
De nasleep van de Chileense mijnramp

Hugo Verkley

Rozenberg Publishers

                   H
ugo V

erkley  
 

 
 

 
 

 
 

Estam
os bien en el refugio Los 33 

In 2010 werd het Chileense Copiapó wereldnieuws. 
Vlak bij deze stad kwamen op 5 augustus 2010 33 mijn-
werkers vast te zitten in de San José mijn. 69 dagen ver-
bleven zij op bijna zevenhonderd meter diepte. Voor 
het oog van miljoenen tv-kijkers werden zij, op 12 en 
13 oktober 2010, één voor één bevrijd. ‘Los 33’ werden 
als helden onthaald en kregen uitnodigingen om onder 
meer Disney World in Amerika en voetbalwedstrijden 
van Real Madrid en Manchester United te bezoeken. 
Een poos na de ramp gaat het met de ene mijnwerker 
een stuk beter dan met de ander. De media en de over-
heid hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Dat 
zal blijken uit dit boek, Estamos bien en el refugio Los 33 
– De nasleep van de Chileense mijnramp, waarin betrok-
kenen terugkijken op de mijnramp en vertellen over 
hun vaak ingrijpend veranderde leven.

Hugo Verkley (1985) is journalist en antropoloog. Ter 
afronding van de master Culturele Antropologie: Mul-
ticulturalisme in Vergelijkend Perspectief aan de Uni-
versiteit Utrecht, deed hij begin 2012 drie maanden 
onderzoek in Chili. Naar aanleiding van de verhalen 
die hij optekende publiceerde hij ook enkele artikelen 
in dagblad Trouw. 
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HET BRIEFJE

Dit briefje was op 22 augustus 2010 het eerste teken van leven van 
‘Los 33’. Nu is dit briefje, geschreven door mijnwerker José Ojeda, 
te zien in het regionale museum van de regio Atacama in Copiapó, 
Museo Regional de Atacama. 
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Foto op de vorige pagina: Op deze foto is de Fénix 2 te zien, de capsule 
waarmee ‘Los 33’ op 12 en 13 oktober 2010 één voor één uit de San 
José mijn werden bevrijd. De capsule is nu te zien in het regionale 
museum van de regio Atacama in Copiapó, Museo Regional de 
Atacama.  
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INLEIDING

In 2010 werd het Chileense Copiapó wereldnieuws. Vlak bij deze 
stad kwamen op 5 augustus 2010 33 mijnwerkers vast te zitten in de 
San José mijn. 69 dagen verbleven zij op bijna zevenhonderd meter 
diepte. Voor het oog van miljoenen tv-kijkers werden zij, op 12 en 
13 oktober 2010, één voor één bevrijd. ‘Los 33’ werden als helden 
onthaald en kregen uitnodigingen om onder meer Disney World 
in Amerika en voetbalwedstrijden van Real Madrid en Manchester 
United te bezoeken. Eén van die 33 mijnwerkers is Jimmy Sánchez. 

Thuis op de bank

Jimmy Sánchez zit voornamelijk thuis op de bank. Dan staart hij wat 
voor zich uit en denkt na. Over de tijd die hij doorbracht in de San José 
mijn. ,,Ik kan alleen maar aan de ramp denken,” zegt de jongste van 
de 33 mijnwerkers, die negentien was tijdens de mijnramp. Hij heeft 
het zwaar, is zichzelf kwijt. ,,Vroeger was ik vrolijk en genoot ik van 
mijn vrienden en familie. Nu voel ik me onbegrepen en wanhopig en 
ben ik liever alleen. Ik ben nerveus, kan me niet goed concentreren 
en word soms uit het niets woedend. Ook zijn er dagen dat ik niets 
anders doe dan huilen. Deze hele situatie maakt me wanhopig en ik 
weet niet wat te doen.”

In de eerste maanden na de ramp kreeg hij hulp. ,,Samen met enkele 
collega’s bezocht ik een paar keer een psycholoog in Santiago. Die 
gaf me een heleboel pillen, maar daardoor ging ik me alleen maar 
slechter voelen en dus ben ik daarmee gestopt. Nu heb ik geen hulp, 
ook niet van de overheid.” 
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De overheid besloot een jaar na de ramp om aan veertien van de 33 
mijnwerkers maandelijks een uitkering te geven van omgerekend 
ongeveer 390 euro (het minimumloon in Chili is ongeveer 280 euro). 
Het Ministerie van Mijnbouw koos de mannen uit op basis van leeftijd 
en slechte gezondheidstoestand en vond het niet nodig om Sánchez 
geld te geven. Hij zou wel weer kunnen gaan werken, was de mening.

Dat probeerde hij ook, begin 2012 ,,Voordat ik mijnwerker werd, 
werkte ik in de bouw. Dat ben ik nu weer gaan doen, maar ik hield 
het maar een paar weken vol. Ik liet dingen vallen, was te gespannen 
en het lukte mij niet mijn werk te doen.” 
En dus zit Sánchez weer thuis in zijn huis in Copiapó. Voor de ramp 
woonde hij samen met zijn vriendin en hun dochtertje Barbara, dat 
twee maanden voor de ramp werd geboren. ,,Maar zij zijn een half 
jaar na de ramp bij me weggegaan. Ik heb geen idee waar ze zijn en 
heb daardoor mijn dochtertje sindsdien niet gezien.” Sánchez snapt 
wel enigszins waarom ze hem hebben verlaten. ,,Ik ben een totaal 
ander persoon dan voor de ramp. Om rustiger te worden ben ik veel 
gaan blowen. Vroeger deed ik dat ook wel eens, maar na de ramp 
rookte ik soms wel zeven joints per dag. Een paar maanden nadat 
mijn toenmalige vriendin vertrok met onze dochter, ontmoette ik een 
ander meisje. Met haar woon ik nu samen en mede dankzij haar ben 
ik minder gaan blowen. Ik rook iedere dag nog wel, maar niet meer 
zoveel als eerst.” 

Dat de ramp zoveel indruk op hem heeft gemaakt, wordt duidelijk als 
hij over de periode praat. Hij kijkt nerveus alle kanten op en begint 
te stotteren. ,,Sinds ik weer boven de grond ben, praat ik moeilijk en 
ben ik vrijwel altijd gespannen. Toch blijf ik de hoop houden dat ik 
weer de oude Jimmy word en opnieuw aan het werk kan in een mijn, 
want dat is toch wat ik het leukste vind. Ik ben en blijf nu eenmaal 
mijnwerker.”

Het verhaal van Jimmy Sánchez laat zien hoe het nu met één van 
de mijnwerkers gaat. Maar hij is slechts één voorbeeld. In dit boek 
zal ook naar voren komen hoe het een aantal andere mijnwerkers is 
vergaan sinds de ramp en wat daarvan belangrijke oorzaken zijn. 

Na deze inleiding volgt hoofdstuk 2. Daarin wordt beschreven hoe 
de ramp eruit zag. Dit gebeurt aan de hand van zowel literatuur als 
ervaringen die de mensen waarmee ik sprak mij hebben verteld. 
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Aan de hand van deze informatie heb ik een reconstructie trachten 
te maken. Dit hoofdstuk volgt, omdat ik het belangrijk vind eerst 
duidelijk uiteen te zetten wat er precies is gebeurd. Op deze manier 
wordt het beeld van de ramp duidelijker en dat is in mijn ogen 
essentieel om de gevolgen te kunnen begrijpen. 

Vervolgens zal er in hoofdstuk 3 een analyse volgen over de rol van 
de media tijdens de ramp. Dit gebeurt aan de hand van geanalyseerde 
kranten en gesprekken met de mijnwerkers. In dit hoofdstuk 
zal worden geanalyseerd wat de invloed is van de media op de 
mijnwerkers en hun leven. De media hebben er onder meer aan 
bijgedragen dat ‘Los 33’ als helden werden gezien en dit heeft invloed 
gehad op hun leven na de ramp en hun positie binnen verschillende 
gemeenschappen. 

In hoofdstuk 4 zal de rol van de overheid worden geanalyseerd. De 
overheid beloofde de mijnwerkers veel hulp, maar is deze beloftes 
volgens ‘Los 33’ nauwelijks nagekomen. Dit heeft er mede voor gezorgd 
dat de posities van ‘Los 33’ binnen een aantal gemeenschappen is 
veranderd. De rol van de overheid wordt geanalyseerd aan de hand van 
krantenartikelen en gesprekken met de directeur van het regionale 
kantoor van het Ministerie van Mijnbouw en de mijnwerkers. Ook 
wordt er gekeken naar hoe de Chileense mijnwerker voor de ramp 
aankeek tegen de overheid en of dat beeld door de ramp is veranderd. 
In hoofdstuk 5 komt naar voren hoe de ‘gewone’ Chileen tegen de 
mijnramp aankijkt en of er iets is veranderd voor het toerisme in 
Copiapó. Na deze hoofdstukken volgt een concluderend hoofdstuk 
waarin er nog eenmaal wordt stilgestaan bij mijn bevindingen. 

Daarna volgt onder meer bijlage 1. Deze bijlage bevat korte profielen 
van de vier mijnwerkers van ‘Los 33’ die ik heb gesproken. Deze 
profielen zijn toegevoegd omdat ik de lezer zo wil laten kennismaken 
met de hoofdrolspelers van dit boek. Op deze manier wordt het 
duidelijker met welke mijnwerkers ik heb gesproken en verwacht ik 
dat het wat eenvoudiger is om de rest van het boek te lezen. Immers, 
er is dan duidelijk om wie het gaat wanneer er een naam van één van 
de 33 mannen naar voren komt. Daarom is het raadzaam om voor 
er wordt begonnen met lezen van hoofdstuk 2, eerst de profielen te 
lezen (zie bijlage 1). 
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Foto op de vorige pagina: Op deze foto is de (enige) ingang te zien 
van de San José mijn. De mijn van het ongeluk bevindt zich ongeveer 
veertig kilometer ten noordwesten van Copiapó. 
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DE MIJNRAMP

5 AUGUSTUS 2010

Zoals op iedere werkdag rinkelt ook deze donderdag de wekker van 
Omar Reygadas om vijf uur in de ochtend. De mijnwerker zet zijn 
wekker uit, stapt uit bed en trekt zijn kleren aan. Hij verlaat zijn huis 
in het centrum van Copiapó en drinkt op de hoek van de straat een 
kop koffie. Dan de bus in, op weg naar de San José mijn. Al tien jaar 
hetzelfde ritueel. 
In de bus van het mijnbedrijf San Esteban treft hij onder meer 
collega’s Jimmy Sánchez, Esteban Rojas en Darío Segovia. Net als 
Reygadas klaar voor een nieuwe dag van twaalf uur werken in de San 
José mijn, de gevaarlijkste en daardoor best betaalde mijn in de buurt. 
Wat het kwartet, en ook 29 andere collega’s, op dat moment niet kan 
voorzien is dat deze werkshift een heel stuk langer zal duren dan 
twaalf uur. 

De 33 mijnwerkers zijn een paar uur aan het werk diep in de mijn, 
als ze om half twaalf in de ochtend een harde knal horen (Franklin 
2010: 17). Even zijn ze van slag, maar al snel hervatten ze hun werk, 
want ze constateren geen schade en denken dat er niets aan de hand 
is. Om één uur volgt een nieuwe knal (Franklin 2010: 17). In het 
‘kaartenhuis’ dat de San José mijn is, vallen met grote regelmaat 
stukken steen naar beneden, maar de knal die nu wordt gehoord en 
gevoeld is anders. Harder en langer. Meteen leggen de mijnwerkers 
hun werkspullen neer en zoeken beschutting. Een deel van de mijn 
stort in en er volgt een serie van lawines. Stenen blokkeren de weg en 
zorgen ervoor dat de mijnwerkers worden opgesloten. 
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In Copiapó komt Silvia Jorquera het huis van haar vader 
binnengestormd. Er is een ongeluk gebeurd bij de San José mijn en 
de brandweer staat paraat om uit te rukken, vertelt ze opgewonden. 
Silvia werkt bij de brandweer en kreeg net een telefoontje. Wat er 
precies is gebeurd in de mijn en of de brandweer ook echt op pad 
gaat, weet ze niet.
Cristian Jorquera weet niet wat hij zijn dochter hoort zeggen en springt 
van de bank. Hij pakt wat spullen bij elkaar, waaronder mijnlampen 
en kleding, en haast zich naar zijn pick-up. De man van 56 is geoloog 
en werkte van 2006 tot eind 2009 in de San José mijn. Daardoor kent 
hij veel mijnwerkers die daar de grond in gaan, op zoek naar koper en 
goud. Als een tweede natuur komt er in hem op dat hij naar de mijn 
toe moet en moet kijken wat er is gebeurd en of hij eventueel kan 
helpen bij een reddingsoperatie.

Hij klimt achter het stuur en haast zich naar de mijn, zo’n veertig 
kilometer ten noordwesten van  Copiapó. Als hij een half uur later 
bij de mijn aankomt, is het er nog rustig. Rond de ingang van de 
mijn, die uit bijna zeven kilometer tunnel bestaat, staan hooguit vijf 
anderen. Supervisors, die die dag de taak hebben een oogje in het 
zeil te houden. Het zijn bekenden van Jorquera. Hij vraagt wat er is 
gebeurd en hoort dat er ergens in de mijn iets moet zijn ingestort, 
want de mannen hoorden een harde knal. Jorquera is nieuwsgierig 
en wil weten of de mijnwerkers nu te redden zijn of niet en overtuigt 
de mannen ervan in zijn auto te klimmen. Voordat ze dat doen komt 
er een grote stofwolk de mijn uitzetten. Het is stof die loskomt na 
een instorting in een mijn. Een fenomeen dat Jorquera en de andere 
mannen weliswaar vaker hebben gezien, maar nog nooit in deze 
omvang. De mannen schuilen op de grond en wachten tot de stof, 
een paar minuten later, is opgetrokken. Dan klimmen ze alsnog zijn 
auto in en samen rijden ze de mijn in. Een tijd gaat het goed, totdat 
ze na een kilometer of vier een grote rotspartij tegenkomen. De mijn 
is ingestort, een mogelijke uitgang voor de mijnwerkers geblokkeerd. 
Teleurgesteld rijden Jorquera en zijn collega’s na anderhalf uur weer 
naar buiten.

In de loop van de middag vernemen de familieleden van de mijn-
werkers inmiddels ook het nieuws van het ongeluk. De nationale 
televisie heeft een lijst in handen gekregen met daarop 34 namen van 
mannen die die donderdag als het goed is aan het werk zijn en dus vast 
zouden zitten in de mijn. Op die lijst staat ook de naam van William 
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Órdenes, mijnwerker uit Tierra Amarilla. In dat mijnwerkersdorp, 
ongeveer tien kilometer ten zuiden van Copiapó, schrikt zijn moeder 
Nely Órdenes als zij de naam van haar zoon op de televisie voorbij ziet 
komen. ,,Het zal toch niet?!”, denkt ze. Onmiddellijk probeert ze haar 
zoon te bellen, maar die neemt zijn telefoon niet op. 
In een buitenwijk van Copiapó bereikt ook Yessica Chilla het nieuws 
van het ongeluk. Zij is in shock als zij de namen op de televisie voorbij 
ziet komen. Zij weet zeker dat haar man Darío Segovia in de mijn zit, 
ze heeft hem die ochtend nog zien vertrekken. Het enige dat Chilla 
die dag kan doen is huilen; ze denkt dat ze haar man nooit meer zal 
zien, dat hij is overleden. 
In de San José mijn, op bijna zevenhonderd meter diepte, hebben 
de mannen zich inmiddels verzameld in een schuilplaats. De grote 
stofwolk die Jorquera en de supervisors even daarvoor zagen, is 
verdwenen en alle 33 mijnwerkers blijken de instorting te hebben 
overleefd. De instorting vond plaats een stuk boven een schuilplaats 
waar een noodrantsoen voor een aantal dagen is opgeslagen. Een 
geluk bij een ongeluk. Toch beseffen de mijnwerkers dat er iets 
flink mis is. De mijn kraakt nog steeds na en de mijnwerkers staan 
doodsangsten uit. ,,Ik wil niet dood,” denkt Jimmy Sánchez, met zijn 
negentien jaar de jongste van de mijnwerkers in de San José mijn. 
,,Dit is het, we gaan hier nooit meer uitkomen en we gaan sterven,” 
gaat er door het hoofd heen van Darío Segovia. 
Het is het einde van de middag als in Tierra Amarilla William 
Órdenes wakker wordt. Hij is die dag niet gaan werken in de San José 
mijn, omdat hij zich niet zo lekker voelde. Als hij op zijn telefoon 
kijkt, fronst hij van verbazing zijn wenkbrauwen; hij heeft tientallen 
gemiste oproepen van familieleden en vrienden. Snel belt hij zijn 
moeder, die opgelucht is de stem van haar zoon te horen. Als moeder 
Nely haar zoon vertelt van het ongeluk, valt William stil. ,,Waarom 
ben ik nu net vandaag ziek en hoe is het met mijn vrienden?”, denkt 
Órdenes. De namen van twee van zijn beste vrienden, Víctor Zamora 
en Carlos Barrios, staan ook op de lijst en Órdenes vreest voor hun 
leven. 

DAGEN TOT AAN 22 AUGUSTUS 2010

In de San José mijn zijn de omstandigheden zwaar. Het noodrantsoen 
dat de mannen hebben, blijkt wel heel weinig. Er is slechts tien liter aan 
drinkwater aanwezig. Wel is er een grote tank met daarin vijfduizend 
liter water dat wordt gebruikt voor de boormachines. Het water is 
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maanden oud en vol met vuil en smaakt naar olie (Franklin 2010: 
61). Toch moeten de mannen het wel drinken, ook omdat er weinig 
te eten is. De eerste dagen eet een ieder per dag één theelepeltje met 
daarop wat tonijn uit blik, waarvan er een aantal aanwezig is. Al snel 
wordt dat één theelepel per 48 uur, want er is gewoon te weinig en de 
mannen hebben geen idee hoe lang het zal duren voordat ze worden 
gevonden. Als ze al worden gevonden. Over dat laatste maakt Omar 
Reygadas zich geen moment zorgen. ,,We zullen sowieso worden 
gevonden en weer boven de grond komen,” vertelt hij zijn collega’s. 
,,Alleen is het de vraag of dat levend of dood is.” Esteban Rojas weet 
het die dagen haast wel zeker; hij zal sterven in de mijn. Hij voelt zich 
verschrikkelijk en kan alleen maar denken aan de dood. 
Dood. Als het nog lang duurt voordat ze worden gevonden, zullen 
er ongetwijfeld mannen gaan sterven. En wat dan? Zullen ze, als de 
nood echt hoog is, dan een overleden collega opeten? Deze gedachte 
gaat door het hoofd van de mannen heen. De Boliviaanse mijnwerker, 
Carlos Mamani, die zal het haasje zijn, grappen ze onderling. Hoewel 
het grappen zijn, beseffen de mannen ook dat dit best wel eens 
werkelijkheid zou kunnen worden als het nog lang duurt voordat ze 
worden gevonden. Hoe langer het duurt voordat ze worden gevonden, 
hoe kleiner de hoop wordt op een goede afloop. 

Boven de grond is een aantal mannen continu bezig met de 
reddingsoperatie. Ook Cristian Jorquera zet zich iedere dag in voor 
de mijnwerkers. Dat doet ook Mauricio Pino. Hij maakt deel uit van 
de regering van president Sebastián Piñera en heeft sinds begin 2010 
de leiding over het Ministerie van Mijnbouw in de regio Atacama. 
Hij schakelt al snel de hulp in van Miguel Fortt. De vijftiger is als 
mijningenieur verbonden aan de Universidad del Mar in Copiapó 
en geeft daar ook les. In zijn lange carrière als ingenieur is hij in 
het verleden al betrokken geweest bij dertien reddingsoperaties van 
mijnwerkers die vastzaten in een mijn. Dat Pino de hulp inschakelt 
van Fortt, is dan ook niet zo gek. Fortt neemt het heft in handen en 
leidt de reddingsoperatie met vertrouwen. Hij weet dat de mannen 
in de buurt van de schuilplaats moeten zitten, waar ze naast eten en 
drinken ook beschutting zouden hebben. Daarom twijfelt hij er geen 
moment aan of de 33 mannen nog in leven zijn.  

