijn goede ervaringen met het stadslab 

 fysiek een heel eigen plek te geven en te werken met 

 een meervoudige leiding.

4. Maak het stadslab een plek van samen ontwerpen, samen 

 uitvoeren en samen reflecteren en lering trekken. Om met 

 een brede, diverse groep samen sector-overstijgend te werken  

 helpt het als niet de gemeente, maar een neutrale partij hier 

 de verantwoordelijkheid voor draagt. Verder is het belangrijk 

 dat vanuit de gemeente meerdere afdelingen betrokken zijn.

5. Zorg voor uitstekende verbindingen tussen stadslab en 

 gemeente, voor wederzijdse afstemming tussen stadslab-

 initiatieven en lokale beleidsagenda’s, want zonder 

 gemeentelijke steun zullen er uiteindelijk niet veel plannen   

 worden uitgevoerd. Het direct betrekken van ambtenaren in 

 het stadslab is daarom een must.

6. Een laatste les hebben wij als onderzoekers zelf getrokken, 

 want die werd niet spontaan genoemd door de deelnemende  

 stadslabs. Het structureel een plek geven van gezamenlijke 

 reflectie en leren van de experimenten bleek voor veel labs 

 een blinde vlek. Inclusief het delen van lessen. Dat lukt eigenlijk  

 alleen bij labs waarin ook kennisinstellingen meedoen, die helpen  

 bij het monitoren en evalueren van de activiteiten in het stadslab. 
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En wanneer zou het in Heerlen een succes kunnen worden?
If not here then where? De voortekenen voor het Stadslab Heerlen 

zijn gunstig. In opzet voldoet het namelijk aan alle genoemde eisen. 

Als het lukt om het ook zo in de praktijk te laten functioneren is 

er aanzienlijke kans op succes. Ook belangrijk is dat de initiatief-

nemers al deelnemen in landelijke en Limburgse netwerken van 

stadslabs, want stadslabs kunnen veel van elkaar leren. Ook dat 

was een les uit het eerdergenoemde project. Verder is er in Heerlen 

als ‘ontgroeiende stad’ bij uitstek plek voor een stadslab. Er is 

hier veel experimenteerruimte. Letterlijk, vanwege de vele lege 

gebouwen en plekken, en figuurlijk, omdat we alleen al doende 

kunnen ontdekken hoe we een ‘ontgroeiende stad’ verder 

kunnen ontwikkelen. Er ligt ook een goede basis in Heerlen: 

het Gebrookerbos-project is zo’n voorbeeld van wat je prima 

 een stadslab zou kunnen noemen ook al heet het niet zo. 

Heerlen-Centrum waar het stadslab zich op zal richten is weliswaar 

een heel ander gebied dan Heerlen-Noord, maar de principes van 

de Gebrookerbos-aanpak vormen een veelbelovend vertrekpunt 

voor het stadslab. In het centrum is in 2017 trouwens ook al goede 

ervaring opgedaan met ‘stad maken door experiment en ontdekking’ 

in het Kantoor Contour project. Tenslotte wil ik ook IBA Parkstad 

noemen. IBA is begonnen met het ophalen van vernieuwende ideeën 
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Foto: Jos Reinders
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‘van onder op’ en legt daar ook de laatste tijd weer de nadruk op 

met het bewonersfonds ‘Bewoners maken Parkstad’. Daar sluit 

het Stadslab idee natuurlijk uitstekend bij aan. Naast al deze 

sterktes en kansen is er ook een aantal zwaktes en bedreigingen. 

De politiek in Heerlen heeft de neiging om bovenop dit soort nieuwe 

initiatieven te gaan zitten en voortdurend verantwoording en 

bijstelling van de koers te eisen. Dat zou de dood in de pot zijn 

voor het stadslab. Een ander risico voor het stadslab is dat het in 

een politieke controverse rond het centrumbeleid belandt, wat 

verlammend zou werken. Of dat het als spielerei wordt gezien, 

omdat men vindt dat de echt grote problemen van het centrum 

niet worden aangepakt. Verwachtingenmanagement is dus enorm 

belangrijk. Ik maak er hier meteen maar een begin mee. Maar 

ook het stadslab zal veel energie in de communicatie naar buiten 

moeten steken, want misverstanden liggen op de loer. Het stadslab 

is geen oplossing voor alles en iedereen, het is ook geen middel om 

alle burgers te laten participeren in stadsontwikkeling, en succes is 

al helemaal niet gegarandeerd. Het stadslab is wél een mogelijkheid 

om, in nieuwe verbanden, nieuwe manieren van stadsontwikkeling 

uit te proberen, en te ontdekken wat wel en wat niet werkt. 

