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The Mine-depot Waterschei played a special part in the 
exhibition Manifesta 9. This museum has been housed 
for years in the former mine building where Manifesta 9 
took place from June 2nd until September 30th 2012. All of 
a sudden the Mine-depot Waterschei was part of a Euro-
pean Biennial of Contemporary Art. Volunteers, mostly 
ex-miners, showed their past in the former warehouse of 
the coal-mine. The history of the mine, above- and under-
ground.

Manifesta is a Biennial that has always been deeply rooted 
in the local background. That is why the location of 
Manifesta 9 was inextricably bound up with the project. 
And so the Art Mediation team invited different groups 
from different parts of the Limburg society to start a com-
munity project with them. They looked for unique connec-
tions between the society, art and inheritance.

This search for unique connections was the reason why 
the Art Mediation team started a community project with 
former miners and volunteers of the Mine-depot Waterschei. 
I was asked to work as an Art Mediator on this specific 
project. With eight volunteers I started an art group, we 
called it Art School Mine-History. During the four classes 
and also outside of class, the volunteers made their own 
art. Using the title Forever Coal! they presented their 
works in the exhibition that opened on September 
10th 2012.   

... you made us feel like we were artists… 
and maybe we are.”

Bartolomeo Di Liddo, former miner and 
participant in Forever Coal!

“
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Steenkool

Het MijnDepot Waterschei bekleedt een bijzondere positie 
in de tentoonstelling van Manifesta 9. Het museum is al 
jaren gehuisvest in het voormalig mijngebouw waar van 2 
juni tot 30 september 2012 Manifesta 9 plaatsvond. Plots 
werd het MijnDepot Waterschei onderdeel van een Europe-
se Biënnale voor hedendaagse kunst. Vrijwilligers, veelal 
ex-mijnwerkers, tonen in het voormalig magazijn van de 
steenkoolmijn hun verleden. De mijngeschiedenis, boven- 
en ondergronds.

Manifesta is als biënnale altijd diepgeworteld in de lokale 
context. De locatie waar Manifesta 9 plaatsvond maakt 
onlosmakelijk deel uit van het project. De afdeling Kunst-
bemiddeling/Kunsteducatie nodigde dan ook uiteen-
lopende groepen uit verschillende lagen van de Limburgse 
samenleving uit om samen met hen een community 
project op te starten. Hierin werd gezocht naar unieke 
verbanden tussen de samenleving, kunst en erfgoed.

Een reden te meer voor de afdeling Kunstbemiddeling/
Kunsteducatie om met de ex-mijnwerkers en vrijwilligers 
van het MijnDepot Waterschei een community project op  
te zetten. Als Art Mediator werd ik hiervoor gevraagd. 
Met acht van de vrijwilligers richtte ik een kunstgroep op, 
onder de naam Kunstacademie Mijn-Verleden. 
Tijdens de vier lessen en ook daarbuiten maakten zij hun 
eigen kunst. Met de titel Steenkool Forever! presenteer-
den we hun werken in een tentoonstelling die open ging 
op 10 September 2012.
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... gij hebt ons even laten dromen 
dat wij kunstenaars waren... 
misschien zijn wij dat ook.”  

“
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deelnemer Steenkool Forever!

Forever Coal!



Artists and mine workers were linked before. Manifesta 9 
for instance showed the works of The Ashington Group in 
the inheritance section called 17 Tons. This was a group 
of English miners who in 1934 followed art-appreciation-
classes with art historian Robert Lyon. During those 
classes Lyon soon decided to also let the miners draw 
and paint instead of just giving a formal lecture. The group 
regularly exhibited their works and some of them even 
became successful artists.
In The Age of Coal Manifesta 9 showed more examples of 
works of art made by miners. Working underground, fight-
ing against the elements, death always lurking around the 
corner and being interdependent. These might be reasons 
why miners often are also artists. 

In September 2012 Waterschei memorized the 25th anni-
versary of the closure of the mines. This event became the 
theme of our art classes. How do the former miners look 
back on this period? What are they doing today? How do 
they see the future? Those questions were answered in 
more than twenty works of art. Every artist had his own 
artistic identity and his own interpretation of their shared 
history. 