De eerste dagen bestuderen de reddingswerkers de bouwtekeningen 
van de mijn nog eens goed en wordt vastgesteld waar de 33 zouden 
moeten zijn. Dan wordt er een plan gemaakt en besloten te gaan 
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boren. Het doel is om een lang en diep gat te boren dat uitkomt bij de 
mannen. Hier zouden dan spullen doorheen kunnen gaan zoals eten, 
medicijnen en communicatiemiddelen. Later zou er dan een groter 
gat kunnen komen waardoor de mannen kunnen worden gered. 
Zover is het echter nog niet. Eerst maar eens contact maken met de 
mijnwerkers en erachter komen of ze nog in leven zijn. 
Een kleine honderd meter van de ingang van de mijn vandaan, 
ontstaat inmiddels een tentenkamp. Familieleden en vrienden van 
de mijnwerkers vestigen zich in de buurt van de mijn en vinden 
steun bij elkaar. Ook Yessica Chilla, de vrouw van mijnwerker 
Darío Segovia, verblijft sinds het ongeluk in het kamp, dat al snel 
wordt omgedoopt tot Campamento Esperanza (Kamp Hoop). Dag 
in dag uit zit ze daar samen met andere families, journalisten en 
reddingswerkers. Er wordt samen gebeden, men steekt kaarsjes aan 
en houdt elkaar op de been. Niet alle familieleden begeven zich naar 
Campamento Esperanza. Nelly Bugueño, de moeder van mijnwerker 
Víctor Zamora, blijft tot aan 22 augustus liever in haar huis in Tierra 
Amarilla, waar zij bidt en kaarsjes aansteekt voor haar zoon. Haar 
huis verandert deze dagen in een soort dorpshuis waar iedereen af en 
aan loopt. Vrienden, familieleden, buren, de pastoor; iedereen komt 
Bugueño een hart onder de riem steken. Ondanks dat ze vaak moet 
huilen en moeilijke momenten heeft, blijft de vrouw van achtenvijftig 
meestal positief. Ze houdt vertrouwen in een goede afloop en voelt 
dat haar zoon nog in leven is. 

22 AUGUSTUS 2010

De hoop die de reddingswerkers en familieleden hebben, blijkt geen 
ijdele hoop. Als Fortt en zijn mannen aan het boren zijn, merken zij 
op dat de boor plots alle kanten op gaat. Even denken ze dat dat komt 
door een hard stuk steen, maar als er een soort ritme in lijkt te zitten, 
weten ze het vrijwel zeker; de boor heeft de schuilplaats bereikt en de 
mannen hebben hem ontdekt.

De reddingswerkers hebben het bij het juiste eind. Bijna zeven-
honderd meter onder de grond zijn de 33 mijnwerkers even daarvoor 
opgeschrikt. Uit het niets komt een boor van boven de schuilplaats 
in. De mannen veren op en krijgen weer hoop. ,,Dit is geweldig, 
nu  worden we gered,” denkt Jimmy Sánchez. Meteen pakt men 
de boor vast en schudt deze heen en weer, bang dat ze zijn dat de 
boor weer naar boven zal gaan en men boven de grond niet weet 
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dat de schuilplaats is bereikt. Snel wordt er een briefje geschreven 
waarop staat dat het goed gaat met de 33 mannen en dat ze zich in de 
schuilplaats bevinden (Estamos bien en el refugio los 33). Ze bevestigen 
het briefje aan de boor en laten deze los.

Niet veel later halen de reddingswerkers de boor weer naar boven. Ze 
zien dat er een briefje aan de boor zit bevestigd. Dat is goed nieuws, 
denken ze en snel wordt er telefonisch contact gezocht met Sebastián 
Piñera. De Chileense president is al enkele malen bij de San José 
mijn geweest en bevindt zich nu in een hotel in Copiapó. Snel stapt 
hij in een privé-helikopter, en binnen een half uur is president Piñera 
bij de San José mijn. Daar wordt hem het briefje gegeven, waarna 
de president en de reddingswerkers zich haasten naar Campamento 
Esperanza. Als president Piñera de tekst voorleest en het stuk papier 
in de lucht houdt, vallen familieleden elkaar huilend in de armen. De 
mannen leven nog!

In veel steden in Chili gaan mensen juichend de straat op met de 
Chileense vlag in hun hand en rijden auto’s toeterend in het rond. 22 
augustus 2010, de dag dat ‘heel’ Chili weer hoop krijgt. 

DAGEN TOT AAN 12 EN 13 OKTOBER 2010

In de dagen na 22 augustus worden de mijnwerkers voorzien van 
drinken en vloeibaar voedsel. Dit wordt naar hen verstuurd via een 
lange buis (ook wel La Paloma, de duif, genoemd en ontworpen door 
Miguel Fortt) die de reddingswerkers in het geboorde gat stoppen. Via 
de buis worden er ook communicatiemiddelen naar de mijnwerkers 
verstuurd en schrijven familieleden en mijnwerkers brieven naar 
elkaar. De 33 mannen kunnen via een videoverbinding zelfs af en 
toe naar het thuisfront kijken en met ze praten. Op 28 augustus 
besluit Esteban Rojas iets te doen waar hij zijn vrouw, Jéssica Yáñez, 
ontzettend mee verrast. 25 jaar zijn de twee al samen en jaren eerder 
trouwden ze al, maar dat was toen wegens geldgebrek slechts voor de 
burgerrechter. Yáñez had al die jaren de droom om alsnog een keer 
voor de kerk te trouwen, maar Rojas vond dat nooit zo nodig. Nu hij 
in de mijn zit opgesloten en zich meer dan ooit realiseert hij zich hoe 
gelukkig is met zijn vrouw, wil hij iets doen dat zij al jaren wil. Rojas 
schrijft een brief waarin hij zijn vrouw opnieuw ten huwelijk vraagt 
en hij belooft haar een grootse bruiloft voor de kerk, mocht hij levend 
boven de grond komen. 
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De 33 mijnwerkers worden ondertussen ‘overal’ ter wereld gevolgd. 
Dat wordt de mannen ook duidelijk als blijkt dat zij vanuit diverse 
hoeken uitnodigingen krijgen voor wanneer ze de mijn hebben 
verlaten. Zo worden ze door de regering van Israël uitgenodigd 
om dat land te bezoeken en bieden de voetbalclubs Real Madrid en 
Manchester United hen een bezoek aan een voetbalwedstrijd van die 
club aan. 
Voor de mijnwerkers werkelijk op reis kunnen moeten ze nog worden 
bevrijd uit de mijn. Met hulp van onder meer de NASA wordt er hard 
gewerkt aan de reddingsoperatie. Er zijn drie plannen bedacht om 
de mannen te redden; plan A, plan B en plan C. Alle drie de plannen 
houden in dat er een groot gat zal worden geboord naar de mijnwerkers 
die dan vervolgens door middel van een capsule omhoog zullen 
worden getakeld. Er wordt vanaf drie plaatsen geboord, omdat men 
er zeker van wil zijn dat het boren succes heeft. De mijn bestaat uit 
diverse soorten steenlagen en het ene stuk is harder, en dus minder 
goed te doorboren, dan een ander stuk. De route van plan B blijkt 
uiteindelijk het snelst en op 9 oktober worden de 33 mijnwerkers 
bereikt en kan het laatste gedeelte van de reddingsoperatie beginnen. 

12 EN 13 OKTOBER 2010

De dagen waar de mijnwerkers al die tijd naar uitkeken zijn 
aangebroken. De dagen van de reddingsoperatie. Eindelijk kunnen 
zij de San José mijn verlaten, mits de reddingsoperatie goed verloopt. 
Eerst daalt er een aantal reddingswerkers naar beneden af om daar de 
mannen te instrueren en helpen de capsule in te gaan. Dan is het zover, 
één voor één gaan de mijnwerkers omhoog in Fénix 2, zoals de capsule 
is gedoopt. Boven de grond treffen zij een uitzinnige menigte, bestaand 
uit familieleden, vrienden, reddingswerkers, honderden journalisten 
en president Piñera en andere mensen van de overheid die allemaal 
een glimp van de mijnwerkers willen opvangen. De mijnwerkers 
worden onthaald alsof ze zojuist het wereldkampioenschap voetbal 
hebben gewonnen. Dat de reddingsoperatie in Chili plaatsvindt, 
kan niemand ontgaan. Overal zijn de kleuren van het land terug te 
zien; de mijnwerkers dragen t-shirts met daarop de nationale vlag, de 
capsule is geverfd in de nationale kleuren rood, wit en blauw en de 
aanwezigen zingen liederen (zoals het volkslied) waaruit blijkt hoe 
trots ze zijn op hun land en hoe blij ze zijn met het feit dat de 33 
mannen levend de San José mijn zijn uitgekomen.  
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Als zeventiende mag Omar Reygadas de capsule in. Nog één keer 
kijkt hij de mijn rond, wetende dat hij de meest aangrijpende periode 
in zijn leven achter zich laat. Dan stapt hij de capsule in, de bijbel 
in zijn hand. Het vaartuig gaat omhoog, Reygadas een nieuw leven 
tegemoet. Als hij een kwartier later boven komt en uit de capsule 
stapt, knielt hij, slaat een kruis en bidt tot God. Hij bidt om Hem te 
bedanken dat hij nog leeft en de kans krijgt op een nieuw leven. Dan 
staat hij op, valt zijn zoon in de armen en huilt, heel hard en lang. 

Omar Reygadas net nadat hij de capsule heeft verlaten.
Foto van de Chileense overheid. 
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‘DE RAMP WAS EEN BOODSCHAP VAN GOD’

De eerste maanden na de ramp praat Nelly Bugueño nauwelijks 
met haar zoon. Víctor Zamora, één van de 33 mijnwerkers, is stil, 
teruggetrokken en liever alleen in zijn huis in Tierra Amarilla. Na 
een paar maanden zoekt Zamora zijn moeder, die een paar straten 
verderop woont, steeds vaker op. Een schouder en een luisterend oor 
van zijn moeder, dat is wat hij nodig heeft. Avond na avond, als de 
rest van de familie op bed ligt, zitten Nelly en haar zoon aan tafel in 
de woonkamer. Daar begint Zamora langzaamaan te praten. Over de 
ramp, zijn ervaringen en hoe hij zich sinds de ramp voelt.  

,,De ramp was ontzettend zwaar maar de eerste maanden erna ook,” 
vertelt de zestigjarige Nelly Bugueño mij in haar huis in Tierra 
Amarilla, eind maart 2012. ,,Maar ik heb nooit druk op Víctor gelegd 
om toch maar te gaan praten. Ik heb hem juist de tijd gegeven en 
daarna begon hij meer naar me toe te trekken. We begonnen te praten 
en ik probeerde hem raad te geven zoals een moeder dat aan haar 
kind doet. Begripvol en met liefde. Ik wilde er voor hem zijn nu hij 
mij echt nodig had.”
Volgens Bugueño is haar zoon door de ramp erg veranderd. ,,Voor 
het ongeluk was Víctor altijd vrolijk en maakte veel grapjes. Nu is dat 
niet meer zo. Hij is bezig aan een verwerkingsetappe en daar is hij 
nog lang niet mee klaar. Hij leeft niet in de realiteit, maar blijft in het 
verleden hangen. Maar het gaat wel wat beter met hem, al heeft hij 
nog een lange weg te gaan. Víctor is een heel intelligente en gevoelige 
jongen en zit nu duidelijk in een depressie. De ramp heeft veel indruk 
op hem gemaakt en dat is logisch.”
Tijdens de maanden dat ik in Copiapó ben, is Zamora niet in de buurt. 
Hij woont tijdelijk in Arica, een stad een heel stuk noordelijker in 
Chili. Daar is hij heengegaan met zijn vrouw en hun twee kinderen. 
De ernstig zieke vader van zijn vrouw woont in Arica en heeft 
verzorging nodig. Werken, dat doet Zamora niet. ,,Daar is hij niet toe 
in staat,” zegt Bugueño. ,,Hij kan het niet opbrengen. Ik geloof dat hij 
wat schrijft voor zijn boek.”

Een boek, dat wil Zamora ooit uitgeven naar aanleiding van de ramp. 
Tijdens de periode in de San José mijn schreef hij veel gedichten, iets 
dat hij voor de ramp nooit deed maar onder de grond plots begon 
te doen. Het papier als uitlaatklep voor zijn gevoelens. Nu een hulp 
in het verwerkingsproces. Hulp van de overheid heeft hij, zowel op 
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financieel als psychologisch gebied, niet. ,,Een dokter kan niets voor 
hem oplossen. De enige die ervoor kan zorgen dat het weer goed met 
hem gaat is Víctor zelf. Door het verleden achter zich te laten en naar 
de toekomst proberen te kijken,” zegt Bugueño, op wie de ramp ook 
veel indruk heeft gemaakt. ,,Het leven is niet meer zoals het was en 
ik denk niet graag terug aan de ramp. Dat doet pijn. Iedereen werd er 
enorm door geraakt en de hele gemeenschap was er door aangeslagen, 
maar het deed me ontzettend veel dat iedereen ons steunde. Ons huis 
was tijdens de ramp echt een soort dorpshuis waar iedereen in en 
uit liep en zijn steun kwam betuigen. Tierra Amarilla was altijd al 
een hechte gemeenschap, maar dat was toen extra zichtbaar.” Volgens 
Bugueño vond de ramp niet zomaar plaats. ,,Eigenlijk was het een 
godswonder. Toen de ramp plaatsvond was Víctor 33 jaar, er zaten 33 
mijnwerkers onder de grond en hoe oud is Jezus geworden? Juist, 33. 
Nee, volgens mij kan dat geen toeval zijn. De ramp was een boodschap 
van God. Een boodschap die zei dat we met z’n allen één moeten zijn, 
een wereld moeten nastreven waarin we in vrede samenleven, zonder 
racisme, geweld en elkaar geen dolken in de rug steken. Omdat de 
ramp een godswonder was, had er ik vanaf de eerste dag van het 
ongeluk ook vertrouwen in dat het goed zou komen. Het was allemaal 
voorbestemd. Nooit zie je op het nieuws dat zoveel mijnwerkers een 
ramp als deze overleven. Nooit. Dit was het werk van God, daar ben 
ik van overtuigd.”

Naast Víctor heeft Nelly Bugueño nog drie zoons en een dochter. Al 
haar zoons werken ook in de mijnbouw. Angst dat er met hen ook 
iets naars gebeurt, heeft Bugueño niet. ,,Tijdens ieder werk kan er 
iets gebeuren, dus daar ben ik niet bang voor. Wel is het zo dat Víctor 
niet meer wil terugkeren in de mijn. Maar hoe zijn toekomst er wel 
uitziet, dat durf ik niet te zeggen. Ongetwijfeld zal hij op een dag een 
boek uitgeven. Hoe hij nu aan geld komt? Dat weet ik niet, daar vraag 
ik niet naar. Víctor is volwassen en het is zijn leven. Maar hij heeft 
een gezin te onderhouden en zal op den duur toch iets moeten gaan 
doen.”

Niet alleen Zamora is door de ramp een ander persoon geworden, 
ook Bugueño vindt dat ze is veranderd. ,,Ik ben ook een ander mens 
dan eerst. Door de pijn ben ik gaan nadenken over het leven en als ik 
nu op het nieuws iets zie over een mijnramp in bijvoorbeeld China, 
dan krijg ik altijd weer een schok. Wij hebben geluk gehad, met dank 
aan God. Hij gaf de 33 mannen kans op een ander leven, kans om een 
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ander persoon te zijn en God laat hen anders naar het leven kijken. 
Wat de 33 mannen precies hebben doorgemaakt, dat weten alleen zij. 
Maar de families moeten ze steunen en helpen, meer kunnen we niet 
doen. Alles heeft tijd nodig. We moeten geduld hebben en hopelijk is 
Víctor dan ooit weer net zo vrolijk als hij was vóór de ramp.”

‘JE ZOU HET EEN GELUK BIJ EEN ONGELUK KUNNEN NOEMEN’

Nelly Bugueño voor haar huis in Tierra Amarilla. Toen haar zoon Víctor 
na de ramp terugkeerde in het dorp, stond deze leus op de muur. Víctor 
Binxuca, tu familia te espera! Víctor Binxuca (zijn bijnaam), je familie wacht 
op je!
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Op 5 augustus 2010 moeten er eigenlijk 34 mannen werken in de 
San José  mijn. William Órdenes voelt zich die ochtend echter niet 
zo lekker en blijft thuis in bed liggen. ,,Ik had daarvoor zeven dagen 
vrij gehad en deze dag zou de eerste worden van mijn shift van een 
week,” vertelt de 29-jarige mijnwerker uit Tierra Amarilla nu, april 
2012. ,,Omdat ik last had van mijn buik bleef ik thuis. In de middag 
werd ik wakker en zag ik dat ik allemaal telefoontjes had gehad van 
familieleden. Op de televisie werden de namen van de mijnwerkers 
die vastzaten gepubliceerd en daar stond mijn naam ook bij.” Ten 
onrechte dus. 

Hoewel Órdenes zelf dus niet in de mijn vastzit, volgt hij de ramp 
William Órdenes op een bankje in zijn woonplaats Tierra Amarilla.
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nauwgezet. ,,Twee van mijn vrienden, Víctor Zamora en Carlos 
Barrios, zaten wél vast onder de grond. Ik ken ze al sinds ik klein 
ben en was natuurlijk heel erg bezorgd om ze. Tot 22 augustus, toen 
er voor het eerst contact was met de mijnwerkers, was ik ontzettend 
gespannen. Ik sliep niet, at niet en was heel stil. Ik wilde niet dat mijn 
vrienden zouden doodgaan. Natuurlijk vroeg ik me ook af waarom ik 
nu net die dag ziek was. Was het een teken van God of gewoon geluk? 
Ik was al jaren mijnwerker en nog nooit een dag niet gaan werken. Ik 
denk dat het puur toeval was dat ik niet ging.”

De ramp had niet alleen invloed op de vrienden van Órdenes, maar 
had ook gevolgen voor hemzelf. ,,Mijn vrouw zorgde voor ons zoontje 
en was zwanger. Ik moest zorgen voor geld, maar dat lukte dus niet 
omdat ik door de ramp geen werk had. Om toch te kunnen eten 
moesten we onder meer onze tv, magnetron en dvd-speler verkopen. 
Het was een heel zware periode waarin ik lang zocht naar werk in een 
andere mijn. Na een jaar lukte dat. Weliswaar betaalt het werk in deze 
mijn niet zo goed als in de San José mijn, maar ik heb mijn leven nu 
eindelijk weer op orde.” Dat Órdenes weer in de mijnbouw belandde, 
was niet zo vreemd. ,,Dit is het werk dat in deze regio het beste 
betaalt. Daarnaast heb ik nooit de mogelijkheid gehad om te studeren 
en was het als kleine jongen vanzelfsprekend dat ik ook mijnwerker 
zou worden. Iedereen in mijn familie is immers mijnwerker; mijn 
vader, ooms, neven, broertjes…Wel hoop ik dat mijn kinderen iets 
anders gaan doen, iets op kantoor. Dat is veiliger. Dit werk is namelijk 
echt levensgevaarlijk. Naast dat er van alles kan instorten is het ook 
niet goed voor je lichaam. Ik heb al jaren last van mijn rug en zal op 
den duur ook wel last krijgen van mijn longen.”

Zijn twee vrienden ziet hij niet veel meer. ,,Na de ramp heb ik ze maar 
een paar keer gezien, terwijl we elkaar daarvoor heel vaak zagen. Ze 
zijn veranderd, veel stiller en meer teruggetrokken. Zelf ben ik niet 
veranderd en denk ik nooit meer aan de ramp. Ik had zelf ook graag 
mooie reizen gemaakt, zoals de 33 hebben gedaan. Maar zij hebben 
nauwelijks geld overgehouden aan de ramp en een groot deel van hen 
heeft nog geestelijke problemen. Daarom ben ik ontzettend gelukkig 
dat ik die dag ziek was en thuis bleef. Je zou het een geluk bij een 
ongeluk kunnen noemen.”
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Foto op de vorige pagina: Diario Chañarcillo van 12 oktober 2010. Llego 
el dia staat er op de voorpagina van het dagblad, de dag is gekomen. 
Op 12 oktober 2010 kon er worden begonnen met het bevrijden van 
de 33 mijnwerkers. De foto op de voorpagina is genomen bij de San 
José mijn.
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DE MEDIA

De media speelden een belangrijke rol tijdens de mijnramp in 
Chili. Vanaf 5 augustus 2010, de dag van de mijnramp, werd er in 
de media veel aandacht geschonken aan de mijnwerkers en hun 
mogelijke lot. Zo ook in de twee regionale kranten die er in Copiapó 
verschijnen, te weten el Diario de Atacama en Diario Chañarcillo. 
Tot aan de reddingsoperatie op 12 en 13 oktober 2010 berichtten zij 
iedere dag over de mijnramp. Ook werd de situatie van ‘Los 33’ in 
veel andere landen gevolgd en op de dagen van de reddingsoperatie 
waren er meer dan duizend journalisten ter plaatse om verslag te 
doen. Doordat de ramp in zoveel landen aandacht kreeg, leidde dit 
er uiteindelijk onder meer toe dat ‘Los 33’ werden uitgenodigd om 
na de ramp bezoek te brengen aan Israël en Griekenland, Disney 
World in de Verenigde Staten en voetbalwedstrijden van Manchester 
United (Groot-Brittannië) en Real Madrid (Spanje). Ook zorgde de 
media-aandacht er voor dat ‘Los 33’, kort nadat zij waren bevrijd, als 
helden werden gezien. In dit hoofdstuk zal naar voren komen dat 
de media een bepaald beeld hebben gecreëerd van ‘Los 33’ en dat 
deze heldenstatus een ander effect heeft op ieder van de door mij 
geïnterviewde mijnwerkers en hun plaats binnen hun familiaire 
gemeenschap, de gemeenschap van ‘Los 33’ en de gemeenschap 
Copiapó. 