Niet meer, maar laat het vooral ook niet minder zijn.

Meer lezen over stadslabs:

'Reflectie op de praktijk van stadslabs', door Marijke Bovens

https://stimuleringsfonds.nl/nl/urbanisatie/reflectie_op_de_

praktijk_van_de_stadslabs/

 

'Governance van stadslabs: vijf uitdagingen en inzichten', 

Inspiratiebrief SMULLN-project https://www.maastrichtuniversity.nl/

file/icissmulln-projectinspriratiebriefpdf

https://stimuleringsfonds.nl/nl/urbanisatie/reflectie_op_de_praktijk_van_de_stadslabs/
https://stimuleringsfonds.nl/nl/urbanisatie/reflectie_op_de_praktijk_van_de_stadslabs/
https://www.maastrichtuniversity.nl/file/icissmulln-projectinspriratiebriefpdf
https://www.maastrichtuniversity.nl/file/icissmulln-projectinspriratiebriefpdf
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Vier jaar geleden vertrok ik vanuit Maastricht naar het noorden 

omdat ik verder wilde studeren in een richting die niet werd 

geboden in Maastricht. In de lente van 2018 kreeg ik de 

mogelijkheid om bij Neimed - in Heerlen - een onderzoeksstage 

te doen waarvoor ik tijdelijk terug verhuisde naar Maastricht. 

Tijdens deze onderzoeksstage bestudeerde ik de motieven van 

universitair-afgestudeerden die wél in Maastricht bleven wonen 

– in tegenstelling tot mijn eigen vertrek en dat van vele andere 

hoogopgeleiden. De onderzoeksstage maakte deel uit van 

mijn afstudeerproject voor de Onderzoeksmaster in Ruimtelijke 

Wetenschappen.

“Ruimtelijke Wetenschappen?”, vragen mensen mij dan vaak. 

Waarop ik antwoord met: “Ja, maar dan niet de ruimte 

zoals het universum, de maan, de zon, en de sterren”. 

Nee, ik bestudeer de ruimte in de bredere zin van het woord, 

oftewel: de omgeving. We hebben allemaal onze eigen manier 

om een omgeving te beschrijven, bijvoorbeeld als stedelijk gebied 

of als platteland, of we verwijzen naar rivieren en grenzen om 

aan te duiden waar de omgeving zich bevindt en hoe deze 

wordt afgebakend. Maar de omgeving bestaat ook uit een sociaal 

component, bijvoorbeeld het type mensen dat er woont of 

de culturele tradities die er bestaan. 

Reflectie op de Krimplezing: 
over verandering en alles 
dat nieuw is
Jonne Thomassen1

1 MSc Ruimtelijke Wetenschappen
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Foto: Jos Reinders

Ook een persoonlijke link met een omgeving kan beschreven 

worden, bijvoorbeeld aan de hand van de familieleden en vrienden 

die er wonen. Op basis van deze en andere elementen kan iedereen 

een beschrijving geven van verschillende soorten plekken.

Maar de omgeving is niet slechts iets dat we beschrijven, door 

middel van meer of minder objectieve elementen. We maken ook 

gebruik van onze omgeving en we brengen er veranderingen in aan; 

na verloop van tijd zien we de omgeving om ons heen veranderen. 

Met dergelijke veranderingen moeten we leren omgaan en dát 

proces staat voorop in de Onderzoeksmaster in Ruimtelijke 

Wetenschappen. Ik bestudeer met name hoe mensen worden 

beïnvloed door hun omgeving en hoe de omgeving wordt beïnvloed 

door de mensen die er wonen, werken, of op een andere manier 

gebruik van maken. 
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De belangrijkste les die ik daarbij leerde, is dat verandering 

de enige constante factor is; de mensen en de omgeving veranderen 

voortdurend in reactie op elkaar.