‘’I can’t draw, I can’t paint, I don’t know if I can even make 
anything,” was the first response to my proposal to make 
art ourselves. Still, after our first meeting everyone came 
to the next classes. Whether it was Thursday afternoon 
or Sunday at the break of dawn, they all showed up. The 
meeting apparently did stir up interest. Albert, Xavier, 
Hubert and André even prepared a work at home. With 
a great dose of typical miners’ humour and devotion the 
eight volunteers followed all the classes. Their creative tal-
ent and power is truly exceptional. A modern example of 
the artist united in the miner. 
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Kunstenaar en mijnwerker, ze werden al eerder met 
elkaar verbonden. Manifesta 9 toont in het erfoedluik 17 
Tons werk van The Ashington Group. Dit was een groep 
Engelse mijnwerkers die in 1934 kunstwaarderingsles-
sen kregen van kunsthistoricus Robert Lyon. Al snel 
besloot Lyon, in plaats van louter hoorcolleges te geven, 
de mijnwerkers ook zelf te laten tekenen en schilderen. 
De groep exposeerde regelmatig en een aantal van hen 
werden succesvolle kunstenaars.
In The Age of Coal toont Manifesta 9 nog meer voor-
beelden van kunstwerken gemaakt door mijnwerkers. 
Het ondergronds werken in strijd met de elementen, de 
dood altijd dichtbij en afhankelijkheid van elkaar. Dit is 
misschien wel de oorzaak van het verenigen van deze 
twee ambachten in één persoon. 

In september 2012 was het 25 jaar geleden dat de mijn 
in Waterschei haar deuren sloot. Dit werd het thema 
voor onze kunstlessen. Vragen als: hoe kijken zij 
terug op deze periode, waar staan zij nu, hoe zien zij 
de toekomst... zijn beantwoord in meer dan 20 werken. 
Elke kunstenaar met een eigen artistieke identiteit en 
een individuele interpretatie van dit gemeenschappelijk 
verleden. 

“Ik kan niet tekenen, ik kan niet schilderen, ik weet 
niet wat ik moet maken”, was de eerste reactie op mijn 
voorstel om zelf kunst te maken. Toch kwam iedereen 
na de eerste ontmoeting trouw naar de volgende lessen. 
Of dat nu was op donderdagmiddag of op zondag in de 
vroege ochtend. De ontmoeting had blijkbaar toch iets 
losgemaakt. Albert, Xavier, Hubert en André hadden 
zelfs thuis al een werk voorbereid. Gepaard met de 
nodige mijnwerkershumor en toewijding hebben ze alle 8 
de lessen gevolgd. Hun creativiteit en scheppingskracht 
is bijzonder. Een hedendaags voorbeeld van de kunste-
naar verenigt in de mijnwerker. 

Forever Coal!
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The exhibition Forever Coal! opened during the festive 
commemoration of the closure of the mine. The exhibition 
space was a copy of a mine gallery where the works were 
hanging from a long steel cable. The contrast between the 
lightness of the floating paintings and the dark back-
ground of the mine gallery was beautiful. The more fragile 
works were put in glass cases, lit by old miner’s lamps.

Hubert now makes a painting every morning. This project 
really affected him and the others. And not just them, it 
affected me as well. They trusted me, an outsider, to 
create something beautiful together. Open, honest and 
with a good share of humour. The chemistry between art 
and people.

This publication shows all the works of art and the 
portraits of the makers. It’s all about them and their art. 
Forever Coal! is about their lives. Their past, what binds 
them and also the here and now and forever!
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Sandrien Wansink

Art Mediator 
Manifesta 9

Steenkool
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De tentoonstelling Steenkool Forever! opende tijdens 
de herdenking van 25 jaar mijnsluiting. De nagebouwde 
mijngang werd tentoonstellingsruimte. De werken hingen 
los in de ruimte aan een lange staalkabel. Een mooi 
contrast tussen de lichtheid van de zwevende schilderijen 
en de donkere ondergrond in de mijngang. De kwetsbare 
werken kregen een plek in de vitrines, verlicht met oude 
mijnlampen.

Hubert maakt nu elke ochtend een schilderij. Dit project 
heeft hem en de anderen geraakt. Niet alleen hen, maar 
ook mij. Door mij als buitenstaander het vertrouwen te 
geven om samen iets bijzonders te creëren. Open, eerlijk 
en met veel humor. De chemie tussen kunst en mensen. 

