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mijnwerkers 

 
 
 

 
 
 
 

Lesbrief docenten 



 
Inleiding: 
 
In 1974 leverde de laatste Nederlandse steenkolenmijn de laatste kar kolen af. 
Hiermee kwam een einde aan ruim 75 jaar grootschalige steenkolenmijnbouw in 
Nederland1. Staatsmijnen en de particuliere mijnbouwondernemingen hebben niet 
alleen een zwaar economisch stempel gedrukt op de regio’s Geleen-Sittard en 
Heerlen-Kerkrade, ook het sociale leven in de mijnstreken werd beheerst door ‘de 
mijn’. 
Met de mijnsluiting verloren velen die direct of indirect met de mijnbouw 
verbonden waren hun baan. Velen werden omgeschoold naar totaal ander werk.  
Met de operatie van ‘zwart naar groen’, namen als ‘Parkstad’ en ‘Grünmetropole2’ 
wordt de herinnering aan het mijnverleden op zijn minst op de achtergrond 

gedrukt. 
Direct na de mijnsluitingen begon de afbraak van de bedrijfsgebouwen. Dat 
gebeurde zo grondig dat tegenwoordig nauwelijks nog fysieke resten van de 
mijnbouw te zien zijn. Uitzonderingen zijn zg. kolonies als Treebeek, Leenhof en 
Terwinselen, de mijnschacht van de ON1 en Nulland. 
 
Herinnering: 
In de hoofden van de ex-koempels is het mijnverleden nog volop aanwezig. De 
generatie van de koempels wordt ouder en bij velen bestaat de behoefte om over 
de eigen werkzaamheden in de mijn en het leven in de jaren 50 en 60 te praten. 
Het digitale monument biedt leerlingen van het voortgezet onderwijs de 
mogelijkheid om met de oud-mijnwerkers –vaak nog familieleden- in gesprek te 
gaan. Deze gesprekken worden op de digitale filmcamera vastgelegd en bewerkt 
voor publicatie op www.demijnen.nl/educatie 
Voor toekomstige generaties blijft zo het verhaal verder leven. 
 
Nico Zijlstra 

                                            
1 http://www.nationaalarchief.nl/plaatsen/details.asp?actie=zoeken&page=1&pk=10  
2 http://www.gruenmetropole.eu/  

http://www.demijnen.nl/educatie
http://www.nationaalarchief.nl/plaatsen/details.asp?actie=zoeken&page=1&pk=10
http://www.gruenmetropole.eu/


Oral History in de klas: 
Als je leerlingen vraagt wat het leukste is aan de geschiedenislessen op school, 

hoor je vaak de ‘ooggetuige in de klas’. Niet verwonderlijk, omdat geschiedenis en 
tijd vaak voor hen abstracte begrippen zijn. Met een ‘ooggetuige in de klas’ wordt 
geschiedenis tastbaar en concreet. 
Het project digitaal monument is een vorm van ‘oral history’ die leerlingen vanaf 
de 2e klas van het Voortgezet Onderwijs goed kunnen uitvoeren. In de Tweede Fase 
kan ‘oral history’ in een Praktische Opdracht gegoten worden.  
Er bestaan een tweetal vormen van presentatie van de interviews:  

 Een filmverslag van interview(s) 

 Een digitaal verhaal (digital story telling) 

Voor de YouTube-generatie is het presenteren van eigen werk op internet de 
normaalste zaak van de wereld. De presentaties rond de mijnwerkers verdwijnt 
niet in een of andere la, maar worden op de website www.demijnen.nl/educatie 
gebundeld tot een digitaal monument voor de mijnwerker.  
 
Leerdoelen: 

 Algemeen: 
o Leerlingen werken in teams samen. 
o Leerlingen leggen contacten buiten de school en onderhouden deze. 

 Vakspecifiek: geschiedenis 
o Leerlingen kennen en begrijpen Tijdvak 8: burgers en machines 
o Leerlingen zijn op de hoogte van de geschiedenis van de Nederlandse 

steenkolenmijnbouw. Een goede ingang vormen de films van DSM, met 
name ‘de mannen van de 546’, een verhaal over Staatsmijn Emma in 
de laatste fase van het bedrijf. 

o De leerlingen kennen structuurbegrippen als: continuïteit en 
verandering, oorzaak en gevolg, standplaatsgebondenheid, primaire 
en secundaire bronnen. 

o Het verdient aanbeveling om voorafgaande aan deze oefening in de 
Brugklas een interview met ouders of grootouders te laten maken over 
‘de goede oude tijd’.  