Terugblikkend op de presentaties van Maurice Hermans en 

Joop de Kraker ontdekken we opnieuw het thema ‘verandering’. 

Maurice vertelde ons over de ‘ontgroeiende stad’. In die context 

staan vergrijzing en krimp centraal; ook die ontwikkelingen doen 

de omgeving veranderen. De voornaamste vraag luidde: welke 

rol kunnen nieuwkomers spelen in die ontwikkeling? Oftewel, 

is het mogelijk om diversiteit, vergroening en dynamiek naar 

een ontgroeiende stad te brengen door nieuwe mensen in 

de omgeving toe te laten? De stedelijke cultuur - een open en 

tolerante houding jegens anderen - zou doen hopen van wel. 

Maar de ontvangst van ‘nieuwkomers’ is in Limburg nog niet altijd 

verwelkomend. Wat in het ergste geval de bevolkingsontwikkelingen 

in de regio versterkt. Nieuwkomers brengen een boel teweeg in 

hun nieuwe omgeving; de veranderingen die zij teweegbrengen 

blijken zowel positief als negatief te worden ervaren.

 

De veranderingen waar Maurice over spreekt, lijken min of meer 

‘gewoon te gebeuren’ in onze omgeving. We zullen daarmee dus 

móéten leren omgaan. Het nieuwbakken Stadslab Heerlen waar 

Joop over vertelde, heeft echter als dóél om veranderingen aan te 

brengen in de omgeving. De recente trend van opkomende stadslabs 

houdt in dat de ‘stadslaboranten’ de taak hebben om te bedenken 

op welke manier de stad (c.q. de omgeving) geacht wordt te 

veranderen en hoe die veranderingen dan in gang moeten 

worden gezet. 
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La Poitrine van René Magritte

Maar een aantal vragen blijft moeilijk te beantwoorden, zoals: 

wie er dan precies verantwoordelijk is om die veranderingen in 

goede banen te leiden en welke constructie binnen de verscheidene 

stadslabs nu precies de meest effectieve is? Want, zo blijkt, een 

garantie is er nooit. Met andere woorden, de partijen die betrokken 

zijn bij het Stadslab Heerlen hebben invloed op de veranderingen 

die de stad zal doormaken en daardoor ook op hoe mensen 

die stad zullen ervaren en beschrijven.
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Ook in mijn eigen onderzoek1 naar blijvers-motieven kwam 

het thema verandering terug. Ik vergeleek onder andere 

de motieven en ervaringen van Limburgers en twee soorten 

‘nieuwkomers’ in Maastricht, namelijk: ‘blijvers’ die van origine 

uit een andere Nederlandse provincie komen en zij die uit 

Belgisch-Limburg komen. De motieven om in Maastricht te 

blijven wonen, bleken nagenoeg hetzelfde onder de drie groepen: 

de prettige leefomgeving, de ligging, de werkcultuur, 

het bourgondische leven, en de nabijheid van natuur speelden 

bij allen een grote rol. Echter, de ervaringen met het ‘settelen’ 

in Maastricht verschilden beduidend. De vijftien respondenten 

voelden zich allemaal thuis in Maastricht maar ze voelden zich 

niet allemaal even welkom in de stad. Rick* groeide op in 

de Randstad maar is al 21 jaar woonachtig in Maastricht, getrouwd 

met een Limburgse, en heeft in Maastricht een gezin gestart. 

Toch mag hij zich nog altijd geen ‘Maastrichtenaar’ noemen 

volgens sommige échte Mestreechtenere in zijn netwerk. 

De Limburgse respondenten gaven aan dat de constante toestroom 

van nieuwe (internationale) studenten de bevolking van Maastricht 

inderdaad dynamisch maakt. Maar ook zij merkten op dat de lokale 

bevolking maar weinig van al die studenten wil weten en dat er maar 

beperkt interactie is tussen hen. Het introduceren van een univer-

siteit bracht en brengt vele nieuwkomers naar Maastricht maar een 

groot aantal van hen vertrekt na het afstuderen. Zou het gebrek aan 

tolerantie en interactie daar aan bijdragen? En andersom, zou een 

vernieuwde stedelijke cultuur in Maastricht dan kunnen zorgen voor 

meer hoogopgeleiden in de regio?