Deze publicatie toont alle kunstwerken en de portretten 
van de makers. Het gaat om hen en hun kunstwerken. 
Steenkool Forever! is hun leven. Hun verleden, dat wat 
hen bindt en daarmee ook voor hen het hier en nu en 
forever!

Sandrien Wansink

Art Mediator 
Manifesta 9
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In 1948 verhuisde Barto met zijn ouders naar 
Genk. Hij was 15 jaar toen hij begon in de mijn 
van Winterslag. Daar heeft hij heeft met tussen-
pozen gewerkt tot aan de mijnsluiting in 1987.

In 1948 Barto moved to Genk with his parents. He 
was 15 years old when he started working in the 
coal-mine of Winterslag. He worked there at short 
intervals until the closure of the mine in 1987.
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per un sacco Di carbone vertelt over het bilateraal akkoord 
dat in 1948 werd ondertekend tussen België en Italië. 
Daarin werd afgesproken dat er per week 2000 Italiaan-
se gastarbeiders naar België zouden komen. Per tewerk-
gestelde Italiaan met een contract van minimum twaalf 
maanden kreeg Italië in ruil tweehonderd kilo kolen per 
dag. Barto is zelf een exponent van dit akkoord.

per un sacco Di 
carbone 
62 x 68 cM

assemblage op hout
assembly on wood

per un sacco di carbone tells about the bilateral agreement 
that was signed in 1948 between Belgium and Italy. It 
was decided that every week two thousand Italian im-
migrants would come to Belgium. For every Italian who 
worked here with a contract of at least twelve months, 
Italy received two hundred kilos of coal a day. Barto is an 
exponent of this agreement himself.
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Op zijn achttiende levensjaar begon Hubert in de 
mijn van Waterschei. Dat was in 1951. Daar bleef 
hij tot zijn pensioen in 1976. Daarna heeft hij nog 
vijf jaar bureauwerk gedaan bij de mijn.

When he was eighteen years old Hubert started 
working in the coal-mine of Waterschei. It was 1951. 
He stayed there until he retired in 1976. He con-
tinued to work at the desk in the mine five years 
after that.
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reunie 
reunion

30 x 21 cM

gemengde techniek 
op papier mixed 
media on paper

Vergeten koMpels

Lost pitMen 
hout, foto’s, gloeilamp
wood, photos, light bulb

Waar zijn De anDeren

Where are the others  
62 x 62 cM 
in vier delen collage
collage in four pieces

bloeMenpracht 
fLoWer spLendour

30 x 21 cM 
gemengde techniek 
op papier mixed 
media on paper

coMpositie 
coMposition

30 x 21 cM

plakaatverf op papier 
gouache on paper

Mijnsluiting 
pit cLosure

30 x 21 cM

gemengde techniek 
op papier mixed 
media on paper

Het werk van Hubert doet ons beseffen dat de steen-
koolindustrie ging om mensen. De lege gaten, soms 
opgevuld door een achterliggend gezicht schetsen een 
vergeten tijd. Hubert gebruikte foto’s uit de tijd dat hij 
gids was in de mijn. Daar werden bezoekers gefotogra-
feerd in mijnwerkersuniform. 
bloeMenpracht, Mijnsluiting en coMpositie zijn vrije 
werken die zijn ontstaan ’s morgens aan de keukentafel. 

Hubert’s work makes us realize that the mining industry 
was about people. The empty holes, sometimes filled with 
a face in the background, show a time forgotten. Hubert 
used pictures from the time he was a guide in the coal-
mine. Visitors were photographed in a mining uniform.
fLoWer spLendour, pit cLosure and coMposition are works 
that came into being early in the morning at the kitchen 
table.
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Waar zijn De anDeren

Where are the others

Forever Coal!
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bloeMenpracht 
fLoWer spLendour

Mijnsluiting 
pit cLosure

coMpositie 
coMposition

Vergeten koMpels

Lost pitMen

Detail
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Albert was vijftien jaar toen hij begon in de mijn 
van Waterschei. Van 1965 tot en met 1984 heeft 
hij daar tot zijn pensioen gewerkt. 
Toen de fotograaf met ja antwoordde op de vraag 
van Albert of hij zijn hemd zou uittrekken, deed 
Albert dat. Altijd in voor een grap.