De media hebben in het verleden ook een belangrijke rol gespeeld 
in het creëren van een bepaald beeld van een ramp. Zo gebeurde 
dat bijvoorbeeld na de aardbeving en tsunami die in 2010 op Haïti 
plaatsvonden (Ulysse 2010: 37). Daags na de natuurramp, die 
plaatsvond op 12 januari 2010, was er een verslaggever van het 
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Amerikaanse televisiestation CNN aanwezig in Port-au-Prince, de 
hoofdstad van Haïti. In een live-uitzending vertelde hij het verhaal 
van een vrouw die de ramp had overleefd, maar wel haar twee jonge 
kinderen had verloren. De verslaggever was verbaasd dat hij haar 
zag terwijl ze de bus wilde pakken om Port-au-Prince te verlaten. Hij 
vroeg haar of ze haar kinderen had begraven voor dat ze wegging. De 
vrouw zei hem dat zij haar kinderen had ‘weggegooid’. Weggegooid, 
alleen op dat woord leek de verslaggever zich daarna nog te kunnen 
focussen (Ulysse 2010: 38). Echter, hij vergat de vrouw te vragen wat 
er verder met de kinderen was gebeurd terwijl het goed mogelijk kon 
zijn dat ze in een massagraf waren beland. In de uitzending vroeg de 
verslaggever zich vervolgens af of iemand zich kon voorstellen dat 
er een cultuur is waarin je je kinderen ‘weggooit’ en omdat hij zelf 
niemand zag huilen vroeg hij aan de vrouw of het normaal is dat 
mensen op Haïti niet huilen. Door zijn manier van verslaggeving 
creëerde hij volgens antropologe Gina Athena Ulysse het beeld van 
Haïtianen als een raar of anders volk (Ulysse 2010: 39). 

Volgens Ulysse is dit een goed voorbeeld dat laat zien hoe de media een 
bepaald beeld kunnen creëren van, in dit geval, slachtoffers van een 
natuurramp. Veel mensen nemen dit beeld voor waar aan en geloven 
dat wat de media brengen. Door de manier waarop de media nieuws 
weergeven vormen zij de mening van het publiek en dat kan weer 
gevolgen hebben voor de mensen over wie het nieuws gaat. De media 
kunnen hen (terecht of onterecht) in een kwaad daglicht zetten of 
ophemelen en kunnen een gevoel van belonging creëren. Ook kunnen 
de media ervoor zorgen dat mensen deel gaan uitmaken, of juist niet,  
van een bepaalde gemeenschap waarin de mensen zich verbonden 
voelen met elkaar zonder dat ze elkaar ooit zullen ontmoeten en 
kennen, een imagined community (Anderson 2006). 
In dit hoofdstuk zal er eerst, aan de hand van een tekstanalyse, stil 
worden gestaan bij de berichtgeving in de twee regionale kranten 
tijdens de ramp. Ik richt mij op de regionale media en niet op de 
landelijke media, omdat de gevolgen van de mijnramp voor ‘Los 33’ 
het meest duidelijk zijn in de gemeenschap waar zij zichtbaar deel van 
uitmaken, namelijk (de regio van) Copiapó. Ook werd er in oktober 
2010 al een onderzoek gedaan naar de rol van de internationale media 
tijdens de mijnramp door Spaanse onderzoekers die verbonden zijn 
aan de Universidad de Navarra. De informatie die in dit onderzoek 
naar voren is gekomen zal worden gebruikt in dit hoofdstuk. Daarna 
analyseer ik een uitzending van het programma CNN Heroes; An All-
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Star Tribute. In deze uitzending, opgenomen op 20 november 2010, 
onthult CNN de top tien van helden van het jaar. Tijdens de opening 
van het programma worden ‘Los 33’ geëerd.  Deze uitzending is een 
voorbeeld van hoe de media in de Verenigde Staten aankeken tegen 
de mijnwerkers en bijdroegen aan het creëren van een heldenstatus. 
Daarna komt een aantal van ‘Los 33’ aan bod. Zij vertellen hoe zij 
terugkijken op de rol van de media en wat, volgens hen, de invloed 
van de media is (geweest) op hun leven en hun plaats binnen 
hun familiaire gemeenschap, de gemeenschap van ‘Los 33’ en de 
gemeenschap Copiapó. Hun ervaringen zullen worden geduid aan de 
hand van de concepten commodificatie en abjection. Deze concepten 
worden ingezet omdat zij sterk laten zien wat er na de ramp met een 
aantal van ‘Los 33’ is gebeurd en hoe zij met de ramp zijn omgegaan 
en wat hierin de rol is van de media. 

DE LOKALE MEDIA
   
Sinds de dag  van de mijnramp, zoals die is beschreven in 
hoofdstuk 2, worden de twee regionale kranten in Copiapó over-
heerst door de mijnwerkers en hun lot. Dagelijks staat er op de 
voorpagina’s van el Diario de Atacama en Diario Chañarcillo een 
bericht en/of foto die over de ramp in de San José mijn gaat (zie 
bijlage 2). Direct wordt het nieuws door de kranten erg serieus 
genomen. Hoewel er in Chili veel mijnongelukken gebeuren 
en er jaarlijks ongeveer 45 mijnwerkers sterven in de mijnen,
was het nog niet eerder voorgekomen dat er zoveel mijnwerkers zo 
diep onder de grond zaten opgesloten. De eerste dagen na de ramp 
wordt er in de kranten vooral verteld welke mannen er in de mijn 
zouden zitten. Veel aandacht gaat uit naar mijnwerker Franklin 
Lobos. Hij is een oud-profvoetballer in Chili die nu al een aantal jaar 
als mijnwerker werkt. Vrienden en oud-ploeggenoten komen aan 
het woord en spreken hun hoop uit dat Lobos de ramp zal overleven 
(zie bijlage 3). Hoewel er later ook wordt geschreven over de andere 
mijnwerkers en hun familieleden aan het woord komen, worden de 
mannen toch voornamelijk als groep gepresenteerd en is er sprake 
van dichotomisatie. Er wordt een stereotype beeld van de Ander 
gecreëerd, wat kan worden gezien als een proces van afbakening of 
begrenzing. Dit proces gaat gepaard met het spreken in termen als 
‘wij’ en ‘zij’ om op deze manier de grens aan te geven (Eriksen 2002: 
28). De mijnwerkers worden gezien als een aparte groep, als ‘Los 33’. 
Ook in de internationale media wordt er vooral naar de mannen 
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gekeken als groep, blijkt uit een onderzoek dat onderzoekers van de 
Spaanse Universidad de Navarra deden in oktober 2010. Zij vergeleken 
de media-aandacht die de mijnwerkers kregen, voornamelijk tijdens 
de reddingsoperatie van 12 en 13 oktober 2010, in de internationale 
media. Hun conclusie is dat vooral de mijnwerkers Florencio Avalos 
(als eerste gered), Mario Sepúlveda (als tweede gered), Luis Urzúa 
(de shiftleider en als laatste gered) en Carlos Mamani (als vierde 
gered en als Boliviaan de enige niet-Chileen in de mijn) individuele 
aandacht kregen. In de overige gevallen concludeerden zij dat ‘Los 33’ 
voornamelijk in het nieuws kwamen als groep (Pujol 2010: 13). Zo 
wordt het beeld gecreëerd dat ‘Los 33’ een hechte groep vormen, zelfs 
een soort micro-gemeenschap zijn. 

Na 22 augustus, als er voor het eerst contact is met de mannen en blijkt 
dat ze nog leven, krijgt niet voornamelijk Lobos media-aandacht maar 
ook de andere mijnwerkers. Zo verschijnen er foto’s vanuit de mijn 
op de voorpagina en de mannen krijgen echt een gezicht (zie bijlage 
4). Vanaf 3 september verschijnt er op de voorpagina en de pagina’s 
die over de ramp gaan in el Diario de Atacama een kleine tekstbalk 
waarin staat Al rescate de nuestros mineros (de reddingsoperatie van 
onze mijnwerkers) (zie bijlage 5). Doordat de kranten op deze manier 
over de ramp schrijven, ontstaat er gevoel van belonging tussen de 
inwoners van (de regio van) Copiapó en de mijnwerkers. Belonging 
kan ervoor zorgen dat een groep zich prettiger voelt en beter kan 
gedijen in een bepaalde gemeenschap (Wever-Rabehl 2006: 1). In dit 
geval zorgde het ervoor dat de inwoners van (de regio van) Copiapó 
zich verbonden gingen voelen met de mijnwerkers en ontstond er 
op die manier ook complementarisatie (Eriksen 2002: 28). Waar de 
mijnwerkers eerst vooral als afzonderlijke groep werden gezien, 
worden zij in de krant sinds begin september beschouwd als 
onderdeel van de gemeenschap. Waar er eerst over ‘Los 33’ werd 
gesproken in termen als ‘wij’ en ‘zij’, ontstaat er dan een ‘wij’ en ‘ons’ 
relatie en is er sprake van complementarisatie en neemt het gevoel 
van saamhorigheid en identificatie toe. 

De afstand die er in de eerste periode van de mijnramp tussen ‘Los 
33’ en de lezers ontstond door de manier van berichtgeving, maakt 
plaats voor een directere duiding waardoor de mannen meer worden 
betrokken bij de gemeenschap. De 33 mannen worden, meer dan 
voor de ramp, deelgenoten van de gemeenschap Copiapó en krijgen 
voor even de hoofdrol in de imagined communtiy (Anderson 2006). 
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Die hoofdrol krijgen de mannen ook steeds meer in de internationale 
media. Dat dit zo is, blijkt onder meer uit de steunbetuigingen 
die de mijnwerkers krijgen vanuit vele landen. Onder meer de 
Chileense ambassadeurs van Israël en Griekenland en de leiding 
van de voetbalclubs Real Madrid en Manchester United leven mee. 
Zij beloven ‘Los 33’ dat zij, als zij zijn gered, geëerd zullen worden 
en hun land/voetbalclub mogen bezoeken (zie bijlage 6). Ook Paus 
Benedictus XVI betuigt zijn steun (zie bijlage 7). De media geven de 
mijnwerkers een gezicht, maken van hun situatie bijna een dagelijkse 
soap en binden de mensen aan de mijnwerkers. Veel mensen over 
heel de wereld leven met ze mee, hopen dat ze de ramp overleven 
en willen de mannen gaan eren voor hun ‘heldhaftigheid’. Dat blijkt 
ook uit de ontvangst die de meesten krijgen na de ramp als zij voor 
het eerst terugkeren in hun woonwijk. Tientallen mensen staan ‘Los 
33’ op te wachten en ze worden ontvangen als helden (zie bijlage 8). 
Dat dit gebeurt, komt mede door het feit dat de media zo uitgebreid 
berichtten over het lot van ‘Los 33’ en een bepaalde mate van belonging 
en identificatie hebben gecreëerd. De media hebben de mijnwerkers 
het middelpunt gemaakt van de gemeenschap Copiapó en die 
gemeenschap is de mannen als naasten gaan beschouwen waarvan 
het ‘een wonder’ is dat ze weer terugkeren in de woonwijk waar ze 
deel van uitmaken. 

‘THEY BECAME EACH OTHER’S HEROES’  

Homer Simpson: Si, esos mineros son todos unos heroes.
Lisa Simpson: ¿Por qué papá?
Homer Simpson: Bueno, se cayeron a un pozo y eh hm, no pueden salir.
Lisa Simpson: ¿Y eso los hacen unos heroes?
Homer Simpson: ¡Eso es mas de lo que tu haz hecho!

Deze bovenstaande dialoog komt uit een naar het Spaans 
vertaalde parodie-aflevering van de Amerikaanse animatieserie 
The Simpsons, verschenen op youtube.com op 14 oktober 2010.
Terwijl ze op de bank zitten en kijken naar de televisie waarop nieuws 
over de mijnramp wordt getoond, stelt Lisa Simpson haar vader 
bovenstaande vraag: waarom zijn de mijnwerkers helden? Homer 
Simpson zegt dat ze in een gat zijn gevallen en er niet uit kunnen. Is 
dat wat helden doen, vraagt Lisa zich af. Homer Simpson komt met 
een antwoord dat niet bepaald is onderbouwd en zegt zijn dochter: dat 
is meer dan dat jij hebt gedaan! 



38

Dat The Simpsons gaat over ‘Los 33’ toont aan dat de ramp veel 
aandacht kreeg en dat de mannen in de media werden gepresenteerd 
als helden. Waarom de mijnwerkers als helden werden neergezet, dat 
weten ze zelf ook niet. ,,Ik voel me geen held en dat ben ik ook niet. 
Ik was gewoon in de mijn toen dat ongeluk gebeurde, meer niet. Het 
is gebeurd en dat is het,” zegt mijnwerker Darío Segovia hierover. 
Esteban Rojas heeft dezelfde mening. ,,Wij zijn juist de slachtoffers,” 
vindt hij. Die mening heeft ook Jimmy Sánchez. ,,Ik houd niet van 
het woord ‘held’,” zegt de jongste van de 33 mijnwerkers. De echte 
helden, dat zijn volgens Omar Reygadas hun familieleden en de 
reddingswerkers. ,,Ondanks de hitte overdag en de kou tijdens de 
nacht verbleven zij dagenlang in Campamento Esperanza, terwijl ze 
in het begin geen idee hadden hoe het met ons ging en we wel dood 
konden zijn.”

Hoewel ‘Los 33’ zichzelf niet zien als helden, werden zij in de media 
wel vaak zo gepresenteerd. Zo blijkt ook uit het televisieprogramma 
CNN Heroes; An All-Star Tribute. In deze uitzending, opgeno-
men op 20 november 2010 in het Shrine Audotorium in Los 
Angeles, onthult CNN de top tien van helden van het jaar.
In die top tien staan vooral mensen die zich hebben ingezet op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking. 
Tijdens de opening van het programma worden ‘Los 33’ geëerd. Deze 
verering begint met het tonen van opnames van de mannen terwijl 
zij onder de grond zitten, even later worden gered en huilend in de 
armen van familieleden vallen. Ook zien we beelden van juichende 
mensen op straat nadat op 22 augustus bekend werd dat ‘Los 33’ nog 
leefden. Onder de beelden is een mannenstem te horen die zegt: ,,In 
the darkest of places, in the darkest of moments, they became each other’s 
heroes. A half mile beneath the earth surface, they endure, supporting each 
other, never losing faith. They work together to survive for their families and 
friends waiting above. They never let each other stop believing that the day 
would come that they would be lifted up, one by one, back in to the world 
they love.”
Dan komt de presentator van het programma in beeld, Anderson 
Cooper. Hij zegt: “For 69 days we were amazed by these 33 brave miners. 
Their ordeal was unthinkable; their rescue, unbelievable. No one has ever 
been trapped underground so deep for so long and survived. They endured 
a nightmare, experienced a miracle, and in the end became each other’s’ 
brothers and heroes. On behalf of CNN Heroes we salute all 33 Chilean 
miners. We welcome them here tonight and we welcome them home.”
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Terwijl Cooper praat wordt hij begeleid door een ‘ontroerend’ 
pianodeuntje. Na zijn laatste woorden gaat er achter hem, op het 
podium, een groot doek omhoog. Het volkslied van Chili knalt uit 
de speakers, terwijl de 33 mannen netjes in pak een grote showtrap 
afkomen. De middelste twee hebben een Chileense vlag in hun 
handen. Het zijn Luis Urzúa, de shiftleider, en Marío Sepulveda. Hij 
is de enige die geen pak draagt, maar gekleed gaat in een spijkerbroek, 
een geruite blouse en een grote cowboyhoed in zijn hand heeft. 
Ondertussen gaat het publiek, zo te zien enkele duizenden mensen, 
staan en begint hard te klappen en te juichen. De 33 staan in een 
lange rij naast elkaar, hand op het hart terwijl ze het volkslied uit volle 
borst meezingen. 

Na het volkslied neemt Urzúa het woord en vertelt de mensen, in het 
Spaans, hoe dankbaar hij de wereld en God is om naar hun gebeden te 
hebben geluisterd. Ook zegt hij dat een aantal van de reddingswerkers 
in de zaal is. ,,Bedankt dat jullie ons hebben thuisgebracht,” zegt 
Urzúa tegen hen, terwijl er op één van de eerste rijen vijf mannen 
gaan staan. ,,Jullie zijn onze helden.” Het publiek denkt daar anders 
over. Weliswaar volgt er een applaus nadat de woorden van Urzúa 
zijn vertaald in het Engels, maar dat kan niet tippen aan het applaus 
dat de 33 even later krijgen. Alle mensen in de zaal gaan staan en 
geven de mijnwerkers een oorverdovende ovatie van een halve 
minuut. Zij zijn de helden. Dit programma laat duidelijk zien hoe er 
in de internationale media naar ‘Los 33’ werd gekeken. Ze werden als 
helden neergezet en onthaald. 

Dat gebeurde ook tijdens uitstapjes die ‘Los 33’ maakten naar 
voetbalwedstrijden van Manchester United en Real Madrid en 
rondreizen die zij op uitnodiging maakten in Israël en Griekenland. 
Darío Segovia weet nog goed dat hij de spelers van Manchester 
United ontmoette. ,,Alle spelers kwamen ons de hand schudden en 
na de wedstrijd gingen we met ze uit eten in een restaurant van één 
van de spelers. Nee, dat zal ik nooit vergeten,” zegt hij. Die uitstapjes 
maakten ook indruk op Jimmy Sánchez: ,,In het buitenland werden 
we echt ontvangen als helden. Iedereen wilde met ons knuffelen, met 
ons op de foto. Dat was erg raar en ik raakte daar ontzettend van in 
de war. Zoveel mensen die met ons meeleefden, daar werd ik erg 
emotioneel van.”
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Door alle media-aandacht kregen ‘Los 33’ als groep uitnodigingen 
om andere plaatsen van de wereld te bezoeken. Ze werden onthaald 
als helden en zo behandeld. In de volgende paragraaf zal blijken dat 
mijnwerker Omar Reygadas de media dankbaar is voor alle aandacht 
die de ramp kreeg en blijkt dat hij zijn heldenstatus op een positieve 
manier heeft weten te gebruiken. 

‘IK BEN DE MEDIA ERG DANKBAAR’  

,,We hebben ontzettend veel aan de media te danken en ik denk dat de 
journalisten een fundamentele rol hebben gespeeld in de reddingsoperatie. 
Zij zorgden ervoor dat de hele wereld iets meekreeg van het ongeluk en 
daardoor kregen we hulp aangeboden van over heel de wereld en van 
instanties zoals de NASA. Ook zorgden de journalisten voor druk op 
de schouders van de regering; doordat de media zoveel schreven over het 
ongeluk, kon de regering ons niet aan ons lot overlaten en moesten zij wel 
iets gaan doen. De regering zag dit toen als een mooie kans om ervoor te 
zorgen dat zij positief in het nieuws kwam en kon de ramp goed gebruiken 
als propaganda. Van mijn familieleden die verbleven in Campamento 
Esperanza hoorde ik later dat de journalisten hen altijd met veel respect 
hebben behandeld. Wilden mijn familieleden even niet praten, dan werd dat 
gerespecteerd. Sinds de ramp heb ik zeker tweehonderd interviews gegeven, 
onder meer aan CNN, Al Jazeera en andere beroemde televisiestations van 
over heel de wereld. Er is nog nooit iets over mij gezegd en geschreven dat 
niet waar is. Al met al kan ik wel zeggen dat ik de media erg dankbaar 
ben. Zonder hen was deze reddingsoperatie niet zo’n succes geworden, was 
ik niet zo bekend geworden als dat ik nu ben en had ik mijn lezingen niet 
kunnen geven.”
     Omar Reygadas, één van de 33 mijnwerkers 

In de eerste twee paragrafen heb ik laten zien hoe de media berichtten 
over ‘Los 33’ tijdens en net na de ramp. ‘Los 33’ werden onder meer 
duidelijk neergezet als helden. Mijnwerker Omar Reygadas vindt 
dat niet erg. Dat blijkt uit het bovenstaande citaat dat komt uit een 
interview dat ik met hem had op woensdag 14 maart 2012, in zijn 
achtertuin in zijn huis in het centrum van Copiapó. Met een glimlach 
praatte hij met mij over de mijnramp, de rol van de media hierin en 
hoe hij met zijn heldenstatus is omgegaan. De eerste twee maanden 
na de ramp had hij het moeilijk. ,,Ik was angstig en sliep slecht,” 
vertelde Reygadas. ,,Een psychiater gaf me toen medicijnen, maar 
daardoor ging het alleen maar slechter met me. Na twee maanden 
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besloot ik daar mee te stoppen en sindsdien voel ik me een stuk beter. 
Ik zette een streep onder het verleden en heb tegen mezelf gezegd dat 
ik vooruit  moest kijken. Dat heeft erg geholpen en sindsdien gaat het 
goed met me.”