1 Thomassen, J.A.K. (2018). Immobility among the highly mobile: University  
 graduates' staying processes, perceptions, and places (Niet-gepubliceerde  
 master's thesis). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, Nederland.
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Al met al zal de omgeving van Parkstad en Zuid-Limburg blijven 

veranderen: deze veranderingen zullen deels door het Stadslab 

Heerlen en het verwelkomen van nieuwkomers gaan plaatsvinden. 

In plaats van een positief of negatief oordeel aan al deze 

veranderingen te koppelen, en ongeacht of alle doelen worden 

bereikt, zou het mooier zijn om ons af te vragen hoe wij zelf met 

veranderingen omgaan in onze omgeving en hoe wij die omgeving 

zullen gaan beschrijven in de toekomst? Afsluitend, geniet van 

de middag en avond die voor u staat gepland en houd uw ogen 

en oren open voor alles dat nieuw is!

* Pseudoniemen worden gebruikt om de privacy van respondenten 

 te waarborgen.
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De ‘Embassy of the invasive species’ onderzoekt de rol die exoten 

spelen in ons dagelijks leven. We komen iedere dag met exoten 

in aanraking zonder dat we er ons bewust van zijn. De appel en 

peer zijn twee soorten die we als exoot mogen benoemen. 

De appel en peer zijn enkele van de vele soorten die door 

de Romeinen zijn meegenomen als voedselvoorziening. Naast 

de soorten die wij hebben opgenomen in ons cultuurlandschap 

zijn er vele planten en dieren die ‘per ongeluk' Nederland zijn 

binnen gekomen of ontsnapt zijn uit tuinen of volières. Sommige 

soorten passen zich goed aan de Nederlandse natuur aan en andere 

zijn concurrenten van de inheemse soorten. De ‘Embassy of the 

invasive species’ onderzoekt de positieve en negatieve rol die 

inheemse en uitheemse flora en fauna spelen in ons dagelijks leven. 

Embassy of the invasive species
Stefan Cools1

40

Installatie ‘Embassy of the invasive species’ in Heerlen
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Plantago lanceolata L. - Weegbree
‘De voetstap van de blanke man’ wordt hij genoemd omdat 

de zaden onder je schoenen blijven kleven en hij zo mee reisde 

met de ontdekkingsreizigers. Dit taaie onkruidje groeit overal, 

van bermen tot tussen je tegels: smalbladige weegbree 

(Latijnse naam Plantago lanceolata L.).

Psittacula kramen - Halsbandparkiet
Veel invasieve dieren zijn als huisdier, hobbydier of parkdier 

geïmporteerd. Vervolgens zijn ze ontsnapt of heeft de eigenaar 

ze vrijgelaten. Voorbeelden: stinkdier, wasbeer, halsbandparkiet, 

nijlgans, roodwangschildpad, Italiaanse kamsalamander, guppie 

en Donaumoerasslak.

1 Species ambassador

Expeditie in centrum Heerlen                                 Installatie ‘Embassy of the invasive species’ in Heerlen
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Polygonum cuspidatum - Japanse duizendknoop
De enige exoot die vrijwel zeker vanuit de Leidse Hortus in 

Nederland verwilderde is de Japanse duizendknoop. Die kwam 

in de 19de eeuw in Leiden terecht via Philip Franz von Siebold uit 

Deshima (het huidige Nagasaki), en kan nu af en toe nog lelijk 

in de weg zitten.

Belgische bewakingslijst
De Belgische bewakingslijst bevat soorten die bij ons nog geen 

problemen geven, maar wel al in onze buurlanden. Goed in de 

gaten houden, zeggen de wetenschappers. Uit veiligheid beter 

niet meer aanplanten. De bewakingslijst telt meer dan dertig soorten 

en daar zitten heel wat bekende tuinplanten in. 

     

Was u van plan om binnenkort naar het buitenland te gaan? 