Albert was fifteen years old when he started 
working in the coal-mine of Waterschei. He worked 
there from 1965 until he retired in 1984.
When the photographer answered yes if Albert 
should take out his shirt, he did so. Always making 
jokes. 
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Humor is een belangrijk ingrediënt in het leven van 
Albert. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij car-
toons tekent. Ze tonen zijn heimwee naar de goede 
oude tijd als mijnwerker.

Humour is an important element in Albert’s life. And so 
not surprisingly he draws cartoons. They show his nos-
talgia for the good old times as a miner.

reD De putMuis 
save the pitMouse 
29,5 x 21 cm
potlood op papier 
pencil on paper

heiMWee 
nostaLgia

29,5 x 21 cM 
potlood op papier 
pencil on paper

putheks 
pitWitch

60 x 41 cM 
houtskool en potlood 
op papier charcoal 
and pencil on paper
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putheks 
pitWitch
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Jean begon op zijn zeventiende in de mijn van 
Eisden. Van 1961 tot de mijnsluiting in 1987. Hij 
was de voorvechter van de belangen van mijn-
werkers in heel Limburg.

Jean started working in the coal-mine of Eisden 
when he was seventeen. From 1961 until the clo-
sure of the mine in 1987. He was a supporter of 
the rights of miners everywhere in Limburg.
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In zijn werk toont en vertelt Jean zijn politieke en 
persoonlijke visie op de wereldeconomie. De oneindig-
heid van de cirkel staat symbool voor een industrie 
en samenleving, die nog altijd draait om de steenkool-
industrie. In het verleden, het heden en de toekomst.

WerelDenergie 
WorLdenergy

52 cM 
multimedia, collage 
op karton en gespro-
ken tekst multimedia, 
collage on cardboard 
and narration

In his work Jean talks about his political and personal 
view on the world economy. The infinity of the circle is 
a symbol of an industry and society that still revolves 
around the mining industry. In the past, the present 
and the future.
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Tentoonstelling in de mijngang.
Exhibition in the mine gallery.
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Opening Steenkool Forever!
Opening Forever Coal!



In 1971 begon Charly op zijn achttiende levens-
jaar in de mijn van Zolder. Daarna werkte hij nog 
in Houthalen, Waterschei en keerde terug naar 
Zolder. Waar hij tot 1991 heeft gewerkt.

In 1971 Charly started working in the coal-mine 
of Zolder, he was eighteen years old. After that 
he worked in Houthalen, Waterschei and back in 
Zolder. He worked there until 1991.

C
h
ar

ly
 B

lo
m

m
ae

rt
s

Steenkool

34



Op een willekeurig notitieblokje achter de toog in het 
Mijndepot maakt Charly illustraties bij zijn eigen herin-
neringen. Schetsen over het leven van de mijnwerker. 
Het verloop van een werkdag. Van ontbijttafel tot het 
werk in de mijngang ondergronds.

het leVen Van een 
MijnWerker 
the Life of a Miner

51,5 x 21,5 cM 
in drie delen balpen 
op papier 
pen on paper in 
three pieces

At the bar of the Mine-depot Charly made illustrations 
of his own memories in a random notebook. Sketches 
about the life of a miner. A miner’s working day, from 
breakfast until the work underground in the mine gallery.
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André is met zijn ouders van Italië naar Genk 
gekomen. Met drieentwintig jaar begon hij in 1976 
in de mijn van Waterschei. Daar heeft hij gewerkt 
tot de sluiting in 1987.

André moved from Italy to Genk with his parents. 
When he was twenty-three years old he started 
working in the coal-mine of Waterschei in 1976. He 
worked there until the mines closed in 1987.
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In de werken van André zien we de geschiedenis van 
de steenkoolmijn, zowel onder als boven de grond. 
glück auf verbeeldt de financiële evolutie van de mijn. 
Wat begon met het delven van grondstoffen werd 
uiteindelijk een industrie die meer draaide om geld, dan 
om de mensen die er werkten. 
In de afgelopen vijfentwintig jaar heeft de natuur de 
terrils overgenomen. De appelbomen die daar nu 
groeien zijn een residu van de mijnwerkers die hun 
klokhuizen daar achterlieten.