Toch wilde Reygadas iets gaan doen met de ramp. Vóór de ramp gaf 
de mijnwerker van 58 jaar al geregeld motivatielezingen aan collega-
mijnwerkers. Nu hij deze ingrijpende periode in de San José mijn 
had meegemaakt en overleefd, vond hij dat de wereld van hem zou 
moeten gaan leren. ,,Ik kwam in contact met een coach, Ricardo 
Munoz, en ben begonnen met het geven van lezingen, voornamelijk 
voor studenten. In die lezingen vertel ik wat we hebben meegemaakt 
en hoe we de kracht vonden om te overleven. Alleen door respect 
voor elkaar te hebben en samen te werken zijn we levend uit de mijn 
gekomen. Dit zijn dingen die niet alleen maar van toepassing zijn 
op het mijnwerkersleven, maar op veel meer situaties en dat wil ik 
overbrengen.” 

Sinds de ramp reisde Reygadas af naar een flink aantal landen 
waaronder Mexico, Costa Rica, Guatemala, de Verenigde Staten en 
Canada. Voor zalen van soms wel tweeduizend mensen gaf hij zijn 
lezingen en verdiende hij geld met zijn verhaal. Soms kreeg hij wel 
vijfduizend Amerikaanse dollar voor een lezing. ,,Altijd al wilde ik 
meer zien van de wereld, maar daar had ik nooit de mogelijkheden 
voor. Verder dan de grens met Argentinië was ik niet gekomen. 
Door het geven van de lezingen en door de mooie uitstapjes die we 
maakten, heb ik eindelijk meer van de wereld kunnen zien. Ik ben een 
rijker mens geworden.” Met dank dus aan de media, zoals Reygadas 
zelf aangeeft. De media zorgden ervoor dat de mensen hoorden van 
het ongeluk en dat de ramp bekend werd. Reygadas heeft gebruik 
gemaakt van de ramp en is gaan proberen zijn heldenstatus om 
te zetten in geld, te commodificeren. In eerder onderzoek naar de 
commodificatie van muziek, concludeerde de Amerikaanse geograaf 
Xiabo Su dat dit kan bijdragen aan het vormen en veranderen van een 
identiteit (Su 2011: 496). Dit lijkt ook het geval bij Reygadas. Waar 
hij voor het ongeluk zegt wat angstig en verlegen te zijn geweest, 
loopt hij nu met zelfvertrouwen over straat en voelt hij zich iemand. 
Iemand met een verhaal. Dat komt mede doordat hij zijn status is 
gaan commodificeren naar aanleiding van de aandacht die de ramp 
kreeg in de media. 
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Dat hij door de ramp en commodificatie een andere identiteit 
heeft aangenomen, blijkt ook als hij mij tijdens ons interview een 
visitekaartje geeft. Op de ene kant van het kaartje staat een foto van 
hem als hij net de capsule uitkomt (zie rechts). Hij knielt op beide 
knieën en is zichtbaar ontroerd dat hij weer daglicht ziet. Daarnaast 
zijn naam met daaronder de tekst minero 17 (mijnwerker 17; hij 
werd als zeventiende naar boven gehaald), zijn telefoonnummer 
en e-mailadres. Bovenaan de tekst uno de los 33 (één van de 33). 
Op de andere kant een foto van Reygadas waarop hij zijn zoon in 
de armen valt, ook genomen net nadat hij is bevrijd (zie links). Ook 
hier andermaal zijn telefoonnummer en e-mailadres en daarnaast de 
teksten Los 33 de Atacama (de 33 uit Atacama) en Estamos bien en el 
refugio los 33 (het gaat goed met ons in de schuilplaats, de 33. De tekst 
van het briefje dat op 22 augustus 2010 het eerste teken van leven was 
van de mijnwerkers). Reygadas beschouwt zich sinds de ramp echt 
als één van de 33. 

Onder meer door het beeld dat is gecreëerd in de media werd 
Reygadas een held, is hij de wereld over kunnen gaan reizen om 
lezingen te geven en is hij een rijker mens geworden. Toch zegt hij 
vooral figuurlijk rijk te zijn geworden. ,,Ik heb nu minder geld dan 
eerst. Weliswaar gaf ik de afgelopen tijd regelmatig een lezing, maar 
ook niet zoveel dat ik er meer mee verdiende dan toen ik mijnwerker 
was.” De laatste maanden is de interesse voor de lezingen van 
Reygadas zodanig afgenomen dat hij waarschijnlijk binnenkort weer 
terugkeert in de mijnbouw. ,,Mijn familie verklaart me voor gek dat 
ik misschien weer in de mijnen ga werken, maar ik zou het niet erg 
vinden. Ik vind het leuk en uitdagend werk en het betaalt ook nog 
eens een stuk beter dan het meeste andere werk dat hier is te doen.” 
Dat er nog maar zo weinig interesse in de lezingen is, komt doordat 
de ramp inmiddels een paar jaar geleden is gebeurd. Er gebeurt niets 
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meer omtrent ‘Los 33’ en dus komen ze niet meer in de kranten. De 
mijnwerkers hebben in de media hun ‘one minute of fame’ gehad en 
hun verhaal lijkt niet meer interessant. 

‘MEN IS ONS GAAN ZIEN ALS GELDWOLVEN’ 

Waar Reygadas de ramp duidelijk op een positieve manier heeft 
weten te gebruiken en de rol van de media als prettig heeft ervaren, 
ziet Jimmy Sánchez zichzelf tot op heden vooral als slachtoffer. De 
jongste van de 33 mijnwerkers, hij was 19 toen de ramp plaatsvond, is 
er nog niet in geslaagd het verleden te laten rusten of dit om te zetten 
in iets positiefs. Sterker nog, het gaat met hem een stuk slechter dan 
voor de ramp, zoals ook naar voren kwam in hoofdstuk 1. Volgens 
Sánchez komt dat mede door alle aandacht die de ramp kreeg in de 
media: ,,Overal werden we gezien en onthaald als helden, terwijl ik 
mezelf helemaal niet zie als held maar juist als slachtoffer. Ik wist 
niet wat mij overkwam. Helaas dachten de mensen in Chili dat wij 
voor al die reizen en televisieoptredens veel geld wilden en kregen en 
zijn ze ons gaan zien als geldwolven.”

Na de mijnramp zijn de regionale kranten anders gaan schrijven over 
de 33 mannen. Niet lang na de ramp besloten 31 van de 33 mannen 
een rechtszaak aan te spannen tegen de overheid en de eigenaren 
van de San José mijn, omdat zij de schuld zouden hebben van het 
ongeluk. Zij eisten een schadevergoeding van 7750 miljoen Chileense 
pesos (omgerekend zo’n twaalf miljoen euro). Eind 2012 loopt de 
zaak nog. Twee mijnwerkers deden daar niet aan mee, omdat zij een 
rustig leven wilden leiden zonder naar het verleden te hoeven kijken. 
De 33 komen nu alleen nog in het nieuws als er nieuws is omtrent 
de rechtszaak (zie bijlage 9) en er wordt niet meer gesproken over 
‘onze mijnwerkers’ maar alleen maar over ‘Los 33’. Nadat tijdens de 
periode van de ramp complementarisatie en het gevoel van belonging 
ontstonden, lijkt nu dichotomisatie weer te zijn teruggekeerd. ‘Los 
33’ worden niet meer beschouwd als ‘onze mijnwerkers’ maar weer 
als een opzichzelfstaande groep en hebben daardoor zelf hun weg 
moeten vinden in de gemeenschap Copiapó. Direct na de ramp 
leek het erop dat ‘Los 33’ in de armen van de imagined community 
zouden worden gesloten, maar niet lang daarna bleek dat vooral in de 
gemeenschap Copiapó niet het geval. Sinds er in de kranten vrijwel 
alleen nog berichten over ‘Los 33’ verschijnen die over de rechtszaak 
en geld gaan, worden de mannen op straat regelmatig uitgescholden. 
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,,Regelmatig roepen wildvreemde mensen mij toe dat ik een geldwolf 
ben en dat ik weer moet gaan werken. Alleen snappen ze niet dat ik 
wel wil werken, maar dat niet kan,” zegt Sánchez. 
Sánchez voelt zich niet erkend, terwijl erkenning van gelijkwaardigheid 
van individuen en groepen juist essentieel is voor het opbouwen van 
een identiteit. Worden de waardigheid en gelijk burgerschap van een 
individu of groep miskend of niet erkend, zou dat gevolgen kunnen 
hebben voor de trots en waardigheid die een persoon of groep wil 
verkondigen met het uiteindelijke resultaat dat zij zich onderdrukt 
voelen (Taylor 1994: 43). In het geval van Sánchez is er niet alleen 
sprake van onderdrukking, maar ook van abjection. Dit concept wordt 
door Kristeva (1982) gehanteerd om te omschrijven dat iemand niet 
wordt erkend als gelijke, maar er juist op een negatieve manier naar 
die persoon wordt gekeken en naar over hem of haar wordt gepraat. 
Er is, vult Ferguson (2002) Kristeva aan, niet alleen sprake van het 
feit dat iemand ergens buiten valt maar ook neer wordt ‘gegooid’, 
wordt genegeerd en als mindere wordt gezien. In een essay genaamd 
Abjection and Resistance on the Zambian Copperbelt gebruikt Joe 
Sutcliffe het concept abjection ook. Hij doet dit om aan te geven 
hoe mijnwerkers in Zambia zich buitengesloten en niet verbonden 
voelen met een moderniseringsproces. Zij ervoeren een afname 
van hun levensstandaard en toename van hun armoede sinds zij 
werkten in de kopermijnen. Naar hun idee ging de wereld door met 
modernisering, maar maakten zij daar geen deel van uit. Abjection 
gebruikt Sutcliffe niet om te omschrijven dat de mijnwerkers een 
gebrek aan verbondenheid ervoeren. Hij ziet abjection als een actief 
proces waarin de mijnwerkers niet verbonden raakten. Sutcliffe 
spreekt van disconnection (Sutcliffe 2012: 2). Dit ervaart Sánchez 
ook. Hij lijkt ‘los gekoppeld’ te zijn van de gemeenschappen om 
hem heen. De wereld gaat door en lijkt ‘Los 33’ inmiddels te zijn 
vergeten terwijl hij alleen maar aan de ramp kan denken. Dat lijkt 
mede te komen door de aandacht die hij en de andere mijnwerkers 
kregen in de media. Wanneer hij over straat loopt, gebeurt het hem 
regelmatig dat mensen hem op een negatieve manier aanspreken. 
Sánchez wordt nog altijd beschouwd als één van de 33 en ervaart dat 
als iets negatiefs. In de gemeenschap Copiapó voelt Sánchez zich 
buitengesloten. De imagined community heeft in de media een bepaald 
beeld voorgeschoteld gekregen van Sánchez en hij heeft het idee dat 
de inwoners van de imagined community, mensen die hij helemaal 
niet kent, hun mening daarop baseren. Sánchez: ,,Helaas begrijpen 
mensen mij niet en dat komt mede door een bepaald beeld dat van 
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ons is gecreëerd in de media. Een beeld van dat we alleen maar op 
geld zitten te wachten en verder niets willen doen. Maar dat is niet 
zo, ik wil wel wat doen maar kán dat niet. Ik denk dat ik door alle 
media-aandacht er ook slechter aan toe ben dan wanneer we minder 
aandacht hadden gekregen. Ten eerste omdat de mensen dan niet zo 
jaloers op mij zouden zijn en ten tweede omdat ik dan niet zo in de 
war zou zijn geraakt. Ik vermoed dat de ramp met minder media-
aandacht ook minder impact op me zou hebben gehad.”

Dat de mijnwerkers zoveel aandacht kregen in de media, hadden zij 
zelf amper door toen zij onder de grond vastzaten, zegt mijnwerker 
Esteban Rojas: ,,Weliswaar ontvingen wij de uitnodigingen om mooie 
plaatsen te bezoeken toen we vastzaten, maar ik besefte toen niet dat 
de hele wereld naar ons keek. Dat besef is bij mij eigenlijk pas begin 
2012 gekomen. Alles wat we sinds de ramp meemaakten is als in 
een roes aan mij voorbij gegaan, al die uitstapjes die we maakten en 
landen die we bezochten. Ik besefte de laatste tijd pas in wat voor 
situatie ik heb gezeten en hoe men mij is gaan zien als held.”

Maar hoewel de media voor een flink deel ‘Los 33’ hun heldenstatus 
hebben bezorgd, hadden de mannen er natuurlijk ook voor kunnen 
kiezen die uitstapjes niet te maken en niet op te treden in een 
programma als CNN Heroes. Als ik dit vraag aan mijnwerker Darío 
Segovia, zegt hij: ,,Zulke tripjes afslaan, dat doe je natuurlijk niet. Dat 
zou niemand doen, toch?”

‘LOS 33’ EN HUN GEMEENSCHAP

Een programma zoals CNN Heroes heeft ‘Los 33’ gepresenteerd als 
een hechte gemeenschap van mannen die dapper hebben geknokt, 
sterk zijn en op handen worden gedragen. Maar dit is een beeld dat 
niet klopt. Voor de mijnramp wisten de 33 mijnwerkers wel van elkaar 
wie ze waren, maar veel meer dan collega’s waren de meesten niet. 
De meeste mijnwerkers hadden voor de ramp nauwelijks contact met 
elkaar buiten de werkomgeving. Volgens Omar Reygadas was dat 
logisch. ,,We zijn allemaal heel anders en hadden ons eigen leven, 
met eigen familie, vrienden, geloof en hobby’s. Het enige dat we 
deelden was de mijnbouw.”

Tijdens de periode van de ramp maakten al die verschillen even niet 
meer uit. Eén ding stond voorop en dat was overleven. De mijnwer-
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kers moesten samenwerken om te overleven en dat oversteeg alle 
verschillen. De ramp zorgde voor binding en dat gebeurt vaker 
tijdens rampen, zoals bij de tsunami die Zuidoost Azië trof in 2004. 
Verscheidenheid aan religies en achtergrond binnen een gemeenschap 
kunnen zorgen voor social closure en een duidelijk ‘wij’ en ‘zij’ denken. 
Zo ook in India, waar wederzijdse onverdraagzaamheid vaak een bron 
van spanning is tussen verschillende religieuze gemeenschappen 
(Pradyumma 2011: 221). Dat werd nog maar eens goed duidelijk op 
25 december 2004, een dag voor de grote tsunami die aan ongeveer 
230.000 mensen het leven kostte. Christenen in een moslimdorp 
wilden kerstmis vieren in het dorp. Dat werd echter geweigerd door 
de moslims, die de ongeveer vierhonderd christenen vertelden dat als 
zij kerstmis wilden vieren ze dit maar op een heuvel moesten doen 
buiten het dorp. Een dag later werd het dorp totaal verwoest door de 
tsunami en kwamen vrijwel alle burgers om, behalve de ongeveer 
vierhonderd christenen die kerstmis aan het vieren waren op de 
heuvel buiten het dorp (Pradyumma 2011: 233). Van verwantschap 
tussen de verscheidene religieuze groepen was voor de tsunami dus 
geen sprake, maar door de tsunami veranderde dat. Na de natuurramp 
steeg religie uit boven heersende vooroordelen en verenigde in 
dienst van de mensheid (Pradyumma 2011: 221). De kerken van de 
katholieken, moskeeën van de moslims en tempels van de hindoes 
werkten samen en functioneerden als opvanghuizen, voor wie dan 
ook (Pradyumma 2011: 234). 

Gebieden die normaliter bekend stonden als gebieden vol conflicten 
tussen hindoes en moslims werden opengesteld voor mensen die 
tijdens de ramp hun huis hadden verloren, ongeacht hun geloof. 
Alle conflicten die er waren, verdwenen als sneeuw voor de zon 
(Pradyumma 2011: 234). Een ieder werd als gelijke gezien, ondanks 
de verschillen die er tussen hen waren. Welke etnische afkomst je ook 
mocht hebben, in de fase van wederopbouw deed dat er in India niet 
meer toe en stonden deuren die normaliter gesloten waren open voor 
een ieder. Religieuze sentimenten speelden geen rol.

Er werd in India, al dan niet tijdelijk, een cultureel compromis 
(Wimmer 2002: 28) bereikt. Dit is een compromis dat wordt bereikt 
onder mensen die in hetzelfde gebied leven en, ondanks hun 
culturele diversiteit, de handen in één slaan om tot een hoger doel 
te komen, bijvoorbeeld het samen overleven van de tsunami zoals 
in India gebeurde of van de mijnramp zoals de 33 mijnwerkers in 
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Chili moesten doen. In dagelijkse interacties onderhandelen de 
actoren over hoe een situatie gedefinieerd zou moeten worden, wie 
welke rol zou moeten spelen, welke actieplannen zouden moeten 
worden nagestreefd, en welke normen en waarden relevant zijn in 
de specifieke context (Wimmer 2002: 28). Dit vond ook plaats bij ‘Los 
33’. De mannen moesten al hun verschillen aan de kant schuiven 
en duidelijke afspraken maken om te overleven. Het kleine beetje 
eten waar de mannen over beschikten tot het eerste contact op 22 
augustus 2010, werd beheerd door shiftleider Luis Urzúa en iedere 
dag door hem uitgedeeld aan de mannen (Franklin 2010: 116). Ook 
moesten de mannen, mits daartoe in staat, taken uitvoeren die hen 
door Urzúa werden opgelegd (Franklin 2010: 97). Eén van die taken 
was om iedere dag samen te bidden. In plaats van met 33 te zijn, 
zeiden de mannen dat ze met 34 waren. Ook God was één van hen en 
zelfs de ongelovigen deden mee aan het gebed (Franklin 2010: 105). 
Hoe meer de mannen samen deden, hoe sterker hun gemeenschap 
werd (Franklin 2010: 97). Er werd een cultureel compromis bereikt 
dat ervoor zorgde dat de mannen een team werden. Verschillen in 
onder meer geloof en ideeën telden niet meer, overleven stond voorop 
en dat kon alleen als er een cultureel compromis werd gesloten. 

Nu, een paar jaar na de mijnramp, spreken de mannen elkaar nog 
nauwelijks en is er van een cultureel compromis geen sprake meer. 
Darío Segovia: ,,Eigenlijk spreken we elkaar nog maar zelden. Soms 
kom ik één van de mannen tegen op straat en praten we wat, maar 
verder niet. We hebben allemaal ons eigen leven en denken het liefst 
zo min mogelijk aan de mijnramp.”
Hoewel ‘Los 33’ onderling nauwelijks meer contact hebben, worden 
zij door de media nog altijd gezien als één groep. Dat beseft Jimmy 
Sánchez goed: ,,Als kleine jongen droomde ik er altijd van om beroemd 
te worden. Maar niet op deze manier. Ik zag mezelf voetballen in volle 
stadions en de mooiste doelpunten maken. Helaas zal ik nu voor 
altijd worden gezien als één van de 33 mijnwerkers die vastzaten in 
de San José mijn.”