Hou er dan rekening mee dat talloze planten van onze reislust 

profiteren om zélf exotische oorden op te zoeken. 
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De Friese kunstenaar O.C. Hooymeijer hield zijn bevlogen voordracht 

over de ‘Wondere Vogelwereld van niet-bestaande vogels’ met groot 

enthousiasme en welluidend stemgeluid. Het verhoogde podium, 

centraal gelegen op het festivalterrein ‘Park Urbana’, bleek een bij 

uitstek geschikte locatie voor deze ludieke bespiegelingen over 

mens en natuur vanuit een ‘artistiek vogelperspectief’. 

De kunstenaar nam de bezoeker mee in zijn wereld waarin alles 

draait om vogels en kunst. Werkelijkheid en fantasie zijn daarbij 

niet altijd te onderscheiden. En dat hoeft vooral ook niet. 

In de wondere wereld van (nog?) niet-bestaande vogels geldt 

het motto 'het is niet waar, maar het had waar kunnen zijn.' 

Deelnemers maakten kennis met de kunstenaar en zijn creaties: 

de niet-bestaande vogels. O.C. Hooymeijer publiceerde onder 

meer ‘De kleine gids voor de niet-bestaande vogels van Europa’, 

een ironische en vrolijke gids vol verzonnen vogels, tekeningen, 

wetenswaardigheden en vogelwijsheden. 

De Wondere Vogelwereld 
van O.C. Hooymeijer
Waarnemingen uit de Werkelijkheid 
en de Onwerkelijkheid

43
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Nabij zijn atelier in Spanga realiseerde hij voorjaar 2018 

de ‘kijkhut voor de niet-bestaande vogels van de Rottige Meenthe’. 

Een prikkelend, surrealistisch kunstwerk, solide uitkijkpost én 

een fantastische schuil- en rustplek voor wandelaars en fietsers. 

In deze oase van rust vinden bezoekers kleurrijke informatieborden 

met wetenswaardigheden over zo’n 50 niet-bestaande, gevederde 

vrienden. Een kleine ontdekkingsreis op het snijvlak van kunst, 

natuur, educatie en humor. Een ontwerp dat zo mogelijk in 

een stadse variant navolging verdient in Parkstad. Het motto 

dat boven de ingang van de kijkhut op het Friese platteland pronkt, 

spreekt in elk geval ook hier aan:

         “Alleen een vrije geest ziet Vogels”

Een ‘Kijkrichting’ die inspiratie kan zijn voor Nieuwelingen, 

Nieuwkomers en vernieuwers ook in onze regio. Met een passage 

over ‘De Pint’ gaf de spreker een eerste inkijkje in de niet-bestaande 

vogels van Park Urbana. Voor deze gelegenheid voorgedragen 

in een eveneens niet-bestaande Fries-Amsterdamse variant 

van het Limburgs dialect.
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Foto: Jos Reinders
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De Pint ofwel ut Pintsje                                                                                            

Ganralles Glaseas. Lengte: vief en dertig santimeter.

Tis un Breuer, unne Zomervrund, en un Wintervreter.                                                    

Hij's eetbaar en sjmakluk.

Eine van de miest alghemiene en versjpreide, niet-besjtaonde 

vogels van Europa. Te vinden in parken, tuinen, alle seurten busj 

en op bouwland. Het de letste joare echter veule ghrotte steje 

bezet, woarbie sunne voorkeur uutgoat noar pleine, liefst met 

Rooms-Katholieke kerken. Dit het de Pint in groete dele van België 

en het zuden van Nederland de bijnaam "ut Pastoorke" opgheleverd.

Kenne euverlast vereurzake en groete sjaai anrichte an historische 

gjebouwen, bilde in de openbare ruumte en geparkeerde otto's.

Deur hun bietende oetwerpselen wurde Stein, maor ook Koper, 

Bronsen zelfs de moderne ottolakke ernstich aongetasjh.

Ut goudgespekkeld kled is onmiskenboar. Zie opvallende 

Witte Kraagh. Ut Vluchtbeeld is warrigh. Zeilt en buitelt ger.

Nestelt in kolonies onder brugge, moar ook ger in verborge 

nisse van kerkgebouwen. Roep: een zacht klokke, dat echter 

ken euvergaan in een sinister gezang. 