glück auf

59,5 x 84 cM

gemengde techniek 
op papier mixed 
media on paper

De terrils 
sLag heaps 
42 x 59 cM 
gemengde techniek 
op papier mixed 
media on paper

In André’s works we see the history of the coal-mine, 
above- as well as underground. 
gLück auf represents the financial evolution of the mine. 
What started with finding raw materials eventually grew 
into an industry that was more about money than about 
the people who worked in the mines.
In the past twenty-five years nature has taken over the 
slag heaps. The apple trees that grow there now are 
a residue of the miners who left the cores all those 
years ago. 
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In 1971 toen Xavier zeventien jaar was begon hij 
te werken in de mijn van Waterschei. Daar is hij 
gebleven tot de sluiting in 1987. Vanaf die tijd zet 
hij zich actief in voor het Mijndepot Waterschei.

In 1971, when he was seventeen years old, Xavier 
started to work in the mines of Waterschei. He 
stayed there until the coal-mine closed in 1987. 
From that day on he has been active in the Mine-
depot Waterschei.

Steenkool
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Xavier’s schilderijen ontstaan in een explosie van ener-
gie. Met een krachtige penseelstreek en expressieve 
kleuren. Hij heeft een zeer eigen filosofie over de mens-
heid. In het werk utopia toont hij deze in een mindmap. 
Hoe het mensdom kan leren van het dierenrijk. 
Met het werk op Weg naar het einDe stelt Xavier dat met 
de ontdekking van de eerste steenkool in feite de mijn-
sluiting is ingezet. Eenzelfde retoriek zit in zijn schilderij 
Wie is De VerVuiler?. Door het ontstaan van de mens werd 
ook de grootste vervuiler geboren. 

op Weg naar het einDe 
toWards the end 
31 x 44 cM

acrylverf op papier
acrylics on paper 

Wie is De VerVuiler?
Who is the poLLuter?
31 x 44 cM 
acrylverf op papier 
acrylics on paper

herinnering 
reMeMbrance

59,5 x 65 cM

gemengde techniek 
op papier mixed media 
on paper

utopia

150 x 100 cM

gemengde techniek 
op papier mixed 
media on paper

Xavier’s paintings are the result of an explosion of energy. 
It’s created with a powerful stroke of his paintbrush 
and use of expressive colours. Xavier has his very own 
philosophy about human nature. In the work utopia he 
shows this in a mind map. It explains how humans can 
learn something from animals. With the work toWards the 
end Xavier claims that with the discovery of the first coal 
the closure of the mines actually already started. This 
same line of thought we find in his painting Who is the 
poLLuter?: with the origin of mankind, the biggest polluter 
was born.

Steenkool
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herinnering 
reMeMbrance
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Gebogen ziet hij het einde tegemoet,
eenmaal nog blikt hij achterom
wuift verleden uit en weet...
Slechts een herinnering is het morgen.
Kil in de schaduw van het ijzeren skelet
waaronder niets meer wacht,
maar met weemoed naar wat is geweest
tekent hij geschiedenis.

His back bent, he faces the end
he looks over his shoulder one last time
waving the past goodbye and he knows...
Tomorrow it will be but a memory.
Cold in the shadows of the iron skeleton
under which awaits nothing,
nostalgic for what was
he draws history.
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Wie is De VerVuiler?
Who is the poLLuter?
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utopia

Detail
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Werkt als vrijwilliger bij het Mijndepot Waterschei. 
Zijn vader werkte in de mijn van Winterslag en hij 
groeide op in de cité.

Roberto works as a volunteer in the Mine-depot 
Waterschei. His father worked in the mine of 
Winterslag and he grew up in the garden city.
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In te koop doet Roberto een kritische uitspraak over de 
laatste directeur van de mijn van Waterschei. Hij vertrok 
met een grote zak geld. Het gebouw bleef leeg achter. 
steenkool een geschenk Van De natuur is voor Roberto een 
ode aan de aarde. Het is een geschenk dat wij haar 
steenkool mochten gebruiken. 