Dat de mannen voor altijd zo worden gezien, komt ook doordat 
ze in de media altijd als groep worden gepresenteerd. Zoals in dit 
hoofdstuk duidelijk is geworden, hebben de media eraan bijgedragen 
dat ‘Los 33’ als helden werden beschouwd. Dit heeft op een ieder 
van ‘Los 33’ een andere invloed gehad. Jimmy Sánchez heeft door de 
ramp zowel problemen ondervonden in de familiare gemeenschap 
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als in de gemeenschap van Copiapó. Zoals in hoofdstuk 1 naar voren 
kwam heeft er een aantal ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden 
in zijn privéleven. Sánchez is door de ramp een heel ander persoon 
geworden, waardoor zijn toenmalige vriendin bij hem weg ging samen 
met hun dochtertje. Ook is Sánchez veel drugs gaan gebruiken. Zoals 
uiteengezet komt die verandering mede door de media. Daarnaast 
verwijt Sánchez de media in de positie terecht gekomen te zijn waarin 
hij nu verkeert, voelt hij zich eenzaam en niet begrepen en ziet de 
toekomst somber tegemoet.  

Het verhaal van Reygadas is echter een voorbeeld van een mijnwerker 
die door de ramp juist meer onderdeel lijkt te zijn gaan worden van 
de imagined community Copiapó. Hij is een rijker mens geworden, 
heeft het idee een mooier leven te hebben sinds de ramp en is de 
media daar dankbaar voor. Ook voor zijn familiare gemeenschap is de 
ramp positief geweest, zegt Reygadas: ,,Ik zie mijn familie veel vaker 
en kan nu meer genieten van het samenzijn met mijn kinderen en 
kleinkinderen. Ik besef meer dan eerst dat het leven in één keer over 
zou kunnen zijn.”
Die ervaring heeft ook Esteban Rojas: ,,Mijn vrouw en ik waren altijd 
al het ideale liefdeskoppel, maar door de mijnramp is de liefde nog 
sterker geworden. Zij is altijd aan mijn zijde en snapt mij heel goed. 
Zonder mijn vrouw was ik er nog slechter aan toe dan dat nu het 
geval is.”

PSYCHISCHE GEAARDHEID EN RAMPVERWERKING

Dat de ene mijnwerker na de ramp beter met zijn nieuwe identiteit 
en plaats in de genoemde gemeenschappen is kunnen omgaan, 
zou kunnen komen door hun leefsituatie van vóór de ramp. Uit 
psychologisch onderzoek blijkt dat slachtoffers van een ramp die vóór 
de ramp al aanleg hadden voor een psychische stoornis, na een ramp 
meer psychische gevolgen van de ramp ondervinden dan slachtoffers 
die geen aanleg hadden voor een psychische stoornis (Soeteman, 
Yzermans, Kerssens et al. 2006: 383). 
De psychische geaardheid van een persoon kan dus een rol spelen in 
hoe hij of zij een ramp verwerkt. Het zou kunnen zijn dat Sánchez 
voor de ramp een stuk vatbaarder was voor een gebeurtenis als in de 
San José mijn dan Reygadas. Voor de ramp leek Sánchez al een vrij 
onstabiel leven te hebben. Hij was negentien jaar maar wel vader en 
rookte toen ook  regelmatig een joint. Reygadas leek daarentegen een 
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stabieler leven te hebben, leefde al jaren in een zelfde ritme en uit 
het feit dat hij voor de ramp ook regelmatig lezingen gaf blijkt dat 
hij al graag zaken ondernam. Ook Segovia leek zijn leven op orde te 
hebben. Hoewel dat van Rojas ook zo leek, heeft hij toch psychische 
problemen gekregen. 

Ook is uit onderzoek gebleken dat de psychische gevolgen die een 
slachtoffer van een ramp heeft, niet alleen komen door de individuele 
traumatische ervaringen. De eventuele ingrijpende verandering die 
plaatsvindt binnen de sociale context speelt ook een belangrijke rol 
(Kawachi & Subramanian 2006, Galea, Tracy, Norris & Coffey 2008). 
Bij Sánchez lijkt er sprake te zijn van zowel individuele traumatische 
ervaringen als ingrijpende veranderingen die plaatsvinden binnen de 
gemeenschappen. Echter, dit zijn slechts suggesties voor mogelijke 
verklaringen voor de manier waarop de mannen met de mijnramp 
zijn omgegaan en aangezien dit geen psychologisch onderzoek is 
geweest, laat ik het hier bij suggesties. Feit is wel dat Omar Reygadas 
erin is geslaagd de media-aandacht op een positieve manier om te 
zetten in een nieuwe (tijdelijke) carrière, terwijl Jimmy Sánchez 
denkt mede door de media-aandacht in de knoop te zijn geraakt met 
zichzelf. 

Niet alleen de media speelden een grote rol in de veranderende positie 
van ‘Los 33’ binnen hun familiare gemeenschap en de imagined 
community Copiapó, ook de overheid heeft hieraan bijgedragen. 
Na de ramp beloofde de overheid om ‘Los 33’ op alle mogelijke 
manieren te helpen. Volgens ‘Los 33’ is de overheid hier echter flink 
in tekortgeschoten; veertien van de 33 krijgen financiële hulp, maar 
in de ogen van ‘Los 33’ zouden alle mannen een uitkering moeten 
ontvangen. De regering onder leiding van president Piñera was net 
enkele maanden aan de macht toen de mijnramp zich voordeed. De 
president wilde er alles aan doen om de ramp in goede banen te leiden 
en volgens hem zorgde de reddingsoperatie ervoor dat Chili positief 
op de kaart werd gezet. Echter, volgens velen wordt de overheid juist 
gezien als de schuldige van de ramp. Had de overheid strenger de 
veiligheid in de mijnen gecontroleerd, dan was de ramp misschien 
niet gebeurd. In het volgende hoofdstuk zal de rol van de overheid 
voor, tijdens en na de ramp worden geanalyseerd en wordt er een 
antwoord gegeven op de vraag wat de invloed is van de overheid op de 
veranderde gemeenschappen van ‘Los 33’. 
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Foto op de vorige pagina: Nadat de laatste van de 33 mijnwerkers 
Luis Urzúa, op 13 oktober 2010 is gered vanuit de San José mijn, 
valt hij de Chileense president Sebastián Piñera (in het rood) in de 
armen. 

De foto is gemaakt door persbureau Reuters. 
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DE OVERHEID

De Chileense president Sebastián Piñera stond op 12 en 13 oktober 
2010 vooraan om de mijnwerkers één voor één te omhelzen nadat zij 
waren bevrijd. ,,Chili wordt nu meer gerespecteerd in de wereld. Het 
is niet meer hetzelfde land als 69 dagen geleden,” zei president Piñera 
tegen de internationale pers net nadat de laatste mijnwerker onder de 
grond vandaan was gehaald. De regering beloofde dat de mijn voor 
altijd zou worden gesloten, mijnwerkers nooit meer in zulke slechte 
omstandigheden zouden werken en dat ‘Los 33’ daar waar nodig hulp 
konden krijgen. 

Volgens Mauricio Pino, die sinds begin 2010 de leiding heeft over het 
Ministerie van Mijnbouw in de regio Atacama, doet de regering er 
alles aan om die woorden waar te maken. ,,De San José mijn is nog 
altijd gesloten en dat blijft ook zo. Daarnaast zijn we hard bezig om 
de arbeidsomstandigheden van de mijnwerkers te verbeteren,” zegt 
Pino. 
Met die woorden zijn de mijnwerkers die ik sprak het geen van allen 
eens. ,,In de mijnen is er niets veranderd. Er vinden nog net zoveel 
ongelukken plaats als voorheen,” zegt Omar Reygadas. ,,De overheid 
deed al niets voor de mijnwerkers en doet dat nog steeds niet,” vult 
Esteban Rojas aan. ,,De eerste twee maanden heeft de overheid mij 
nog wel geholpen, maar sindsdien hoor ik niets meer van ze,” is 
Jimmy Sánchez duidelijk. 

‘Los 33’ hebben geen vertrouwen in de overheid. Het hebben van 
vertrouwen kan juist worden gezien als een teken van coöperatief 
gedrag. Een hoge mate van vertrouwen vergemakkelijkt coöperatief 
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gedrag van een slachtoffer met hen die hen van buitenaf kunnen 
helpen. Tegenovergesteld is het zo dat een laag niveau van vertrouwen 
er voor kan zorgen dat samenwerking moeilijker verloopt en de 
ondersteuning van buitenaf afneemt (Montgomery, Jordens & Little 
2008). Dit lijkt ook het geval te zijn bij ‘Los 33’ en de rol van de 
overheid daarin zal in dit hoofdstuk naar voren komen. Mede door 
de hulp, of juist het ontbreken daarvan, die ‘Los 33’ kregen van de 
overheid is hun plaats in de imagined community Copiapó veranderd. 

In dit hoofdstuk zal naar voren komen hoe ‘Los 33’ en andere 
mijnwerkers vóór de ramp aankeken tegen de overheid en wat de 
overheid voor hen deed. Daarna zal de rol die de overheid speelde 
tijdens de mijnramp naar voren komen. Ook wordt er gekeken 
naar de manier waarop de overheid ‘Los 33’ na de mijnramp heeft 
bijgestaan, hoe ‘Los 33’ daarmee zijn omgegaan en welke invloed dat 
heeft gehad op hun plaats binnen de imagined community Copiapó en 
de gemeenschap van ‘Los 33’. Deze gemeenschappen staan centraal, 
omdat de invloed van de overheid op ‘Los 33’ en deze gemeenschappen 
het grootst is. Er wordt hier bij stilgestaan mede aan de hand van in 
hoofdstuk 3 geïntroduceerde concepten zoals complementarisatie, 
dichotomisatie en commodificatie, omdat deze concepten ook van 
toepassing zijn op de gevolgen die de rol van de overheid had en heeft 
op de mijnwerkers.   

DE OVERHEID EN DE MIJNEN VOLGENS DE OVERHEID

Sinds begin 2010 is Sebastián Piñera president van Chili. Hij is de 
eerste rechtse president van het land nadat in 1990 het regime van 
dictator Pinochet viel. In de twintig jaar daarna had de centrum-linkse 
politiek het in Chili voor het zeggen. Een nieuwe regering betekent 
nieuwe plannen en ideeën en nieuwe uitvoerders daarvan. Eén van 
hen is Mauricio Pino, sinds begin 2010 directeur van het Ministerie 
van Mijnbouw in de regio Atacama en onderdeel van de regering 
van president Piñera. Namens de overheid is hij verantwoordelijk 
voor de mijnbouw in de regio en daaronder valt ook de veiligheid. 
Volgens Pino, die in het verleden zelf mijnwerker was, is de overheid 
begin 2010 veel gaan doen voor de veiligheid in de Chileense mijnen. 
,,De laatste jaren zit de mijnbouw in Chili enorm in de lift, maar 
de veiligheid van de werknemers blijft voorop staan,” zegt Pino. 
,,Wij helpen de bedrijven om de omstandigheden in de mijn te 
verbeteren. Als er iets onveilig is helpen wij om dat te veranderen, 
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onder meer door het bedrijf te steunen op financieel gebied of om 
bijvoorbeeld een tweede uitgang in een mijn te laten maken zodat 
de veiligheid er op vooruit gaat.” Volgens Pino heeft de overheid 
sinds 2010 al veel resultaat geboekt. ,,Toen wij als regering begonnen, 
werden er in de ruim drieduizend mijningangen die deze regio telt 
per jaar vierduizend veiligheidscontroles uitgevoerd. Nu zijn dat er 
zesduizend. Maar dit staat allemaal los van het ongeluk met ‘Los 33’, 
want dit doen we al sinds we met deze regering zijn begonnen.”
Het orgaan dat namens het Ministerie van Mijnbouw de veiligheid 
in de mijnen controleert is Servicio Nacional de Geologiá y Minería 
(Sernageomin). Tijdens die controles wordt er gekeken of de mijn 
wel veilig genoeg is om er mensen in te laten werken. Schort er iets 
aan de veiligheid, dan moeten de eigenaren van de mijn een plan 
opstellen om de veiligheid te verbeteren. Doen ze dat niet, dan gaat 
de mijn dicht. 
 

Uit het jaaroverzicht van 2010 van Sernageomin blijkt dat er in de 
regio Atacama in het jaar 2010 dertien mensen het leven lieten 
tijdens een mijnongeval. In het hele land was dat aantal 45, terwijl er 
41 fatale ongelukken plaatsvonden. Bij ongelukken in de mijn komt 
er dus meestal één mijnwerker om het leven. In de regio Atacama 
vallen jaarlijks de meeste doden. Maar als er gekeken wordt naar het 
aantal slachtoffers dat er valt per miljoen gewerkte uren, dan staat 
Atacama niet bovenaan. Met 6.5 doden per miljoen werkuren staat 
Atacama op de vijfde plaats in een lijst met twaalf regio’s. Als er naar 
het aantal rampen wordt gekeken in de afgelopen twintig jaar, valt op 
dat dat aantal vooral vanaf de jaren tachtig sterk afnam. In 1982 kwam 
nog 0,41 procent van de mijnwerkers om het leven. In 1999 was dat 
percentage gedaald naar 0,09 procent. De laatste tien jaar schommelt 
dat rond de 0,12 procent. Dat was het ook in 2010. Het lijkt er dus op 
dat de mijnen een stuk veiliger zijn dan dertig jaar geleden. ,,Maar de 
mijnen moeten nog veiliger worden en daar zijn we hard mee bezig,” 
zegt Pino. ,,Helemaal veilig kun je de mijnen overigens nooit krijgen 
en een ongeluk kun je nooit uitsluiten. Maar een ongeluk kan ook 
gebeuren als je hier het kantoor uitstapt en de straat oversteekt.”
Hoewel de overheid zegt dus alles te doen aan de veiligheid in de 
mijnen en de mijnbouw de laatste dertig jaar veiliger lijkt te zijn 
geworden, hebben de mijnwerkers in de buurt van Copiapó een ander 
gevoel bij de overheid en het werk dat de overheid doet. Dat blijkt uit 
het volgende verhaal. 
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DE OVERHEID EN DE MIJNEN VOLGENS DE ‘GEWONE’ MIJNWERKER

Peká schudt zijn hoofd. ,,Nee, die mijn ga ik nooit meer in,” zegt 
hij, terwijl hij met zijn vinger naar een mijningang wijst, een paar 
honderd meter verderop. ,,Sinds het ongeluk ben ik daar niet meer 
naar binnen geweest en dat zal ik ook nooit meer doen.”

Peká Zalazar Ponce is 33 jaar. Zijn hele leven woont hij in Tierra 
Amarilla, een plaatsje met een kleine vijftienduizend inwoners, net 
buiten Copiapó. Het is een echt mijnwerkersdorp en Peká komt uit 
een familie vol mijnwerkers. Als hij negentien jaar is gaat ook hij in 
de mijn werken, eentje in de buurt van Tierra Amarilla. Drie jaar later 
gaat het mis. ,,Het leek een dag als alle anderen,” blikt Peká terug 
terwijl we midden in Tierra Amarilla staan en in de verte de ingang 
van de bewuste mijn zien. ,,Tijdens het boren, rond een uur of elf in 
de avond, ging het mis. Opeens raakte er een grote steen los en die 
viel precies bovenop mij. De volgende herinnering die ik heb is dat ik 
wakker werd in het ziekenhuis.” Van collega’s die ter plaatse waren 
hoort Peká later dat de steen hem beknelde en buiten bewustzijn 
bracht. Met behulp van een kleine heftruck, waar iemand mee aan 
het werk was in de mijn, kon de zware en grote steen van zijn lichaam 
worden getild. Snel werd Peká afgevoerd naar het ziekenhuis waar 
hij weer bijkwam. ,,Eerst moest ik daar zes weken blijven. Daarna 
heb ik negen maanden doorgebracht in een revalidatiecentrum. Het 
grootste probleem was dat ik vrijwel opnieuw moest leren lopen. Mijn 
rechter bovenbeen was verbrijzeld. Nu zit daar een metalen plaat in. 
Ook mijn enkel was gebroken en mijn wang moest worden gehecht. 
Al met al heb ik nog geluk gehad dat ik het heb overleefd. Inmiddels 
ben ik vrijwel hersteld, al blijf ik pijn houden aan mijn bovenbeen 
en zie je dat hij door de metalenplaat een stuk dunner is dan mijn 
andere been. Vooral als het warm is, dan doet het pijn, maar ik heb er 
mee leren leven en kan eigenlijk alles weer,” zegt Peká, die getrouwd 
is en een dochtertje van drie jaar heeft. 
Ruim een jaar na het ongeluk gaat Peká weer aan het werk. Niet 
in de mijn waar het ongeluk plaatsvond, maar ergens anders. Wél 
weer in een mijn. ,,Ik moest wel weer de mijn in, ik kan niet anders. 
Hier in de buurt is er geen ander werk en ik moet toch mijn gezin 
onderhouden,” zegt Peká, die per maand 250.000 Chileense pesos 
verdient (ongeveer vierhonderd euro). ,,Natuurlijk had ik heel veel 
angst om de eerste keer weer de mijn in te gaan, maar al snel was ik 
gewend en ging het als vanouds.” 
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Toch blijft Peká de angst hebben dat hij in de mijn ieder moment kan 
sterven door een vallend rotsblok of een te snel afgaand explosief. Hij 
zal niet de eerste mijnwerker zijn die in de mijn het leven laat. Met 
de auto zijn Peká en ik inmiddels naar de begraafplaats van Tierra 
Amarilla gereden (zie foto). We lopen er wat rond en om de zoveel 
meter wijst Peká een graf aan van een overleden mijnwerker die hij 
heeft gekend. Twee ooms, een neefje en drie vrienden. Allen zijn 
gestorven in de mijn. De één kwam om door een vallend rotsblok, 
de ander door een explosief. Bij de graven blijft hij even staan, of 
knielt hij en kijkt treurig naar de grond. ,,Als ik deze graven zie, 
dan leef ik vooral mee met de mensen die ze achterlieten; vrouwen, 
kinderen… Het is zo erg om je man zo jong en op deze manier te 
moeten verliezen,” zegt Peká. ,,Toch vraag ik me niet af waarom ik de 
mijn nog in ga. Iedere mijnwerker weet dat je een keer aan de beurt 
kunt komen en dat het slecht met je af kan lopen. Maar zo is het leven 
van een mijnwerker nu eenmaal, dat is het risico van het vak.”

De begraafplaats van Tierra Amarilla.
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En dus stapt Peká iedere maandagochtend met drie collega’s in de 
auto en rijden ze naar het twee uur ten noorden van Tierra Amarilla 
gelegen Sierra San Miguel, daar waar ze werken in een mijn genaamd 
Estrella (ster). Vijf dagen is Peká in de weer met de boor en slaapt hij, 
met zijn maten, in een grote container vlak bij de mijn. Op vrijdag 
keert hij weer huiswaarts om samen te zijn met zijn vrouw Karla en 
hun driejarige dochtertje Tabatha. In het weekend gaan ze dan naar 
de dierentuin, kletsen wat bij in het park en lunchen uitgebreid. Zoals 
ook deze zondagmiddag, als ik aanschuif en geniet van een heerlijk 
mals stukje lamsvlees. 

Tijdens het eten vertelt Peká dat hij in 2010 nóg een ongeluk mee-
maakte tijdens zijn werk. Een steen, niet zo groot als de eerste keer, 
viel op zijn hoofd. Veel bloed en een aantal hechtingen waren het 
gevolg. Peká was bij lange na niet zo geschrokken en gehavend als de 
eerste keer en kon na een paar dagen weer aan de slag. Bij Karla zat 
de schrik er echter des te meer in. ,,Na dat tweede ongeluk wilde ik 
echt niet meer dat hij terug de mijn in ging en iedere keer dat hij op 
maandagochtend vertrekt richting zijn werk, hoop ik dat ik hem een 
paar dagen later weer levend zal zien. Nee, ik vind het niet leuk dat hij 
dit werk doet, maar kan hem niet tegenhouden,” vertelt ze. 

Niet veel later komt het gesprek op de mijnramp van 2010 en ‘Los 33’. 
Na het ongeluk zei de Chileense president Sebastián Piñera dat hij er 
alles aan zou gaan doen om ervoor te zorgen dat zo’n mijnongeluk 
nooit meer zou gebeuren. De veiligheidsregels zouden strenger 
worden nageleefd. ,,Allemaal leugens,” is Peká stellig. ,,De overheid 
kan wel zeggen dat ze dat doen, maar het enige dat voor hen belangrijk 
is is geld. Dat is altijd al zo geweest. Als er ergens een mijn niet veilig 
is, dan geven de eigenaren van de mijn geld aan de controleurs van 
Sernageomin en dan is opeens alles in orde. Maar in opstand komen 
heeft geen nut. Als wij, de mijnwerkers, dat wel zouden doen, zet 
het mijnwerkersbedrijf ons op straat en nemen ze andere mensen 
aan die wél de mijn in willen. We kunnen niet protesteren, want dan 
hebben we geen werk meer en dus geen geld.”