En de herkomst van de Volksvogelwieshied is Niederland, 

en wel Zuud - Lemburg. En luut dan ook:

Vleegt de Pint rond het hoes des Heere,

Pasjtoor zal de sjmarte doen kere.
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De première van deze voorstelling vond plaats in de foyer van 

Theater Heerlen en met zijdelings uitzicht op Park Urbana en 

Heerlen als horizon. Voorgedragen door twee relatieve (culturele) 

‘Nieuwkomers’ met scherp oog en frisse blik.

"Welkom bij de presentatie van de publicatie van het Antifest.

Tijdens deze presentatie zal PANDA het Antifestmodel ont-duiden.

Het Antifestmodel is ontwikkeld door PANDA in het najaar van 2017.

Het Model beschrijft een cyclus van autonomiseringsprocessen. 

Hierover later meer. Het Model is ontstaan met de Parkstad in 

Zuid-Limburg als referentiekader. Het Model is gebaseerd op 

onderzoek naar het identiteitszoeken, -vinden en -verliezen van 

Parkstad in Zuid-Limburg. Als gevolg van dit identiteitszoeken, -vinden 

en -verliezen bevindt de Inwoner van de Parkstad zich op dit moment 

in een Mentaal Moeras. Het Antifestmodel is een poging om het 

Mentale Moeras zowel te ontklaren als het te ontsnappen."

Heerlen is naarstig op zoek naar haar identiteit. Urban stad, Smart 

City, Groene Stad, Mijnstad; vele identiteiten werden over de stad 

gelegd om haar verleden en toekomst in te kaderen. Wij, het Heer-

lense poëzie-collectief PANDA, bestaande uit stadsdichter Merlijn 

Huntjens en theatermaker Nina Willems, gingen op zoek naar het 

"zijn" van Heerlen achter al die mogelijke identiteiten en definities 

van Heerlen. Onze teksten en beelden zijn gebundeld in 

de publicatie "Antifest".

Antifest
PANDA I Merlijn Huntjens en Nina Willems 
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In 2017 begonnen we tijdens Cultura Nova / Randland Festival 

met onze poging de stad Heerlen te “ontdefiniëren”. We hoopten 

los te kunnen komen van alle definities die geplakt waren op 

de stad, dat we als het ware boven het veld van definities zouden 

kunnen vliegen en hoog in de wolken slechts objectieve 

beschouwingen konden maken. Niets was natuurlijk minder waar. 

Het ontdefiniëren was officieel mislukt. En het Antifest was geboren. 

Antifest is geïnspireerd op onze bevindingen in Heerlen, maar kan 

toegepast worden op elk identiteitszoeken, -vinden en -verliezen. 

Het Antifest (ont-vast) is een ont-manifest. Anti is niet tegen. 

Anti is ont. Daar waar een Manifest een poging doet concepten zo 

stevig mogelijk te verankeren; oftewel stelling in te nemen, wil het 

Antifest laten zien dat het mogelijk en noodzakelijk is om los te 

laten. Maar dat dat altijd tot een nieuwe vorm van verankering leidt. 

Het hele proces van loslaten en vasthouden is dan ook cyclisch; 

een mens houdt vast aan definities over zichzelf en de wereld, 

totdat hij die los wil/moet laten. En vervolgens zoekt hij houvast 

in nieuwe definities. 

Om dit zo logisch en zichtbaar mogelijk te maken, hebben we een 

model ontwikkeld: het Antifestmodel. Het Antifestmodel bestaat 

uit een aantal onderdelen die op een bepaalde manier tot elkaar 

in verhouding staan: Het Mentale Moeras van de Inwoner (MMI), 

Münchhausens Theorie van Zelftrekzaamheid (MTZ), De Baron, 

Individuele Baronsgewijze Autonomisering (IBA), Het Midden 

der Mentale Tegenhangers, Het Bergmodel van Mentale 

Schaalvergroting, Een Waarheid en De Waarheid.
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Antifestmodel
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“Ik wilde over een moeras heen, dat me aanvankelijk niet zo heel 

breed leek. Maar tijdens de sprong ging ik daar anders over 

denken. Zwevend in de lucht keerde ik weer om, naar waar ik 

zonet vandaan gekomen was, om een grotere aanloop te nemen. 