 Vakspecifiek: ICT 
o Leerlingen kunnen (leren) omgaan met media: camera, statief, video- 

en audiosoftware, microfoon, scanners. 

 Vakspecifiek: Nederlands: 
o Leerlingen kunnen relevante interviewvragen bedenken. 
o Leerlingen kunnen nauwgezet rapporteren. 
o Leerlingen kunnen een draaiboek schrijven, bijstellen en verfilmen. 

o Leerlingen kunnen samenvatten. 
 
 
 

http://www.demijnen.nl/educatie


Opzet van het project: digitaal monument: 
Niveau:  

In deze handleiding ga ik uit van de situatie op 4 VMBO, 4 HAVO en/of 4 VWO 
niveau. Het moge duidelijk zijn dat leerlingen in het VMBO meer structuur en 
begeleiding nodig hebben als leerlingen op VWO niveau. 
 
Voorbereiding: 

 Laat de leerlingen in groepen van 3 of 4 leerlingen werken. Dit is 
noodzakelijk, met name in de fase van het interviewen is het handig om de 
taken binnen de groep te verdelen. 

 Laat de leerlingen ex-mijnwerkers zoeken. Over het algemeen is het in de 

regio oostelijk Zuid Limburg mogelijk om aan voldoende kandidaten te 
komen voor interviews. Vaak is er binnen de eigen familie nog een opa of 
oom die in de mijn gewerkt heeft. 

o Tip: laat leerlingen het bejaardentehuis bezoeken en daar vragen of 
er oud-mijnwerkers zijn. 

o Laat leerlingen het ‘standaardvel-interviews’ invullen samen met te 
interviewen persoon. (zie bijlage 1) 

o Laat leerlingen vragen of er foto’s of andere voorwerpen zijn die uit 
de tijd van het mijnverleden stammen. Deze foto’s kunnen gescand 
worden, van voorwerpen kunnen digitale foto’s gemaakt worden die 
later in de film kunnen worden gemonteerd. 

 De docent verzamelt alle gegevens in een spreadsheet: leerlingen(groepen), 

NAW-gegevens van ex-koempel, de gegevens van het ‘standaardvel-
interviews’.  

o Het gebruik van een spreadsheet vergemakkelijkt sorteren en 
archiveren. 

 Leerlingen krijgen een workshop media-gebruik (u kunt dit vaak laten 
verzorgen door ICT op school of via een aanvraag bij www.demijnen.nl) 

 Leerlingen reserveren opnameapparatuur of controleren eigen apparatuur op 

compatibiliteit met de computers/software op school. 

 De docent bereidt in 2-4 lessen de leerlingen voor op de geschiedenis van de 
mijnbouw in Nederland:  

o Hoe ontstaat steenkool/ carboon 
o Wat is een mijn? 
o Wat zijn concessies?  
o Particuliere mijnen: het begin 
o Staatsmijnen, waarom staatsbemoeienis/ Lely 
o Ondergronds werk/ Bovengronds werk 

o Wonen/kolonies/ Poels/ Ons Limburg/ Tijdig/ Lotharingse stijl 
o Oorlog/ April- Mei staking 1943 /verwoesting/ wederopbouw 
o EGKS/ Kolencrisis/ olie/ aardgas 
o FILM: ‘de mannen van de 546’ DVD (DSM, in de handel te krijgen) 
o Mijnsluiting3 

o Economische gevolgen 
o Sociale gevolgen 

 

                                            
3 http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/25216853/ 

 

http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/25216853/


 U kunt een ‘mijnwerker in de klas’ vragen via www.gildelandgraaf.nl/  of 

www.gildewestelijkemijnstreek.nl/p_mijnbouw.htm 
Met de gildemedewerker kunt u goede afspraken maken over het 
voorkennisniveau en de tijd van de presentatie.  

 Leerlingen maken gezamenlijk interviewvragen en leggen die ter 
goedkeuring voor aan de docent of aan elkaar. V 

o Vermijd ja of nee antwoorden: beter vragen als: waarom, hoe, 
waardoor, in hoeverre? 