Het verhaal van Peká is exemplarisch voor meer ‘gewone’ mijnwerkers 
uit de buurt van Copiapó die ik sprak. Allen vertrouwen zij de overheid 
niet, voelen zich in de steek gelaten en hebben het idee dat ze zichzelf 
maar moeten zien te redden. Hoewel de cijfers van het rapport van 
Sernageomin anders doen voorkomen, is de veiligheid in de mijnen 
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volgens hen nog net zo slecht als vroeger en is er door de mijnramp 
in de San José mijn niets veranderd.  Ze hadden nooit vertrouwen in 
de overheid en dat is de afgelopen jaren niet veranderd. 

Dat de overheid in Chili regelmatig iets anders bedoelt dan dat er 
wordt gezegd, blijkt uit het onderzoek dat antropologe Lessie Jo Frazier 
deed. De vraag ‘van wie is de geschiedenis eigenlijk?’ was voor haar 
aanzet om een onderzoek in gang te gaan zetten dat zich afspeelde 
in Tarapacá, de meest noordelijke regio van Chili. Het doel van haar 
onderzoek was niet om uit te leggen hoe het verleden het heden 
beïnvloedt, maar om aan te tonen dat het verleden verweven is in het 
heden en kan veranderen door de heersende leiders en discoursen. 
Om dit aan te tonen deed Frazier onderzoek in het noorden van Chili 
van 1990 tot 2007 en de resultaten publiceerde zij uiteindelijk in haar 
boek Salt in the Sand: Memory, Violence, and the Nation-State in Chile, 
1890 to the Present. In het boek gaat Frazier de uitdaging aan om het 
idee van een verenigd nationaal geheugen te betwisten. Volgens haar 
is de formering van een natie-staat niet een enkel, op zichzelf staand 
project maar speelt de tand des tijds hierin een grote rol en probeert 
de staat er voor te zorgen dat de herinneringen die de burgers van 
geweld hebben veranderen. Ze richt zich niet zozeer op geweld in 
het algemeen, maar op geweld van uit de staat. De staat ziet zij als 
de katalysator van geweld, die veel in de doofpot wilde stoppen en 
probeerde te verdoezelen met de gedachte ‘wat niet weet, dat niet 
deert’ (Frazier 2007). De regering van Chili tracht de geschiedenis van 
het land geregeld zo vorm te geven dat men hoopt dat het discours 
verandert. In de volgende paragraaf zal naar voren komen dat er 
ook op deze manier tegen de overheid en zijn optreden tijdens de 
mijnramp kan worden aangekeken. 

DE OVERHEID TIJDENS DE MIJNRAMP

Vanaf de eerste dag van de ramp waren er dagelijks mensen van de 
overheid te vinden bij de San José mijn. Eén van hen was Mauricio 
Pino. De leider van het Ministerie van Mijnbouw in de regio Atacama 
hield zich iedere dag bezig met de reddingsoperatie. Op 22 augustus 
werd er ontdekt dat de mannen nog in leven waren. Een boor bereikte 
de schuilplaats van ‘Los 33’, waarna er een briefje werd geschreven 
en aan de boor bevestigd. Niet veel later kwam de boor boven met 
daaraan het briefje waarop stond Estamos bien en el refugio los 33 (het 
gaat goed met ons in de schuilplaats, de 33). Pino weet dat nog goed: 
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,,We waren met een aantal mannen aan het werk toen we rond half 
één in de middag dat briefje aan de boor vonden. Snel hebben we 
toen de president gebeld om hem het nieuws te laten vertellen aan 
de mensen in Campamento Esperanza. President Piñera verbleef in 
Copiapó, vloog in een helikopter naar de mijn en was er om ongeveer 
één uur. Met het briefje en het goede nieuws gingen we naar het 
kamp.”

Na dat goede nieuws gingen in ‘heel’ Chili mensen juichend de straat 
op en reden auto’s toeterend door het land. Op televisiebeelden was 
later duidelijk zichtbaar dat dit tafereel zich afspeelde in Chili, want 
overal waren Chileense vlaggen te zien. De imagined community 
(Anderson 2006) vierde het goede nieuws en leek hechter dan ooit. 
Dat leek later ook het geval tijdens de reddingsoperatie op 12 en 
13 oktober 2010. De capsule waarmee ‘Los 33’ werden bevrijd was 
geverfd in de kleuren rood, wit en blauw van de Chileense vlag en 
de mijnwerkers zongen Chileense liederen waaronder het volkslied 
bij hun hereniging met het daglicht. Doordat zo duidelijk zichtbaar 
was dat de ramp en de reddingsoperatie in Chili plaatsvonden, werd 
er ook een duidelijke grens getrokken tussen Chili en ‘de rest’ van de 
wereld. Een natie, zoals Chili, kan ook alleen bestaan als er andere 
naties zijn (Eriksen 2002: 110). De mijnwerkers werden duidelijk 
gezien als mannen die deel uitmaakten van natie-staat Chili en leken 
in de armen te worden gesloten van de imagined community. Volgens 
Miguel Fortt, die als mijningenieur verbonden is aan de Universidad 
del Mar in Copiapó en nauw betrokken was bij de reddingsoperatie 
van ‘Los 33’, hadden deze uitingen van nationalisme niets te 
maken met vermeende propaganda van de overheid, maar zitten de 
nationalistische gevoelens diep bij de Chilenen: ,,Het is iets als een 
voetbalwedstrijd. De mensen zijn dan ook heel enthousiast en na een 
overwinning gaan ze met vlaggen de straat op, wordt de naam van 
een speler, club of land gescandeerd, enzovoort. Zo vergelijk ik het 
ook met de reddingsoperatie. Men is hier gewoon heel erg verbonden 
met het land, net zoals dat in heel Zuid-Amerika zo is. Ik denk dat 
dat iets te maken heeft met ons Latijns Amerikaanse bloed. Het is in 
ieder geval niet zo dat het opgelegd is van de overheid.”

De overheid was dus wel duidelijk aanwezig tijdens de ramp. De 
overheid deed er alles aan om de reddingsoperatie succesvol te laten 
verlopen en president Piñera wilde optreden als leider van Chili, een 
land dat een ramp als deze toch maar mooi in goede banen kon leiden. 
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Een land om trots op te zijn. Maar door op deze manier te spreken  en 
zich enkel op de reddingsoperatie te richten, verdoezelde de overheid 
volgens Miguel Fortt de oorzaak van de ramp: 
,,President Piñera heeft de mijnramp aangegrepen om te laten zien 
dat hij een winnaar is. Chili en zijn regering lieten maar mooi zien 
dat ze een ramp als deze konden oplossen. Hij liet zien dat een klein 
land als Chili, met maar achttien miljoen inwoners, dit kon. De 33 
waren helden, overal zag je vlaggen en iedereen was gelukkig. Dat 
beeld zag de wereld toch maar. Maar eigenlijk is het raar, want deze 
ramp is gebeurd omdat Chili zijn zaakjes slecht voor elkaar had. Deze 
ramp was nooit gebeurd, als de regels beter waren nageleefd en er 
strenger was gecontroleerd op de veiligheid. De regering gebruikte 
de ramp om aan de rest van de wereld te laten zien hoe goed ze een 
ongeluk als dit konden oplossen, maar het ongeluk was door henzelf 
ontstaan.”

Een poging om de geschiedenis te veranderen door het beïnvloeden 
van het collectieve geheugen is iets dat vaker gebeurt. Zo deed 
socioloog Eric Klinenberg onderzoek naar een hittegolf die in 1995 
aan meer dan zevenhonderd mensen het leven kostte in Chicago 
in de Verenigde Staten (Klinenberg 2002: 122). In het zuiden en 
zuidwesten van Chicago vielen de meeste slachtoffers, buurten waar 
veel afro Amerikanen en arbeiders woonden (Klinenberg 2002: 125). 
Ondanks dat er in Chicago tijdens de hittegolf veel meer doden vielen 
dan normaal in de stad gebeurde, vroegen veel mensen zich af of 
de slachtoffers wel het gevolg waren van de hittegolf (Klinenberg 
2002: 126). Dat zij zich dit afvroegen kwam door de manier waarop 
onder meer de media en de overheid omgingen met de slachtoffers. 
De media richtten zich voornamelijk op het visuele aspect van de 
slachtoffers en lieten veel  dode lichamen zien om de gebeurtenis 
te dramatiseren (Klinenberg 2002: 128). De lokale overheid sprong 
hier goed op in. In een toespraak zei de burgemeester van Chicago, 
Richard M. Daley, dat er iedere dag mensen zijn die een natuurlijke 
dood sterven en dat niet ieder dodelijk slachtoffer een gevolg kan 
zijn van de hittegolf, want dan zou ieder slachtoffer veroorzaakt 
worden door de hitte (Klinenberg 2002: 131). De burgemeester en 
andere politici richtten zich vervolgens ook voornamelijk op de dode 
lichamen en praatten vooral niet over de sociale verschillen en het 
verband daarmee met het aantal dodelijke slachtoffers (Klinenberg 
2002: 131). Voor hen leek het het beste om geen aandacht te besteden 
aan de sociale verschillen tussen burgers en het hogere aantal doden 
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dat viel onder de minderbedeelden; hoewel aan een hittegolf niets 
is te doen, kan de manier waarop  hier mee wordt omgegaan wel 
uitmaken hoeveel slachtoffers er vallen. In Chicago vielen er duidelijk 
meer slachtoffers aan de onderkant van de samenleving, mensen 
die bijvoorbeeld geen geld hadden om een airconditioning aan te 
schaffen (Klinenberg 2002: 125). Sociale omstandigheden speelden 
een grote rol in wie de hittegolf zou overleven en wie niet (Klinenberg 
2002: 126). Klinenberg laat zo zien dat de overheid probeerde om 
de verantwoordelijkheid bij formele instanties weg te nemen en dat 
gebeurde duidelijk ook in Chili, waar de media en president Piñera de 
nadruk legden op de slachtoffers en niet op de oorzaak van de ramp 
waardoor er een bepaald beeld ontstond van de 33 mannen en zij niet 
zozeer als slachtoffer van een falende overheid maar als helden en 
later als ondankbare geldwolven werden gezien. 

Een ander voorbeeld dat laat zien dat er dikwijls wordt geprobeerd 
om de geschiedenis te veranderen en het collectieve geheugen te 
beïnvloeden vond plaats in 1881. Een aantal jaar na de burgeroorlog 
in de Verenigde Staten (1861 tot 1865) creëerde de Amerikaanse 
schrijver Mark Twain het eerste onuitwisbare beeld van zwart en 
wit als Amerikaanse ‘broeders’: Jim (zwart) en Huck (wit) waren 
gebroederlijk op drift op de wijde Mississippi in zijn boek Adventures 
of Huckleberry Finn. Maar eigenlijk speelde dit geheel zich af in 
een vooroorlogs tijdperk waarin de zwarte nog steeds de slaaf was 
(Anderson 2006: 203). Anderson vergelijkt een natie met een 
persoon. Alleen daar waar een persoon een duidelijk begin (geboorte) 
en einde (overlijden) heeft, heeft een natie dat niet. Omdat een natie 
geen duidelijk begin heeft, kan de biografie van een natie niet worden 
geschreven aan de hand van een lange keten van voortplanting. De 
enige manier om de biografie van een natie te schrijven is om dat te 
doen vanaf het heden en het verleden zo op te poetsen dat het een 
plaats kan vinden in het heden (Anderson 2006: 205). Door selectief 
om te gaan met de geschiedenis wordt het gevoel van broederschap 
telkens opnieuw geboren en wordt de natie-staat in stand gehouden 
en wellicht zelfs versterkt (Anderson 2006: 199). Dat lijkt de Chileense 
overheid ook te hebben geprobeerd door de nadruk te leggen op de 33 
mannen en de reddingsoperatie en niet op de oorzaak van de ramp. 
Daarmee hebben zij een belangrijke rol gespeeld in de plaats die ‘Los 
33’ na de ramp hebben ingenomen in de gemeenschap Copiapó en 
binnen de gemeenschap van ‘Los 33’. 
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DE OVERHEID NA DE MIJNRAMP

In de eerste maanden na de ramp hadden ‘Los 33’ het idee dat de 
overheid hen goed hielp. ,,Mensen van de overheid belden geregeld 
op en vroegen hoe het met me ging,” weet Jimmy Sánchez nog. Ook 
kregen ze psychologische hulp aangeboden waarvoor ze één keer 
per maand naar hoofdstad Santiago gingen, ongeveer achthonderd 
kilometer ten zuiden van Copiapó. ,,Die psycholoog gaf me 
medicijnen, maar die waren erg slecht. Ik vergat dingen, wist niet 
waar ik was en liep erbij als een zombie. Na twee maanden ben 
ik met die pillen gestopt en sindsdien voel ik me een stuk beter,” 
vertelt Omar Reygadas. Ook Esteban Rojas, Jimmy Sánchez en 
Darío Segovia bezochten de psycholoog in Santiago in het begin 
zo nu en dan. Aangezien zij dezelfde bijwerkingen hadden van de 
medicijnen als Reygadas, stopten ook zij met het afleggen van de reis 
naar Santiago. De overheid zou daarna voor een psycholoog aan huis 
zorgen, maar kwam die belofte nooit na. ,,Die psycholoog is nooit bij 
mij langsgekomen,” zegt Reygadas, ,,Ook niet bij de anderen. Erg 
raar.”

‘Los 33’ hadden vóór de mijnramp al geen hoge pet op van de over-
heid, maar raakten na de ramp het vertrouwen in president Piñera 
en zijn regering helemaal kwijt. In de media wilde de president 
tijdens de ramp één krachtig Chili uitstralen waarvan de inwoners 
elkaar steunden en de president de leider was. In zijn ogen had 
Chili in aanzien gewonnen en werd het land internationaal nu meer 
gerespecteerd. President Piñera hoopte op deze manier dat er zich 
complementarisatie voor deed (Eriksen 2002: 28). 

Op nationaal niveau zorgde de ramp juist voor meer dichotomisatie 
tussen ‘Los 33’ en de overheid. Dat blijkt uit de rechtszaak die 31 van 
33 mijnwerkers een jaar na de ramp aanspanden tegen de overheid. 
Zij eisten een schadevergoeding van 7750 miljoen Chileense pesos 
(omgerekend zo’n twaalf miljoen euro), omdat zij vonden dat de 
overheid de schuldige was van de mijnramp. In hun ogen had de 
overheid de veiligheid in de mijn beter moeten controleren en eerder 
moeten overgaan tot het sluiten van de mijn. Eind 2012 loopt de zaak 
nog.

Wel besloot de overheid een jaar na de ramp om veertien van de 33 
mijnwerkers maandelijks een uitkering te geven van omgerekend 
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ongeveer 390 euro (het minimumloon in Chili is ongeveer 280 euro). 
Het Ministerie van Mijnbouw koos de mannen uit op basis van leef-
tijd en slechte gezondheidstoestand  en vond het niet nodig om onder 
meer Jimmy Sánchez geld te geven. Hij zou wel weer kunnen gaan 
werken, was de mening van de overheid. De andere drie mijnwerkers 
waarmee ik sprak,  Darío Segovia, Omar Reygadas en Esteban Rojas, 
krijgen wél een uitkering. 
Sánchez snapt niet waarom hij geen uitkering krijgt, terwijl hij zegt 
niet te kunnen werken: ,,In mijn ogen moet iedereen hulp krijgen. 
Alle 33 zouden dezelfde hulp moeten krijgen. Ik kan niet werken en 
vind dat ik ook recht heb op die uitkering, maar ik heb geen idee 
waarom de overheid daar anders over denkt. Ik hoor ook nooit meer 
wat van ze.”
De regering is een andere mening toegedaan dan Sánchez. Pino:
,,Veertien van de 33 mannen krijgen hulp, omdat zij volgens ons 
echt geen enkele mogelijkheid meer hebben om te gaan werken. 
Daarvoor zijn ze fysiek en psychisch in een te slechte conditie. De 
anderen krijgen geen hulp, omdat zij volgens ons wel weer kunnen 
gaan werken. Het laatste dat ik over Jimmy Sánchez hoorde was dat 
hij werk had. Dat zei Luis Urzúa, de shiftleider, mij laatst. Ik heb in 
ieder geval het idee dat wij alles hebben gedaan en doen voor ‘Los 33’. 
Als je een groep neemt van zo’n hoeveelheid dan heb je altijd speciale 
gevallen. De ene zaak is de andere niet, dus helpen we iedereen op 
een andere manier maar wel op de manier waarvan wij denken dat 
die de beste is.”

De redenering van de overheid lijkt niet te kloppen. Sánchez zegt 
niet te kunnen werken, terwijl van de drie andere mannen die ik 
sprak Darío Segovia en Omar Reygadas wel weer aan het werk zijn. 
En dat terwijl ze een uitkering krijgen, omdat de overheid denkt dat 
ze juist niet meer kunnen werken. Esteban Rojas heeft vrijwel heel 
2011 gewerkt in de bouw, maar kreeg weer psychische problemen 
en zit sinds begin 2012 thuis. Reygadas is, zoals naar voren kwam in 
hoofdstuk 3, lezingen gaan geven en reisde daarvoor een flink deel 
van de wereld over. Segovia begon vrij snel na de ramp samen met 
zijn vrouw een transportbedrijf. Segovia:
,,De laatste vijf jaar van mijn loopbaan als mijnwerker werkte ik in 
de San José mijn, de mijn van het ongeluk dus. Regelmatig kwam ik 
thuis met schrammen nadat er weer eens wat stenen naar beneden 
waren gevallen. Met mijn vrouw had ik toen het plan gemaakt om tot  
december 2010 in de mijn te werken en dan dat leven achter me te 
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laten. Zij wilde niet meer dat ik in de mijn zou werken. Ik zou nog 
een paar maanden geld verdienen om daarna een transportbedrijf 
te beginnen. Door de ramp kwam er dus een voortijdig einde aan 
mijn loopbaan als mijnwerker en nu hebben we dat transportbedrijf. 
Thuis hebben we het nooit over de mijnramp. Ik denk er ook niet 
vaak aan. Daar heb ik de tijd niet voor. Ik lig er ook niet wakker van. 
Nee, eigenlijk ben ik helemaal in orde.”

Toch ontvangt hij maandelijks een uitkering en negentien anderen 
niet. Segovia: ,,Dit is overigens wel al het geld dat we hebben gehad. 
Er loopt nog wel een zaak tegen de overheid en de eigenaren van de 
mijn dus het zou kunnen dat we nog wat geld van hen krijgen, maar 
daar ga ik niet vanuit.”
Esteban Rojas snapt wel waarom de overheid de mannen, naar hun 
idee, niet op de juiste manier begeleidt. Rojas: ,,Chili is een land 
waar men niet kijkt naar het verleden, maar naar de toekomst. Wat is 
gebeurd is gebeurd, zo denken de Chilenen. Chili is een land dat veel 
rampen kent, denk maar aan de aardbevingen, en we hebben geleerd 
niet te lang bij tegenslagen stil te blijven staan maar naar de toekomst 
te kijken. Daarom denk ik dat de overheid ons wat is ‘vergeten’.”

Omar Reygadas heeft ook wel een idee waarom de overheid niet alle 
mannen helpt op die manier waarop de mannen hoopten. Reygadas:
,,Ik denk dat de overheid wel wat beters te doen heeft dan 33 mannen 
helpen. Wij kregen de aandacht van het moment, meer niet. Ik had 
sowieso niet verwacht of gewild dat we geld zouden krijgen, maar ik 
hoopte wel dat ze door dit ongeluk iets zouden doen aan de veiligheid 
van de mijnen in Chili. Dat is helaas niet gebeurd. Een ongeluk als 
dat wij hebben meegemaakt moet in de toekomst natuurlijk niet 
meer gebeuren.”

Waar president Piñera in de media na de ramp deed voorkomen 
dat er alles aan zou worden gedaan om ‘Los 33’ te helpen, hebben 
de mijnwerkers dat dus niet zo ervaren. Volgens ‘Los ’33’ heeft de 
overheid hen na de ramp niet goed bijgestaan. Zowel op psychisch 
gebied als op financieel gebied. De mijnwerkers vinden dat de 
overheid de schuldige is van de mijnramp. Daarom vroegen zij de 
overheid om een schadevergoeding voor de problemen waarmee zij 
te kampen hebben gehad. Aangezien de overheid vooralsnog niet is 
overgegaan tot honoreren van deze financiële aanvraag, lijkt er in de 
media het beeld te verschijnen dat ‘Los 33’ de overheid trachten uit 
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te melken. Mede daardoor ontstond er onder de Chilenen het beeld 
dat ‘Los 33’ geldwolven zijn. Zo ontstond er dichotomisatie tussen 
‘Los 33’ en de bevolking. Een gevolg daarvan is weer dat een aantal 
van ‘Los 33’ op straat werd nageroepen door voorbijgangers en zich 
buitengesloten voelde. Dit proces werd in hoofdstuk 3 uitgelegd en 
geduid als abjection en is dus ook mede in gang gezet door de overheid. 

