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Na de lagere school ging ik naar de MULO in Schaesberg. Ik leerde daarna voor elektricien. 
Mijn opa en mijn vader waren slager, maar dat wou ik niet worden. Er was weinig werk, dus 
ging ik naar de mijn. Ik had trouwplannen en dan had je geld nodig. Bij anderen verdiende je 
gewoon minder. Ik was 22 jaar toen ik in 1951 ondergronds ging. Ik kwam in de pijler aan de 
kolenwinning.

Ik ging toen ook naar de mijnschool. Het werk werd gevarieerder. Je zat niet alleen meer in de 
pijler, maar kwam nu op diverse plaatsen ondergronds terecht. We werden eigenlijk opgeleid 
voor de nieuwe Staatsmijn Beatrix, maar die is toen niet doorgegaan waardoor er teveel 
opzichters waren. Ik ben toen ploegbaas geworden. Het werk ondergrond was zwaar, 
slavenwerk, gevaarlijk achteraf gezien, maar daar stond je als jonge mijnwerker niet bij stil.

Achteraf zou ik het niet meer doen. Je zag geen gevaar toentertijd, maar er was ook weinig 
keuze. De kameraadschap was geweldig, vloeken onder elkaar maar elkaar ook helpen als het 
moest.

Eind jaren ’60 zag ik de bui al hangen, het ging minder. Ik keek dan ook naar ander werk. 
Omdat ik voor elektricien had geleerd, kon ik in Duitsland bij Siemens terecht. Mijn baan 
werd opgezegd en ik vertrok uit de mijn. Na vier jaar bij Siemens ging ik naar CAE 
(Canadian Aviation Electronics). Daar maakten we vliegtuigsimulatoren, waarbij natuurlijk 
een hele hoop elektronica om de hoek kwam kijken. 

Nadat ik weg was op de mijn kreeg ik een veel geregelder leven. Wel hard werken, maar geen 
beulenwerk. Dat was een enorme omschakeling. Sommige collega’s klaagden al eens als ze 
moesten slepen. Ik zei dan vaker: “Ik neem je één dag mee ondergronds. Daarna klaag je niet 
meer”.

Veel mijnwerkers hadden geen andere opleiding gehad, behalve de OVS (Ondergrondse 
Vakschool) en konden moeilijker aan de slag. Ik had geluk. Veel mijnwerkers hadden dan ook 
problemen. De omschakeling was voor hun enorm.

De mijn drukte een stempel op je leven, sociaal, de kerk, je gezondheid. Je leven stond in het 
teken van de mijn!


