
          

 Leerlingenboekje 

van steenkolen tot gasbel          

 
Ik word mijnwerker  1 

Uit: Jacques Vriens, Tien torens diep, Houten 2004  p.6 - 7 

" Voorjaar 1958... 

Vanaf de dag dat Stef wist dat hij Stef was, wilde hij mijnwerker worden. Net als zijn vader en opa. 

Steenkool uithakken diep onder de grond. 

Totnogtoe kwam hij niet verder dan het schuurtje om kolen te halen. 

Stef neemt soms zo'n gitzwart brokje in zijn hand en houdt het in de zon. Het lijkt net diamant, zo 

mooi flonkert het.” 

Zestig jaar geleden 
Bij geschiedenis leer je over vroeger, over de verleden tijd. Vaak merk je dat dingen toen anders 

waren. School bijvoorbeeld. Dat gaan we vandaag leren. We leren door het stellen van vragen en 

maken samen een fototentoonstelling. 

Wat wil jij worden? 
Misschien weet je het allang, misschien denk je eerst naar de Middelbare School. Iedereen vraagt 

zich af wat  hij of zij wil worden. Er zijn zoveel beroepen om uit te kiezen. Voor veel beroepen moet 

je verder leren. 

 1. Wat wil jij worden? En je klasgenoten? 

Toen in Zuid-Limburg mijnen waren, had je bijna geen keus.  

  

                                                             
1
 Lesbrief behorend bij de Canoncaravaan 19-10-11 



OVS 
Vóór de Tweede Wereldoorlog ging je als jongen naar de ambachtsschool. Daar leerde je een vak als 

houtbewerker of metaalbewerker. Òf je werd leesjongen. Je moest dan aan de leesband de stenen 

rapen die tussen de kolen zaten. 

Meisjes gingen vaak naar de huishoudschool. 

 

Na de oorlog (1945) ging je naar de Mijnschool als je goed kon leren. Kon je niet zo goed leren dan 

ging je naar de OVS. Dat betekent: Ondergrondse Vakschool. 

 
(Uit: schriftje OVS van P. Goossens, Continium Kerkrade)  

 2. Kun je het handschrift lezen? Dan kun je ook de vraag beantwoorden: waarom 

was de OVS nodig? 
 

  Als je de tekst niet kunt lezen klik je hier>> 



NAAR DE OVS! 
Bekijk de aflevering van Andere Tijden over de mijnsluiting, 13 december 2005: Presentator Hans 

Goedkoop. We hebben de film in stukjes geknipt. 

Aflevering 1:   0:53 

 3. Waarom zou je met kolen moeten stoken? 

 4. Welke andere brandstoffen waren er om het huis te stoken?  

 5. Vanaf wanneer werden in Nederland de mijnen gesloten? 

 

Aflevering 2:   1:51 

 6. Welke 2 redenen om de OVS op te richten noemt Hans? 

 7. Op welke leeftijd ging je naar de OVS? 

 8. Wat was de reden voor Peter, John en Jos om naar de OVS te 

gaan? 

 

Bekijk de foto hieronder goed. De dag begint bij de OVS. 

 9. Wat maakte de OVS aantrekkelijk voor jongens als je kijkt naar de 

foto? 

 



Aflevering 3:   3:08 

OVS propagandafilm 

90 gulden = €40,- 

 10. Wat deed de meester van de basisschool? 

 11. Waarom was de OVS belangrijk voor de Staatsmijnen? 

 12. Jos wil niet naar de HBS. Waarom wil hij naar de OVS? 

 

Aflevering 4:   0:45  

De OVS-wet 

Uit het OVS-dagboek van Ton Vervuren: www.demijnen.nl 

 

 13. Hoe begon de dag op de OVS? 

 - en hoe begint de dag op jouw school? 

 14. Wat valt je op aan de OVS-wet?  
Kun je het niet lezen, kijk in de bijlage of klik hier>> 

 - welke regel(s) in de OVS-wet vind jij ook zelf belangrijk? 

 - heb jij op jouw school ook regels? Welke? 

  

http://www.demijnen.nl/


Bekijk het OVS dagboek van Ton Vervuren.  

 

 15.  Welk vak kun je ontdekken? 

 



Aflevering 5:   1:55 

Het tweede jaar 

Er was een verschil tussen het eerste jaar en het tweede jaar. 

 16. Wat was het verschil tussen het eerste en tweede jaar? 
 

Hans Goedkoop zegt “de mijn was een wereld. Kant en klaar. Daarbuiten hoefde je nooit te 

komen.” 

 17. Wat hoorde bij de wereld van de mijn volgens Hans Goedkoop? 

 - hoe is het nu? 

 

In het derde jaar maakte de OVS’er kennis met het ondergrondse bedrijf. Hij ging met een 

‘mijnvader’, een oude rot in het vak, mee de mijn in, soms meer dan tien torens diep! 

 

 

 

 

  



Bijlagen: 

Tekst OVS-schrift P. Goossens: 

“Door de technische ontwikkeling en hoge eisen welke de laatste jaren aan en mijnbedrijf gesteld 

worden is het noodzakelijk geworden om ook voor deze industrie goede vakmensen te kweken.” 

 

Tekst OVS-wet  
De OVS-Wet. De Tien Geboden. 
  1. Op mijn eer kan men vertrouwen. 
  2. Ik wil trouw zijn aan God, ouders, leider en land. 
  3. Ik wil een vriend zijn voor allen. 
  4. Ik wil ridderlijk zijn. 
  5. Ik wil de handen flink uit de mouwen steken; hetgeen ik doe, doe ik goed. 
  6. Ik wil spaarzaam zijn. 
  7. Ik blijf opgewekt onder alle moeilijkheden. 
  8. Ik wil een goed vakman worden. 
  9. Ik wil een beschermer zijn van de natuur. 
10. Ik wil gehoorzaam zijn zonder tegen te spreken. 
 

 



 

 

 