Zoals eerder vermeld geeft de overheid veertien van de 33 mijnwerkers 
een maandelijkse uitkering. Binnen de groep van de 33 mannen zorgt 
dat voor scheve gezichten. Er is frictie ontstaan binnen ‘Los 33’ en ook 
hier is er sprake van dichotomisatie. Van enig gemeenschapsgevoel is 
enkel nog sprake doordat de mannen hetzelfde hebben meegemaakt. 
Voor altijd zullen zij ‘Los 33’ zijn, maar zo hecht als die naam doet 
klinken zijn ze niet meer. Segovia: ,,Een aantal van de mijnwerkers 
doet sinds de ramp vrijwel niets meer. Het enige dat ze doen is 
wachten op geld, terwijl sommigen volgens mij best kunnen gaan 
werken. Ze krijgen niet voor niets geen uitkering.”
Volgens Sánchez heeft de overheid er mede voor gezorgd dat er van 
de band tussen de mijnwerkers weinig meer over is. ,,Eigenlijk heb 
ik met de meeste andere mijnwerkers geen contact meer. Dat komt 
doordat we onderling veel problemen hebben over geld. De één krijgt 
wel hulp van de overheid, de ander niet en dat zorgt voor scheve 
gezichten. In het begin was dat anders, maar door het geld is dat 
veranderd.”
Mede door de overheid is de band tussen de 33 mannen anders dan 
dat hij net na de ramp was. Waar president Piñera verkondigde dat hij 
‘Los 33’ daar waar nodig op alle mogelijke manieren zou helpen, is 
door de selectieve en, in de ogen van ‘Los 33’, matige hulp hun positie 
in de imagined community veranderd. 

Zoals eerder vermeld is de formering van een natie-staat volgens 
Frazier niet een enkel, op zichzelf staand project maar speelt de tand 
des tijds hierin een grote rol en probeert de staat er voor te zorgen 
dat de herinneringen die de burgers van geweld hebben veranderen 
(Frazier 2007). Hoewel Frazier zich vooral richt op geweld, kan het 
zelfde worden gezegd over een ramp als die plaatsvond in de San 
José mijn. De overheid heeft het beeld van de ramp trachten te 
veranderen, vestigde de aandacht op de reddingsoperatie en niet op 
de slechte toestand van de mijn. Daardoor sneeuwde de echte oorzaak 
van de ramp onder, namelijk dat de overheid de onveilige San José 
mijn niet eerder sloot of iets aan de veiligheid deed. ‘Los 33’ zijn 
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door de overheid zo min mogelijk als slachtoffer van falend beleid 
van de overheid neergezet. Ook in de media zijn ze niet zo gezien 
en behandeld en daardoor zijn ‘Los 33’ ook niet als slachtoffers 
gezien en behandeld in de imagined community Copiapó. Ze werden 
gezien als helden en, volgens ‘Los 33’, denken de inwoners van 
Copiapó dat de mijnwerkers geen slachtoffers zijn en ook nauwelijks 
hulp nodig hebben. Mede daardoor is de positie van ‘Los 33’ in de 
gemeenschap Copiapó zo als hij nu is. De overheid lijkt er net als 
voorheen andermaal in geslaagd om de herinnering die de burgers 
hebben te veranderen.  Mede door het beeld dat de overheid trachtte 
te creëren van de reddingsoperatie zijn ‘Los 33’ na de ramp door de 
imagined community als geldwolven bestempeld en hebben zij het 
idee minderwaardig te worden aangekeken en behandeld door de 
andere leden van de gemeenschap. Doordat de overheid de leden van 
de gemeenschap ‘Los 33’ op een andere manier heeft behandeld door 
bijvoorbeeld een deel van de mannen geen uitkering te geven, zijn er 
fricties ontstaan in de gemeenschap van ‘Los 33’. Hoewel de media, 
zoals in hoofdstuk 3 naar voren kwam, ‘Los 33’ nog altijd zien als één 
groep, zijn de mannen geen hechte groep. Naast dat in hoofdstuk 3 
naar voren kwam dat dit mede komt door de media, komt dat ook 
voor een deel door de manier waarop de overheid ‘Los 33’ sinds de 
mijnramp heeft bijgestaan. In het afsluitende hoofdstuk zal hier 
nogmaals bij worden stilgestaan.
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Foto op de vorige pagina: De ‘golfbaan’ in Puerto de Barquito.
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DE ‘GEWONE’ CHILEEN, TOERISME EN DE 
MIJNRAMP

‘Ik zou ze geen eens herkennen’

Het geluid van rollende plastic wieltjes op steen. Een groep jongens 
van een jaar of zestien, allemaal met een skateboard. Het is een 
dinsdagavond ergens in februari, bijna negen uur. Het is donker, 
maar onder het kunstlicht dat uit de lantaarnpalen komt, proberen 
de jongens trucs uit te halen. Vaak gaat het goed en landen ze na een 
hoge vlucht weer op hun bord, soms gaat het mis en eindigt hun reis 
met een harde knal op de stenen of tegen de omheining die om een 
fontein staat. Bij die fontein sta ik. Het is het middelpunt van Plaza de 
Armas, het centrale plein van Copiapó dat vol staat met palmbomen 
en bankjes. Naast me staat Juan Carlos. Hij moet lachen om de 
vliegende jongens. Hem niet gezien. Ook Begoña staat bij ons. Zij 
wijst naar de fontein, waar in het midden een monument staat ter ere 
van ‘de mijnwerker’. ,,Hier kwam ooit water uit, maar nu al een paar 
jaar niet meer,” zegt ze. ,,De mijnwerkers gebruiken al het water om 
in de mijn te kunnen werken. Als er ooit een opstand moet komen, 
dan tegen de mijnwerkers!”, zegt ze wat lachend, terwijl ik terugdenk 
aan mijn taxirit van het vliegveld naar Copiapó, ruim een week eerder. 

Tijdens die trip van ongeveer veertig kilometer van de kust naar het 
binnenland, viel mij langs de weg de enorme sliert aan grote buizen 
op. Mannen met oranje hesjes en witte helmen stonden vaak druk 
gebarend rond de buizen. ,,Daar doorheen moet over een tijdje water 
van de zee naar Copiapó gaan stromen,” zei mijn taxichauffeur toen. 
,,In Copiapó regent het maar twee keer per jaar en er is veel te weinig 
water.”
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Dat dat niet alleen komt door het gebrek aan regen, wordt mij duide-
lijk als ik op het plein sta. Begoña lacht nog steeds, en ook Juan Carlos 
kan een lach niet onderdrukken. Hij voelt zich niet aangesproken, 
ondanks dat hij nu even tijdelijk mijnwerker is. Hij en Begoña ken-
nen elkaar al sinds de kleuterschool en groeiden op in Copiapó. De 
studiemogelijkheden zijn hier echter schaars en dus lieten de twee 
twintigers hun geboortegrond een paar jaar geleden achter zich. Juan 
Carlos studeert nu fysiotherapie in Viña del Mar, Begoña ruilde Co-
piapó in voor Valparaíso waar zij agricultuur studeert. Nu hebben de 
twee zomervakantie en zijn ze terug in Copiapó om tijd met hun fa-
milie en vrienden door te brengen. En te werken, zoals Juan Carlos 
dat doet in de grote kopermijn Candelaria zo’n twintig kilometer ten 
zuidoosten van Copiapó. 

Juan Carlos vindt het werk niet leuk, maar doet het nu tijdelijk omdat 
het veel verdient. Op maandagochtend stapt hij in de bus en vertrekt 
naar de mijn. Daar begint dan een werkweek. ,,Ik werk zeven dagen 
achter elkaar, twaalf uur per dag met één uur pauze,” vertelt  Juan 
Carlos, terwijl we richting een bar lopen en de skateboardgeluiden 
achter ons laten. De mijn waar hij in werkt is voor een deel een bui-
tenmijn. Echt diep het donker in hoeft hij dus niet. Hij verzamelt 
opgeblazen stukken steen en legt deze op een andere plek waar er 
beter kan worden gezocht naar koper. Na een dag zoeken, vallen de 
mijnwerkers uitgeput in slaap. Dat doen ze in een grote tent waar 
ongeveer dertig mannen terechtkunnen op kleine bedden. Na zeven 
dagen keren Juan Carlos en zijn collega’s huiswaarts, om uit te rusten 
en geld uit te geven in de kroeg. 

Genietend van een biertje in zo’n kroeg, komt het gesprek op ‘Los 33’. 
,,Niemand in Copiapó is nog echt met ze bezig of kijkt naar ze om,” 
zegt Begoña. ,,Ik zou ze geen eens herkennen als ik één van hen zou 
zien op straat,” vult Juan Carlos aan. Het ontbreken van aandacht 
voor ‘Los 33’ viel me eerder al op tijdens een snuffeltocht door wat 
boekhandels. Hoewel er inmiddels een aantal boeken over de ramp 
is verschenen, is er in geen enkele boekwinkel ook maar één boek te 
krijgen over de ramp. Copiapó lijkt de ramp te zijn vergeten. Mannen 
gaan weer hele dagen de mijnen in, jongens vliegen ’s avonds door de 
lucht met hun skateboard. Alles lijkt weer bij het oude. 
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‘Was die mijnramp hier? Dat wisten we niet!’

Op 5 november 2010 zei Sofia Cid, de leidinggevende van het Minis- 
terie van Economie, Promotie en Toerisme in de regio Atacama, in de 
krant El Diario de Atacama dat het nu het moment was om het toeris-
me een boost te geven. De mijnramp was net voorbij en Cid dacht dat 
er nu meer toeristen richting Copiapó zouden komen en wilde daar 
iets mee gaan doen. Van die plannen is niets terecht gekomen, blijkt 
als ik met haar praat in april 2012. ,,Waarom niet?”, herhaalt Cid de 
vraag die ik haar zojuist stelde in haar kantoor in Copiapó. ,,Tsja, ei-
genlijk weet ik dat niet. Het is gecompliceerd en iets dat intern wordt 
gehouden, maar ik moet zeggen dat ik het ook betreur dat we er niets 
mee hebben gedaan. De hele wereld keek naar de mijnramp en leefde 
mee, dus het was een mooie kans om er iets mee te doen. In het be-
gin, net na de ramp, kwamen er ook wel toeristen naar Copiapó die 
graag naar de mijn wilden, maar nu is dat veel minder.”
Aan de getallen te zien is het toerisme in Copiapó de afgelopen jaren 
niet toegenomen. Wel was er eind 2011 een piek. ,,Maar dat komt om-
dat we toen erg hebben gepromoot voor de desierto florido (woestijn 
vol bloemen) en daardoor kwamen er meer mensen,” zegt een dame 
van het toeristenkantoor mij desgevraagd. Even daarvoor gaf ze mij 
een aantal A4-tjes met daarop cijfers die aangeven hoeveel toeristen 
Copiapó jaarlijks bezoeken. Opvallend is dat er zowel in 2009, 2010 
als in 2011 in januari en februari veel toeristen komen. ,,In januari 
komt de Dakar Rally naar Copiapó en in februari komen veel mensen 
deze kant op om te genieten van het strand,” legt de dame uit. 

Toch komen er soms ook mensen het kantoor binnen die vragen hoe 
bij de San José mijn te komen. ,,Dan zijn er twee opties. Of men gaat 
mee met een tour of huurt een auto en gaat er zelf heen,” zegt de 
dame. ,,Er is één touroperator die de mogelijkheid biedt om met een 
tour naar de mijn te gaan.”
Ik besluit de touroperator te bellen en vraag naar de mogelijkheden 
om de mijn te bezoeken. ,,Als je in je eentje wilt, dan kost een tour 
200.000 pesos,” zegt de man aan de andere kant van de lijn. Zo’n 
driehonderd  euro! Dat is wel erg duur, zeg ik de man van het bureau 
genaamd Atacama Soul. ,,Ja, maar dan ga je wel de hele dag op pad, 
bezoeken we een aantal mijnen en krijg je eten,” probeert de man de 
prijs te verklaren. Daar voegt hij wel meteen aan toe: ,,Maar eigenlijk 
gaan we niet als er slechts één iemand interesse heeft, we willen pas 
gaan als er minimaal drie mensen willen. Dan wordt de prijs 80.000 
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pesos per persoon. Ik ken nog twee mensen die een tour willen doen. 
Ik zal hen bellen en dan hoor je zo snel mogelijk wanneer we een 
tour kunnen doen,” zegt hij. Ik hoor nooit meer wat van de man en 
telefoontjes en e-mails van mijn kant worden niet meer beantwoord. 
Een zoektocht naar het huisadres dat op de website van de touropera-
tor staat, levert ook niets op. In de straat, die zich in een uithoek van 
Copiapó bevindt, kan ik het huis niet vinden en als ik bij mensen op 
straat informeer word ik ook niet veel wijzer. Jammer.
Maar is het toerisme dan echt niet toegenomen? Hoe ervaren de 
plaatselijke hoteleigenaren dit? Ik vraag het aan Roxanne, de bazin 
van Residencial Chacabuco, dat zich midden in het centrum bevindt 
en waar ik een kleine drie maanden verblijf. ,,Tijdens de Dakar Rally 
is het druk, maar we hebben sinds de mijnramp niet meer toeristen, 
nee.”

Tijdens mijn periode in Residencial Chacabuco slapen er welgeteld zes 
Westerse toeristen. Een Zwitsers stelletje, een Engelse jongen en drie 
Fransen. De Zwitsers, die net een reis door Zuid-Amerika zijn begon-
nen, zijn verbaasd als ik hen uitleg wat ik hier doe. ,,Was die mijn-
ramp hier? Dat wisten we niet!”, zeggen ze me in koor. Ze blijven een 
dag, gaan naar het strand en trekken dan door richting het Noorden. 
Het regionale museum over de mijnramp bezoeken ze niet, ze liggen 
liever in de zon.

De Engelse jongen, Steve, weet ook niet veel van de ramp. In zijn 
geval is dat vrij logisch. Hij is in 2010 begonnen met een fietstocht 
die hem de hele wereld over moet brengen en is niet echt op de hoog-
te van het nieuws. Hij is in ieder geval niet in Copiapó vanwege de 
mijnramp. Zijn fiets is kapot en dus maakt hij noodgedwongen een 
tweedaagse tussenstop terwijl zijn fiets bij de fietsenmaker staat. Ook 
hij bezoekt het museum niet, hangt liever wat rond en komt bij van 
de lange bergetappes door de Andes die hij de dagen voor zijn bezoek 
aan Copiapó maakte.

In maart tref ik drie Fransen. Een stelletje dat samen op reis is en 
een vriend van hen, die werkt in Santiago en een paar dagen met ze 
mee aan het reizen is. Eigenlijk wilden ze Copiapó niet bezoeken en 
meteen met een bus verder gaan, maar op de dag van hun aankomst 
in Copiapó rijden er geen bussen meer en dus zijn ze gedwongen een 
dag in het stadje te blijven. Zij wisten wel dat de mijnramp hier was 
en gaan graag met me mee naar het museum. Ik ben daar al een paar 
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keer geweest in verband met mijn onderzoek, leid ze er wat rond en 
vertel over de mijnramp. Ze waren dus niet naar Copiapó gekomen 
omdat de mijnramp hier plaatsvond, maar horen graag meer over de 
ramp. Maar nee, voor de mijnramp lijkt geen enkele Westerling meer 
richting Copiapó te komen. Behalve ik dan.

‘De overheid denkt alleen maar aan zichzelf’

Luis heeft vier stukken steen in zijn hand. Kies er maar één, zegt hij. 
Ik kies de kleinste, maar in mijn ogen de mooiste; hij lijkt wel van 
goud. Maar of dat ook zo is, weet Luis niet. ,,Ik heb geen idee wat het 
is, werkelijk niet, maar ik vind ze mooi en geef ze graag aan vrienden. 
Voor op je nachtkastje,” lacht Luis. De man van 35 komt oorspron-
kelijk uit Santiago. Daar werkte hij jarenlang in de techniekbranche 
en deed hij voornamelijk dingen met computers. Maar sinds enkele 
maanden heeft zijn leven een flinke wending genomen. Luis is nu 
mijnwerker in Copiapó. ,,In Santiago is weinig werk en het werken 
in de mijnen verdient drie keer zoveel,” legt hij mij zijn keuze uit. 
Hij vertelt mij dit in de eetkamer van het hostel in Copiapó waar we 
allebei verblijven. Van hieruit vertrekt hij vier dagen achtereen naar 
een mijn net buiten Copiapó om iets van waarde te zoeken tijdens 
een werkdag van twaalf uur. Na vier dagen werken heeft hij vier dagen 
vrij, daarna weer aan de slag. Nu heeft Luis vrij en zijn zijn vrouw 
en twee zoontjes van zes en tien jaar een aantal dagen over vanuit 
Santiago. 

Luis is niet blij dat hij in de mijnen werkt, maar volgens hem kon 
hij even niet anders. ,,Ik moet toch geld verdienen, dus dan moet dit 
maar even. Hopelijk is het wel tijdelijk, want ik vind het maar niets. 
Het is zwaar werk en ook gevaarlijk en niet goed voor je gezondheid. 
Ik merk na een paar dagen werken al dat ik veel moet hoesten. Het is 
zo droog en stoffig in de mijnen.”
Luis heeft een duidelijke mening over de overheid en hun rol tijdens 
de mijnramp van 2010. ,,De overheid heeft niets gedaan om het werk 
in de mijnen veiliger te maken. Dat ze ons zouden helpen is een 
leugen. De overheid in Chili denkt alleen maar aan geld verdienen 
en niet aan ons. We worden aan ons lot overgelaten, en dan heb ik 
het niet alleen over de mijnwerkers maar over de Chilenen in het 
algemeen. Het is niet voor niets dat mijn gezin en ik graag naar Eu-
ropa zouden willen vertrekken, want de levensomstandigheden hier 
zijn niet best. En wat ik van president Piñera vind?” Luis schudt zijn 
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hoofd en haalt een vlakke hand demonstratief langs zijn keel. Woor-
den zijn overbodig. 
Ik vraag hem naar wat hij van ‘Los 33’ en de mijnramp vindt. ,,Wist je 
dat ze bijna één van de mannen wilden opeten?”, is het eerste dat hij 
mij zegt. Ik weet het. ,,Nu durven ze de mijnen niet meer in en dat is 
logisch, na zo’n ramp. Ander werk voor ze vinden is nu lastig, zeker 
in deze omgeving waar tachtig procent van de mensen in de mijn-
bouw werkt. Dat de overheid ze nauwelijks helpt is schandalig. Maar 
ja, zo is Chili. De overheid denkt alleen maar aan zichzelf.”
Luis durft de mijnen dus wel in, getuige de stukken steen die hij mij 
laat zien. Stukken die hij stiekem heeft meegenomen. ,,Alles wat je 
vindt moet je aan de baas geven. Alleen stop ik soms wat in mijn ei-
gen zak, dat kan ik dan mooi zelf bewaren of weggeven. Maar tegen 
niemand zeggen hè, want eigenlijk mag dat dus niet.”

De ramp al snel beu

En hier is de golfbaan, zegt Helen. Ik zie een zanderig stuk grond 
met her en der een steen. Een meter of honderd verderop staat een 
rode stok scheef in de grond geprikt. Aan de top een rood vlaggetje. 
Troosteloos wappert het vod wat heen en weer. De hole.