te koop 
for saLe

27 x 35 cM

gemengde techniek 
op papier mixed 
media on paper

steenkool een 
geschenk Van De 
natuur 
coal, a gift 
of nature

folie, steenkool, 
papier foil, coal, 
paper

In for saLe Roberto passes a critical judgment on the last 
manager of the coal-mine in Waterschei. He went away 
with a big bag full of money and left the empty building 
behind. coaL, a gift of nature is Roberto’s ode to the 
earth. It’s a gift that we can use her coal.
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steenkool een geschenk Van De natuur 
coal, a gift of nature
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Werkbespreking.
Discussing the artworks.
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Stephanie neemt een bijzondere plaats in het project 
Steenkool Forever!. Zij maakt niet deel uit van de 
groep vrijwilligers van het Mijndepot Waterschei, maar 
is wel de dochter van een mijnwerker. Daarom vond ik 
het gepast haar een plek in de tentoonstelling te geven. 
Zij heeft als vrijwilliger gewerkt voor Manifesta 9 en 
geïnspireerd op de patato heaDs van Manuel Duran de 
sculptuur the pitMan gemaakt. Ik zie haar ook als repre-
sentant van de nieuwe generatie die de verhalen over 
het mijnverleden kan verder vertellen.

the pitMan

hout, klei, steenkool
wood, clay, coal

Stephanie is a special member of the Forever Coal! 
project. She doesn’t volunteer at the Mine-depot Water-
schei, but she is the daughter of a miner. That is why 
she deserved to be part of the exhibition too. 
She worked as a volunteer for Manifesta 9 and made the 
sculpture the pitMan, inspired by Manual Durán’s potato 
heads. I also see her as the representative of a new 
generation that will pass the stories of the mining history 
on to the next generation.
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         Sandrien Wansink
In the summer of 2012 she was an Art Mediator at 
Manifesta 9. She lives and works in Maastricht and is a 
visual artist. She also works as a project manager at 
het Makershuis.
         info@sandrienwansink.com

         
         Manifesta
Manifesta is the travelling European Biennial of Contempo-
rary Art. 
It came into being in the early 1990s as a reaction to the 
political, economic and social changes after the end of 
the Cold War and the following steps towards European 
integration. Manifesta developed into a travelling platform 
for visual arts with a focus on the dialogue between art 
and society in Europe.
Manifesta is a community-based project: its success 
depends on the cooperation between international and 
local participants and the involvement of the local com-
munity. Manifesta 9 took place in the mine building of 
Waterschei in Genk, Belgium.
         www.manifesta.org

Text and concept Sandrien Wansink
Graphic design Noortje De la haye
Picture cover front Xavier Huygen
Portraits and pictures of artworks Kristof Vrancken
Picture cover back Noortje De la haye
Translation Tine Poesen
With thanks to An van Hertum, An Leemans 
and Yoeri Meessen
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          Sandrien Wansink
In de zomer van 2012 was zij Art Mediator bij Manifesta 
9. Zij woont en werkt in Maastricht en is van huis uit 
beeldend kunstenaar. Daarnaast werkt zij onder andere 
als projectleider bij het Makershuis.
          info@sandrienwansink.com

          Manifesta
Manifesta is dé reizende Europese biënnale voor 
hedendaagse beeldende kunst. Ontstaan aan het begin 
van de jaren 90 als reactie op politieke, economische 
en sociale veranderingen na het einde van de Koude 
Oorlog en de daaropvolgende stappen richting Europese 
integratie. Sinds die tijd heeft Manifesta zich ontwikkeld 
tot reizend platform voor beeldende kunst gericht op de 
dialoog tussen kunst en samenleving in Europa.
Manifesta is een community-basedproject: het succes is 
afhankelijk van de samenwerking tussen internationale 
en lokale actoren en de betrokkenheid van de lokale 
gemeenschap.
Manifesta 9 vond plaats in het Mijngebouw van 
Waterschei in Genk België. 
          www.manifesta.org

Tekst en concept Sandrien Wansink
Vormgeving Noortje De la haye
Foto cover Xavier Huygen
Foto’s portretten en kunstwerken Kristof Vrancken
Beeld achterzijde Noortje De la haye
Vertaling Tine Poesen
Met dank aan An van Hertum, An Leemans 
en Yoeri Meessen

Forever Coal!
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Mijn-Verleden

Initiators

Supporters

Sponsors

Institutional partners

Partners




