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Geboren 18.07.1939 te Eys-Wittem

Na de lagere school ging ik naar de huishoudschool, net als de meeste meisjes uit de 
gezinnen. Ik kwam uit een gezin met acht kinderen. De jongens gingen verder leren en de drie 
meisjes gingen naar de huishoudschool. Na de huishoudschool ging je werken en natuurlijk 
thuis meehelpen in het grote gezin. Bij ons in het dorpje was een levensmiddelenwinkel. Daar 
werd ik winkeljuffrouw. Ik moest ook op zondagochtend werken. Dan kwamen de mensen uit 
de omliggende dorpen naar de kerk en dan namen ze meteen boodschappen mee.

Ik werkte in de winkel van mijn 16de tot mijn 23ste jaar. Toen ben ik getrouwd. Je stopte dan 
met werken en ging je eigen huishouden doen, en thuis nog helpen. Mijn man werkte op de 
Staatsmijn Wilhelmina, op D’r Sjtaat. Hij was mijnmeter en moest na het opmeten van 
gegevens ondergronds, deze op de kaartenkamer in de plannen intekenen. Werken in de mijn 
was toen vanzelfsprekend. Je was eraan gewend. Veel mensen uit de straat werkten in de mijn.

De dag begon al vroeg. Om vijf uur was je al op en werd een pan met spek en ei gemaakt, en 
waren de ‘koelboterhammen’ al gesmeerd. Om half zes kwam de mijnbus en om zes uur 
begon de dienst. Hij is ook een tijd met de fiets gegaan. Hij had altijd dezelfde dienst, 
dagdienst en in het weekeinde wachtdiensten. Hij ging dan vaker alleen ondergronds om 
dingen te controleren of te meten. Ik begrijp niet dat hij niet bang was alleen ondergronds. Hij 
was er graag. Hij is altijd koelpiet gebleven.

Toen het sluiten van de mijnen bekend werd, probeerde hij er ergens tussen te komen, maar 
hij had geen kruiwagen. Hij kreeg een omscholing voor administratief werk, maar dat was 
niks, getallen invoeren. Hij is toen vier jaar op de centrale van de Emma geweest. Hij had van 
dat andere werk geen voldoening. De mijn was zijn leven, dat was interessant. Ook vandaag is 
hij nog altijd met de mijn bezig. Financieel merkten we eigenlijk niets na het sluiten van de 
mijn. Hij had een vast loon, geen akkoord of wisseldiensten. Als laatste ging hij toen naar 
DSM. Daar heeft hij nog 21 jaar gewerkt op de afdeling planologie. Dat beviel hem goed.

We zijn een keertje ondergronds geweest in een Belgische mijn, in een weekend. We moesten 
door kleine gangen kruipen. Stenen vielen naar beneden. Toen dacht ik bij mezelf dat het goed 
was dat de mijnen in Nederland gesloten waren. Ik was niet ongerust als hij naar de mijn ging, 
omdat hij niet direct aan de steenkoolwinning zat. Hij was meestal maar een paar uur 
ondergronds.

Veel vrienden werkten op de mijn. Na de sluiting gingen ze overal naartoe. Ze werkten overal 
een paar jaar. Dan ging er weer een fabriek dicht. Financieel hadden zij het moeilijker. Ook 
naderhand met de pensioenen. De mijn gaf je zekerheid. Alles was geregeld, sparen, pensioen, 
noem maar op.