Het is eind maart en ik ben in Puerto de Barquito, een kleine tweehon-
derd kilometer ten noordwesten van Copiapó. Vroeger een bruisend 
mijndorp, nu vooral actief als haven waar koper wordt geëxporteerd 
dat afkomstig is van de bijna honderd kilometer landinwaarts gelegen 
stad El Salvador. Om Puerto de Barquito heen ligt een aantal mijnen. 
In de vorige eeuw werd dit dorpje bestormd door ‘Gringo’s’, die geld 
roken en de mijnen snel hebben ontgonnen. Nu hebben zij Puerto 
de Barquito gelaten voor wat het was en hebben de Chilenen zich er 
weer gevestigd. Zo ook Helen, die mij rondleidt door het kleine dorp. 
Vrijwel niets doet nog herinneren aan de tijd van de Noord-Amerika-
nen, behalve dan de ‘golfbaan’. ,,Die hebben de Gringo’s aangelegd 
toen ze hier kwamen in de jaren zestig van de vorige eeuw,” vertelt 
Helen. ,,Maar aan het einde van de vorige eeuw zijn ze vertrokken.” 
Helen is dertig jaar. Ze studeerde psychologie in hoofdstad Santiago 
en opende daarna een klein hostel in kustplaats Valparaíso. In febru-
ari 2010 werd het zuiden van Chili getroffen door een enorme aard-
beving en daaropvolgende tsunami. Daardoor nam het toerisme af. 
,,Een jaar lang heb ik geprobeerd de boel weer op de rails te krijgen, 
maar dat is niet gelukt. Vandaar dat ik mijn hostel heb opgegeven 
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en ben vertrokken,” vertelt Helen mij terwijl we wat rondlopen door 
Puerto de Barquito. Ze kwam in het dorp terecht vanwege werk. In 
het dorp staat een klein centrum waar adolescenten met drugspro-
blemen worden geholpen. Helen geeft er leiding en is gelukkig. Ze 
laat me haar werk zien en gaandeweg beginnen we te praten over de 
reden van mijn komst naar Chili. De psychologe heeft een duidelijke 
mening over het ongeval in de San José mijn en ‘Los 33’. ,,In mijn 
ogen hebben de media de reddingsoperatie veel te veel opgeblazen. 
De focus lag op hoe knap het wel niet was dat Chili deze mannen kon 
bevrijden. Maar deze ramp zou nooit zijn gebeurd als de overheid 
betere veiligheidsmaatregelen had genomen. President Piñera kon 
de ramp nu mooi gebruiken als propaganda. Nu hoor je ook nooit 
meer iets over ‘Los 33’, simpelweg omdat Piñera heeft wat hij wilde; 
hij heeft de wereld laten zien hoe hij zo’n reddingsoperatie kon laten 
uitvoeren en heeft Chili zo weer goed op de kaart gezet. Maar in mijn 
ogen ligt het dus heel wat anders.”

Omdat de focus tijdens de reddingsoperatie volgens Helen vooral lag 
op de heldenrol van de overheid, was zij de ramp snel beu. ,,Ik heb 
het natuurlijk wel wat gevolgd, maar was er ergens in september wel 
klaar mee en heb toen nog maar weinig tv gekeken. Het is uiteraard 
geweldig dat de mannen zijn gered, maar ik keur het niet goed dat 
de overheid de ramp heeft misbruikt om zelf populairder te worden. 
Helaas vindt de overheid zichzelf het belangrijkst.”
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Foto op de vorige pagina: Dit bord staat langs de weg halverwege 
Copiapó en de San José mijn, veertig kilometer noordwesten van 
Copiapó. Het bord kondigt aan dat de mijnen San Antonio en San 
José worden genaderd. Ook staat er, bovenaan het bord, dat de mijnen 
eigendom zijn van het bedrijf San Esteban.
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TOT SLOT

Estamos bien en el refugio los 33 stond er op het briefje dat op 22 
augustus 2010 het eerste teken van leven was van de 33 mijnwerkers 
die vastzaten in de San José mijn. Het gaat goed met ons in de 
schuilplaats, de 33. In dit boek is naar voren gekomen dat het nu, 
een poos na de ramp, niet met alle 33 mannen even goed gaat en dat 
er voor hen heel wat is veranderd in de familiare gemeenschap, de 
gemeenschap van ‘Los 33’ en de imagined community Copiapó. De 
media en de overheid hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. 

Het onderzoek dat ik deed valt te plaatsen binnen de disaster 
anthropology. Dit is binnen de antropologie een jong vakgebied. 
Tot aan de Tweede Wereldoorlog werden rampen enkel per toeval 
onderzocht door antropologen wanneer er tijdens de periode van 
veldwerk ter plekke een ramp plaatsvond (Anderskov 2004: 7). Na 
de Tweede Wereldoorlog veranderde dat enigszins. Dit kwam voor 
een deel doordat de regering van de Verenigde Staten bang was voor 
een nucleaire aanval en de gevolgen van zo’n aanval en mogelijke 
ramp goed wilde onderzoeken (Anderskov 2004: 7). Pas sinds de 
jaren tachtig van de vorige eeuw nam het aantal antropologen dat 
zich bezighoudt met rampen toe (Anderskov  2004: 2). De laatste 
jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar rampen. Zo werd 
er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de tsunami die eind 2004 
plaatsvond in Zuidoost Azië (cf. Clarke 2010), de orkaan Kathrina 
die in 2005 onder meer slachtoffers veroorzaakte in het Amerikaanse 
New Orleans (cf. Elliott 2006; Sommers 2006) en de aardbeving en 
tsunami die in 2010 plaatsvonden op Haïti (cf. Margesson & Taft-
Morales 2010). 
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Deze onderzoeken richtten zich voornamelijk op natural disasters. Een 
natural disaster komt volgens Albala-Bertrand voort uit een extreme 
natuurlijke gebeurtenis, waarbij de oorzaak vrijwel altijd buiten de 
gemeenschap ligt, die exogeen is. Daaronder vallen onder meer 
aardbevingen en orkanen (Albala-Bertrand 2000: 189). Daarnaast 
zijn er ook socially made disasters (Albala-Bertrand 2000: 190). Dit zijn 
institutionele rampen, die van binnenuit ontstaan, die endogeen zijn. 
Deze rampen zijn het resultaat van het handelen van een bepaalde 
gemeenschap, institutie of individuele actoren en kunnen leiden tot 
(internationaal) conflict, sociaal defect, technologische mislukking, 
economische crisis of een mix daarvan (2000: 190). 

In het geval van het ongeluk in de San José mijn is duidelijk zichtbaar 
dat dit om een socially made disaster gaat, omdat de mijn is ingestort 
door slecht onderhoud van de mens. Een mijnramp hoeft overigens 
niet altijd een socially made disaster te zijn; een mijn kan ook  instorten 
door bijvoorbeeld een aardbeving. Bij de San José mijn was dit niet 
het geval.
Het vakgebied disaster anthropology is conceptueel nog in ontwikke-
ling en een werkbaar begrippenapparaat voor vooral socially made 
disasters ontbreekt. Met dit onderzoek heb ik getracht een leemte 
op te vullen die er is in onderzoek dat is gedaan naar socially made 
disasters. Om de mijnramp van Chili en de gevolgen hiervan voor 
de slachtoffers en hun plaats binnen diverse gemeenschappen te 
kunnen duiden, heb ik gebruik gemaakt van een aantal concepten. Ik 
introduceerde de begrippen abjection, commodificatie, dichotomisatie 
en complementarisatie en zette deze in om het geheel te verklaren. 

Door een socially made disaster op deze manier te conceptualiseren, 
heb ik getracht een bestaande leemte in dit vakgebied op te vullen. 
Ik denk dat ik daar goed in ben geslaagd. Echter moet er niet worden 
vergeten dat deze ramp plaatsvond in een land met zijn eigen 
verleden, cultuur en tradities, zoals een ieder land dat heeft. Ieder 
land zal weer anders omgaan met een ramp als deze en de rollen 
van de media en de overheid moeten niet als vaststaand worden 
gezien. Als een ramp als deze zou plaatsvinden in Nederland, zou 
het de slachtoffers heel anders kunnen vergaan dan de mannen in 
Chili. Men moet dus voorzichtig zijn om uit dit onderzoek algemene 
conclusies te trekken. In mijn ogen is dat pas mogelijk als er een 
aantal vergelijkbare onderzoeken als deze is gedaan. Maar de vraag 
is echter of dat ooit lukt, want een ramp zoals in de San José mijn, 
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vindt zelden plaats. Echter, door onderzoek te doen naar een socially 
made disaster is nu het begrippenapparaat omtrent dit soort rampen 
uitgebreid en daarmee kan dit onderzoek in de toekomst tot voorbeeld 
dienen voor andere onderzoekers. 

Om tot een algemener beeld te komen is het van belang dat er 
nog meer onderzoek wordt gedaan naar deze rampen. Dit om een 
completer inzicht te krijgen in hoe de mens om kan gaan met de 
overweldigende gevolgen die een ramp kan hebben op slachtoffers en 
hun gemeenschappen. Wellicht kan mijn onderzoek een inspiratie-
bron zijn voor anderen. 

Tot slot wil ik nog even stil staan bij ‘Los 33’. Waar het een aantal 
mijnwerkers sinds de mijnramp beter is vergaan, gaat het met een 
aantal ook een stuk slechter sinds de ‘schuilplaats’ is verlaten. 

Estamos bien en el refugio Los 33, hoopvolle woorden die voor altijd aan 
deze ramp verbonden zullen blijven, maar niet iedere mijnwerker als 
muziek in de oren zullen klinken. Ik hoop vooral dat het met hen in 
de toekomst beter gaat en zij weer kunnen genieten van het leven. En 
dat wij iets van deze ramp kunnen leren. 

Om af te sluiten met de woorden van Nelly Bugueño: ,,De ramp was 
een boodschap van God. Een boodschap die zei dat we met z’n allen 
één moeten zijn, een wereld moeten nastreven waarin we in vrede 
samenleven, zonder racisme, geweld en elkaar geen dolken in de rug 
steken.” 
Laten we dat maar proberen. 
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BIJLAGE 1: 

Portret van vier van ‘Los 33’ die voor dit boek geinterviewd zijn

Jimmy Sánchez

Jimmy Sánchez is negentien jaar als de ramp in de San José mijn 
gebeurt. Daarmee is hij de jongste van de mijnwerkers die vast 
komen te zitten. Zes maanden voor de ramp begint hij met werken in 
de San José mijn, daarvoor werkt hij in de bouw. Eén van de redenen 
waarom hij mijnwerker wordt, is omdat zijn toenmalige vriendin 
op het punt staat te bevallen en het werk in de gevaarlijke San José 
mijn goed betaalt. Het onderhouden van het gezin zal gemakkelijker 
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zijn als er meer wordt verdiend. Anderhalve maand voor de ramp 
wordt zijn dochtertje Barbara geboren. Door de ramp wordt Sánchez 
een ander persoon, gaat hij onder meer veel blowen en heeft hij 
regelmatig een woede-uitbarsting. Daarom vertrekt zijn toenmalige 
vriendin een half jaar na de ramp. Ze neemt hun dochter mee. Niet 
lang daarna ontmoet Sánchez zijn huidige vriendin waarmee hij nu 
samenwoont. Werken kan hij niet. Sánchez krijgt geen uitkering en 
hulp van de overheid en zit voornamelijk thuis in zijn huis in Paypote, 
een buitenwijk van Copiapó. Dan blowt hij, piekert over de ramp en 
voelt zich eenzaam en onbegrepen. Dochter Barbara heeft hij sinds 
2011 niet meer gezien. Op de foto staat Jimmy Sánchez op Plaza 
de Armas, het centrale plein van Copiapó. Hij draagt een shirt van 
voetbalclub Manchester United dat hij kreeg tijdens een bezoek aan 
een voetbalwedstrijd in Engeland. Op uitnodiging van de voetbalclub 
mochten ‘Los 33’ na de ramp een wedstrijd bezoeken. 

Darío Segovia

Darío Segovia is 48 jaar als de ramp in de San José mijn gebeurt. 
Hij komt uit een echt mijnwerkersgezin en als hij een jaar of tien 
is gaat hij al werken in de mijnen. In 2004 begint hij met werken in 
de San José mijn. Regelmatig komt Segovia thuis met schrammen 
als er weer eens wat stenen naar beneden vallen en de vrouw van 
Segovia, Yessica Chilla, wil dat haar man ander werk gaat zoeken. 
Samen maken ze het plan om vanaf begin 2011 een transportbedrijf 
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op te starten. Tot die tijd zal Segovia in de San José mijn aan de 
slag gaan om geld te sparen, dat is het plan. De ramp in augustus 
2010 gooit roet in het eten. Eerder dan gepland komt er een einde 
aan het mijnwerkersleven van Segovia. Het transportbedrijf komt 
er halverwege 2011. Toch krijgt hij een maandelijkse uitkering van 
de overheid. Met Segovia gaat het goed. Hij heeft na de ramp nooit 
problemen gehad en zegt dezelfde persoon te zijn als voor de ramp. 
Met Yessica Chilla heeft Segovia drie dochters. Met z’n vijven wonen 
ze in Villa Esperanza, een wijk in het noorden van Copiapó. Aan een 
eerder huwelijk heeft hij nog drie kinderen overgehouden. Op de foto 
zit Segovia op de bank in zijn woonkamer. Naast hem staat een kast 
met daarin relikwieën die hij kreeg naar aanleiding van de mijnramp. 

Omar Reygadas
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Omar Reygadas is 56 jaar als de ramp in de San José mijn gebeurt. Hij 
komt uit een mijnwerkersgezin en werkt sinds hij een kleine jongen 
is in de mijnen. In zijn lange carrière als mijnwerker werkt hij in 
totaal, verdeelt over twee periodes, tien jaar in de San José mijn. Na 
de ramp heeft hij een aantal maanden psychische problemen. Daarna 
zet hij de knop om en probeert hij de ramp op een positieve manier te 
gebruiken. Reygadas gaat lezingen geven waarin hij spreekt over wat 
er is gebeurd tijdens de ramp en hoe belangrijk samenwerken en het 
hebben van respect voor elkaar zijn om als groep succesvol te kunnen 
zijn. Voor zalen met soms tweeduizend mensen sprak hij in onder 
meer Canada, de Verenigde Staten, Costa Rica, Argentinië en Chili. 
Reygadas geniet meer van het leven dan voorheen en noemt zich een 
rijker mens. Vooral figuurlijk, want de interesse voor zijn lezingen is 
afgenomen en wellicht keert hij binnenkort terug in de mijnbouw. 
Met plezier, want hij werkt graag in de mijnen en heeft geen angst 
voor een nieuwe ramp. Reygadas is gescheiden en woont met zijn 
zoon en kleinkinderen in een huis in het centrum van Copiapó. Een 
aantal kamers verhuurt hij onder aan mensen die in Copiapó werken, 
voornamelijk mijnwerkers. Daarnaast krijgt hij sinds een jaar na de 
ramp iedere maand een uitkering van de overheid. Op de foto staat 
Reygadas in zijn achtertuin met in zijn handen relikwieën die hij 
kreeg naar aanleiding van de mijnramp. 
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Esteban Rojas

Esteban Rojas is 44 jaar als de ramp in de San José mijn gebeurt. Ook 
hij komt uit een echt mijnwerkersgezin en is al jaren mijnwerker. 
Zes maanden voor de ramp begint hij met werken in de San José 
mijn. Tijdens de ramp, op 28 augustus 2010, vraagt Rojas zijn vrouw 
Jéssica Yáñez opnieuw ten huwelijk. 25 jaar zijn de twee al samen 
en jaren eerder trouwen ze al, maar wegens geldgebrek is dat dan 
slechts voor de burgerrechter. Samen hebben ze drie kinderen en 
twee kleinkinderen. Dé droom van Yáñez is altijd om nogmaals te 
trouwen, maar nu voor de kerk, en een grote bruiloft te vieren met 
veel familie en vrienden. Rojas vindt dat al die jaren niet nodig, maar 
verandert in de mijn van mening. In een brief aan zijn vrouw vraagt 
hij haar opnieuw ten huwelijk. Yáñez zegt ‘ja’ en in april 2011 trouwen 
de twee opnieuw. Psychisch gaat het met Rojas lange tijd goed, maar 
begin 2012 belandt hij in een dip. Hij krijgt last van nachtmerries, is 
erg gespannen en krijgt onbetaald verlof van zijn werkgever waar hij 
werkte als chauffeur. Nu zit Rojas voornamelijk thuis in zijn huis in 
Paypote, een buitenwijk van Copiapó. Eén keer per maand rijdt hij in 
een weekeinde met zijn auto op en neer naar hoofdstad Santiago, zo’n 
achthonderd kilometer ten zuiden van Copiapó. Daar bezoekt hij dan 
een psycholoog en haalt hij nieuwe medicijnen op, die hij sinds begin 
2012 is gaan gebruiken. Van de overheid krijgt hij iedere maand een 
uitkering. De reis naar Santiago, het bezoek aan de psycholoog en de 
medicijnen betaalt hij zelf. Op de foto zit Rojas op een bankje naast 
Plaza de Armas, het centrale plein van Copiapó. 
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BIJLAGE 2:

Voorpagina van el Diario de Atacama van 6 augustus 2010. Toen werd er, een 
dag na de ramp, nog gedacht dat er 34 mijnwerkers waren opgesloten. 
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BIJLAGE 2:

Voorpagina van el Diario de Atacama van 14 augustus 2010. 
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BIJLAGE 3:

Verhaal over mijnwerker Franklin Lobos in de krant el Diario de Atacama van 
7 augustus 2010. 
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BIJLAGE 4:

Voorpagina van el Diario de Atacama van 27 augustus 2010. Voor het eerst 
verschijnen er in de krant foto’s van de 33 mijnwerkers die genomen zijn in 
de mijn. De mijnwerkers krijgen meer en meer een gezicht. 
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BIJLAGE 5:

Vanaf 3 september 2010 verschijnt er op de voorpagina en de pagina’s die 
over de ramp gaan in el Diario de Atacama een kleine tekstbalk waarin staat 
Al rescate de nuestros mineros (de reddingsoperatie van onze mijnwerkers).
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BIJLAGE 6:

Op 28 augustus 2010 verschijnt er in Diario Chañarcillo het bericht dat de 
Chileense ambassadeur van Israël ‘Los 33’ uitnodigt om dat land te bezoeken 
nadat zij zijn bevrijd uit de mijn. 
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BIJLAGE 7:

Op 30 augustus 2010 verschijnt er in Diario Chañarcillo een steunbetuiging 
van Paus Benedictus XVI.
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BIJLAGE 8:

Voorpagina van Diario Chañarcillo van 16 oktober 2010. Jimmy Sánchez, 
één van de 33, arriveert voor het eerst sinds de mijnramp in zijn woonwijk. 
Tientallen mensen wachten hem op en ontvangen hem als een held. 
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BIJLAGE 9:

Artikel in el Diario de Atacama van 7 maart 2012. De eigenaren van de San 
José mijn zouden ‘Los 33’ een flinke schadevergoeding moeten betalen, 
maar ‘Los 33’ vinden dit bedrag te laag en zijn later weer in beroep gegaan. 
De zaak loopt eind 2012 nog. 
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os bien en el refugio Los 33 

In 2010 werd het Chileense Copiapó wereldnieuws. 
Vlak bij deze stad kwamen op 5 augustus 2010 33 mijn-
werkers vast te zitten in de San José mijn. 69 dagen ver-
bleven zij op bijna zevenhonderd meter diepte. Voor 
het oog van miljoenen tv-kijkers werden zij, op 12 en 
13 oktober 2010, één voor één bevrijd. ‘Los 33’ werden 
als helden onthaald en kregen uitnodigingen om onder 
meer Disney World in Amerika en voetbalwedstrijden 
van Real Madrid en Manchester United te bezoeken. 
Een poos na de ramp gaat het met de ene mijnwerker 
een stuk beter dan met de ander. De media en de over-
heid hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Dat 
zal blijken uit dit boek, Estamos bien en el refugio Los 33 
– De nasleep van de Chileense mijnramp, waarin betrok-
kenen terugkijken op de mijnramp en vertellen over 
hun vaak ingrijpend veranderde leven.

Hugo Verkley (1985) is journalist en antropoloog. Ter 
afronding van de master Culturele Antropologie: Mul-
ticulturalisme in Vergelijkend Perspectief aan de Uni-
versiteit Utrecht, deed hij begin 2012 drie maanden 
onderzoek in Chili. Naar aanleiding van de verhalen 
die hij optekende publiceerde hij ook enkele artikelen 
in dagblad Trouw. 
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Twee jaar geleden werd het Chileense Copiapó wereldnieuws. Vlakbij deze stad kwamen op 

5 augustus 2010 33 mijnwerkers vast te zitten in de San José mijn. 69 dagen verbleven zij op 

bijna zevenhonderd meter diepte. Voor het oog van miljoenen tv-kijkers werden zij, op 12 en 

13 oktober 2010, één voor één bevrijd. ‘Los 33’ werden als helden onthaald en kregen 

uitnodigingen om onder meer Disney World in Amerika en voetbalwedstrijden van Real 

Madrid en Manchester United te bezoeken. Twee jaar na de ramp gaat het met de ene 

mijnwerker een stuk beter dan met de ander. De media en de overheid hebben daar een 

belangrijke rol in gespeeld. Dat zal blijken uit deze scriptie, Estamos bien en el refugio Los 33.  
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