
Dhr. Karol Tylek

Geboren 27.06.1927 te Krakau, Polen

Na mijn lagere schooltijd was er oorlog. Van 1942 tot 1954 zaten we als Sudeten-Duitsers in 
Duitsland. Na de oorlog werkte ik bijna drie jaar voor de Amerikanen, tot 1947. Ik heb 
daarvan nog een officiële werkbrief.

In 1947 ben ik geëmigreerd naar ‘Holland’. Er werden mensen gevraagd om in de mijnen te 
werken. Ik had nog nooit een mijn van binnen gezien. Waar wij woonden, in de buurt van 
Krakau, waren geen mijnen. Wel in andere delen van Polen. Ik was 20 jaar toen ik in het 
gezellenhuis van Beerenbosch terecht kwam. We waren met heel wat Polen daar 
ondergebracht. Ik ging naar de Domaniale mijn in Kerkrade. Daar leerden ze mij kolen 
maken. Na één jaar werd een deel van ons overgeplaatst naar de Julia in Eygelshoven en daar 
werd ik al snel houwer. Ik had prima punten voor mijn houwersdiploma, allemaal zevens en 
een acht.

We werden goed behandeld. We kregen hetzelfde loon als de andere mijnwerkers. We waren 
de eerste groep buitenlanders. Daarna kwamen ook nog Italianen, Joegoslaven, Turken en als 
laatste groep de Marokkanen. Voor hen werd er meer gedaan. Zij kregen Nederlandse les. Wij 
konden ons goed helpen met Duits. 

Er werd ook wel eens gescholden, dan werd er ‘Polak’ gezegd. Ik zei dan gewoon ‘Kieëskop’ 
(Kaaskop) terug. Omdat ik in Krakau geboren was, werd ik ook wel ‘D’r Krakauer’ genoemd. 
Maar het beviel goed en het loon was goed.

Ik was maar kort in het gezellenhuis, want in 1949 ben ik al getrouwd. Mijn vrouw komt uit 
Kerkrade, de wijk Bleijerheide.

De laatste jaren haalden ze nog de Marokkanen voor in de mijn. Wij kregen ander werk of 
pensioen. Alles zou geregeld worden en zou goed komen. Na een onderzoek door de mijnarts 
werk ik naar de WPM (Werkplaats Particuliere Mijnen) gestuurd. Daar moest ik lopende band 
werk doen voor Vredestein en later moesten we hout bewerken in een meubelfabriek. Iedereen 
moest een onderdeeltje toevoegen en aan het einde stond er een complete keuken. Ik ben toen 
ook nog bij Laura Motoren geweest.

In de mijn was het werk heel anders. Je was er vrije man. Je kon je werk zelf indelen, 
flauwekul maken maar ook hard werken. Ik ging graag naar de mijn, grappen vertellen met 
mijn kameraden. Na de mijn werd het financieel minder doordat het akkoord wegviel. Van de 
regels die er allemaal waren wisten wij weinig. Er zijn er dan ook genoeg belazerd.

De sluiting was goed. Het was zwaar werk, beulenwerk, en ik was al ziek. Maar we werden 
goed verzorgd. Ik was blij dat ze dicht waren, voor de gezondheid.