Niettemin was mijn sprong ook de tweede keer te kort en 

verdween ik niet ver van de andere oever tot aan de hals in 

het moeras. In dit Moeras had ik onafwendbaar moeten omkomen 

als ik niet door de kracht van mijn eigen arm mijzelf aan mijn 

haren, samen met mijn paard, dat ik tussen mijn knieën 

geklemd hield, er weer uitgetrokken had”.

Op welke manier deze losse onderdelen tot elkaar in verhouding 

staan kan men het beste terug lezen in de publicatie van PANDA: 

Antifest. In deze publicatie staat beschreven hoe “de Inwoner” 

een proces doorloopt om af te komen van een afhankelijke houding 

(Het Mentale Moeras van de Inwoner) om vervolgens door te 

kunnen groeien naar een Antifeste, autonome houding 

(Het Bergmodel van Mentale Schaalvergroting). De crux zit hem 

in het gegeven dat door de autonome houding de Inwoner alles 

moet loslaten (Een Waarheid) om tot de conclusie te kunnen 

komen dat hij of zij zich altijd vasthoudt aan het een óf het ander 

(De Waarheid). Met andere woorden: net op het moment dat 

de Inwoner gelooft dat hij of zij zich nergens meer aan moet 

vasthouden, houdt hij of zij zich in elk geval vast aan dat idee. 

Hoe meer overtuigingen of veronderstellingen er aan dat idee 

worden gehangen, hoe dieper de Inwoner wegzakt in een nieuw 

Mentaal Moeras. 
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Antifest toont dat identiteitszoeken, -vinden en -verliezen 

een cyclus is. Men zoekt, vindt, poogt vast te houden, verliest, 

komt in een identiteitscrisis terecht, zoekt houvast, laat los, zoekt, 

vindt, poogt vast te houden…..

Antifest wil laten zien dat er geen oplossing is. En dat dat prima 

is. Dat streven naar geconsolideerd geluk is zo 2015…. Laten we 

in plaats daarvan in onze eigen tijd Antifesteren en er voor zorgen 

dat we die cyclus zo bewust mogelijk doorlopen. Zo komen we in 

elk geval voor minder verrassingen te staan.

50
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10e Neimed Krimplezing
De 10e editie van de Neimed Krimplezing vindt plaats op dinsdag 

28 augustus van 15.30 uur tot 20.00 uur. Onder het thema 

‘Nieuwkomers’ vindt een middag- en avondprogramma plaats 

op diverse plekken in de binnenstad van Heerlen. Doe mee en 

laat u verrassen!

Gestart wordt met een lezing in de voormalige Rabobank op 

de Promenade in Heerlen. De ticketprijs is € 30 en is inclusief 

lezingen, toegang tot de opening van Stadslab Heerlen, 

‘Embassy of the invasive species’, ‘De Wondere Vogelwereld 

van O.C. Hooymeijer’, diner en entree voor de voorstelling 

Antifest van PANDA.

10e Neimed Krimplezing: Nieuwkomers
• Datum: dinsdag 28 augustus 2018.

• Tijd: 15.30 - 20.00 uur (zaal open om 15.15 uur).

• Locatie: voormalige Rabobank op de Promenade 

 in Heerlen (start), Park Urbana, Theater Heerlen

• Ticketprijs: € 30. Bestel uw tickets online of aan de kassa 

 van Parkstad Limburg Theaters.

50

Bijlage
Aankondiging Krimplezing 

op de Neimed website
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Neimed Krimplezing: Welkom in de ontgroeiende stad
Het herzien van het clichébeeld dat groei per definitie goed is, 

is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Met Agenda 

Antistad - een ontwikkelagenda voor steden zonder groei - pleit 

Maurice Hermans, onderzoeker bij Neimed, voor een open houding 

jegens het andere en anderen. Dit is noodzakelijk omdat dit 

nieuwe stedelijke dynamiek teweegbrengt en toekomst biedt aan 

de ontgroeiende stad. Joop de Kraker, hoogleraar bij Universiteit 

Maastricht en universitair hoofddocent bij de Open Universiteit, 

zal een lezing verzorgen over 'Het verschijnsel Stadslab’. 

Met bijdragen van Wim Didderen, Maja Ročak en Jonne Thomassen 

van Neimed.

Stadslab Heerlen
In het kader van het bidboek ‘Urban Heerlen’ en de sociale agenda 

van de Provincie Limburg is op initiatief van Neimed gesproken 

over ontwerpen voor een Stadslab Heerlen. Samen met IBA Parkstad 

en verschillende culturele en creatieve partijen is een Heerlense 

invulling van dit initiatief vormgegeven. Immers stadslabs zijn ‘hot’ 

maar wat past bij de Heerlense vraagstukken en uitdagingen? 

Hoe kan er een podium om te reflecteren gevonden worden 

waar ook ruimte is voor micro-initiatieven van bewoners en 

gebruikers van de stad? En hoe kunnen de goede lessen die we 

geleerd hebben in de Gebrookerbosmethode in Heerlen-Noord 

ingezet worden in de binnenstad? Nieuwsgierig? Kom dan naar 

de lancering van ‘Stadslab Heerlen’!
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Embassy of the invasive species 
Over Nieuwkomers in de natuur
De grens tussen tuin en 'wilde' natuur is niet zo hard als wij soms 

denken. Een goed voorbeeld zijn de vele soorten die al 'ontsnapt' 

zijn. Denk aan Japanse Duizendknoop en de Halsbandparkiet. 

Bezoekers van Cultura Nova en bewoners worden uitgenodigd om 

de stad(snatuur) op een ander manier te bekijken. Zo zal er een 

gesprek ontstaan over nieuwkomers en wat zij ons brengen. 

De interactieve installatie 'Embassy of the invasive species' van 

Stefan Cools bestaat uit twee onderdelen. Een installatie in 

Park Urbana die tijdens de Neimed Krimplezing wordt bezocht. 

En een dagelijkse expeditie onder begeleiding van Stefan Cools 

rondom het centrale hart van Cultura Nova, waarvan de deelname 

5 euro kost.

De Wondere Vogelwereld van O.C. Hooymeijer
Waarnemingen uit de Werkelijkheid en de Onwerkelijkheid
Presentatie door O.C. Hooymeijer over de ‘Wondere Vogelwereld’. 

De kunstenaar neemt de bezoeker mee in zijn wereld. Een wereld 

waarin alles draait om vogels en kunst en waarin werkelijkheid 

en fantasie vaak niet meer te onderscheiden zijn. In zijn wondere 

wereld geldt het motto 'het is niet waar, maar het had waar kunnen 

zijn.' De bezoeker maakt kennis met de kunstenaar en zijn creaties: 

de niet-bestaande vogels. O.C. Hooymeijer publiceerde onder 

meer ‘De kleine gids voor de niet-bestaande vogels van Europa’, 

een ironische en vrolijke gids vol verzonnen vogels, tekeningen, 

wetenswaardigheden en vogelwijsheden.
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Antifest 
Poëtische theaterperformance
Stadsdichter Merlijn Huntjens en theatermaker Nina Willems van 

collectief PANDA hebben samen met grafisch vormgever 

Guus Prevoo, Heerlen en haar inwoners binnenstebuiten gekeerd. 

Dat heeft geleid tot de publicatie ‘Antifestmodel’. Speciaal voor 

de presentatie van dit Antifest heeft het Heerlense collectief 

een theatrale performance gemaakt.

Het onderzoek van PANDA naar alle identiteiten die Heerlen in 

de loop van de tijd heeft gehad, vindt zijn oorsprong tijdens het 

in 2017 gehouden Randland festival over creatieve makers en 

stedelijke ontwikkeling. In dat jaar ging SCHUNCK* samen met 

burgers, kunstenaars, Cultura Nova, Neimed en IBA Parkstad op 

zoek naar de kracht van het Randland en specifiek van Parkstad.

Neimed Krimplezing geeft een impuls aan nieuw denken over 

de transitie van Parkstad door een thematische verbinding aan te 

gaan van wetenschap met kunst, theater en culinair. Al jarenlang 

een succesvolle formule in samenwerking met festival Cultura Nova.
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Activiteiten Neimed 
worden financieel 
ondersteund door

Illustratie: Tomas Schats