 Leerlingen schrijven een begin van een draaiboek 
o Volgorde:  

 voorstellen (ook leerlingen!) 
 Jeugd, school, OVS, werk, gevaren, positieve zaken, 

mijnsluiting, wat daarna? 
o Verzameld digitaal materiaal voor overgangen (foto’s, teksten) 

 Leerlingen verdelen de taken bij het interview: 

o Camera, statief, licht, stroom, accu, bandjes of voldoende ruimte op 
een hdd. 

o Geluid, microfoon, statief, evt batterijen, hoofdtelefoon. 
 Tip: het gebruik van een camera met aparte ingang voor een 

externe (richt of draadloze) microfoon  verdient de voorkeur: 
met goed geluid staat of valt het interview. 

 Tip: verplicht leerlingen alle apparatuur te gebruiken in een 
test sessie. 

o Interviewer (s), teksten/vragen. 
 
Uitvoering van het interview: 

 Leerlingen maken een afspraak met de mijnwerker ruim van te voren (2-3 

weken). 

 Leerlingen reserveren opname apparatuur op school: 
o Camera, statieven, microfoon, accu, (licht), verlengsnoer, 

(batterijen), hoofdtelefoon. 
o Leerlingen hebben een voorgesprek met de oud-mijnwerker en laten 

vragen zien. 
o Bijstelling van de vragen/ volgorde. 

 Leerlingen kopen kleinigheid (chocolade/ boekje/ bloemetje) voor de oud-

mijnwerker. 

 Leerlingen komen op tijd bij het interview en maken de gang van zaken 
duidelijk: 

o Opzetten van apparatuur, test 
o Interview 

 Laat de camera’man’ controleren dat de belichting aangenaam 
is 

 Laat de geluids’man’ controleren of er geen storende 
bijgeluiden zijn (radio/tv, telefoons, klokken die tikken etc) 

o Verwissel zeker 6 x per interview van positie en begin daarna weer. 

(blijf letten op licht en geluid) 
o Werk het interview volgens draaiboek af en laat de mijnwerker maar 

vertellen. 

http://www.gildelandgraaf.nl/
http://www.gildewestelijkemijnstreek.nl/p_mijnbouw.htm


o Één leerling houdt het interview (aan de hand van het draaiboek/ 
vragenlijst bij: noteert de tijdsduur per vraag.  

 Tip: Voor het maken van het definitieve draaiboek loont het de 
moeite dit te laten doen. 

o Leerlingen bedanken de mijnwerker en maken vervolgafspraken: 
bijvoorbeeld voor buitenopnamen bij mijnmonumenten, huizen, 
scholen enz: zaken die in het interview voorkomen. 

 Deze buitenopnamen verlevendigen het interview. 
 

Afwerking: 

 Leerlingen bespreken het opgenomen interview en bepalen welke zaken nog 
onderzocht moeten worden.  

 Leerlingen spreken met ICT af om het bandje (de bandjes) op de computer 

over te spelen. Bandjes gaan naar DeMijnen.nl 
o Tip: laat alles op school gebeuren om zo kijk te hebben op het leer- 

en werkproces. 
o Leerlingen maken bindende afspraken met ICT om in 2-tallen de 

videosoftware te gebruiken (snijden van de film) 

 Leerlingen schrijven het definitieve draaiboek. (zie bijlage 2) 

 Leerlingen snijden de film. (Bijlage 3) 

o Eenvoudig: gebruik Microsoft Moviemaker, te vinden vanaf Windows 
XP sp2. Voordeel: eenvoudig in gebruik. Nadeel: slechts 1 
geluidsspoor. Voor een goed interview heb je meerdere geluidssporen 
nodig.  

o Gevorderd: Adobe Première of soortgelijke video-editing software: 
Voordeel: meerdere geluidssporen, eindeloze variaties mogelijk. 
Nadeel: licenties kunnen duur zijn. 

 Interviews mogen niet langer zijn dan 15:00 minuten 

 Interviews worden 2 keer geëxporteerd in FLV, WMV, MPEG1, 2 en 4 (andere 
formaten in overleg met www.demijnen.nl ) 

o Eén keer wordt de film geëxporteerd in 256 formaat (klein bestand),  
o Eén keer in 512 of 768 formaat (groot bestand) 

 Leerlingen schrijven gezamenlijk een verslag over het project: daarin 

o De voorbereiding: wat ging goed, minder goed 
o De samenwerking 
o De omgang met de oud-koempel, 
o Wat hebben we geleerd? 
o Wat gaan we volgende keer anders doen? 

 
Vragen of opmerkingen? 
info@demijnen.nl  
nakmzijlstra@sintermeerten.nl 
 
 
 

http://www.demijnen.nl/
mailto:info@demijnen.nl
mailto:nakmzijlstra@sintermeerten.nl?subject=Digitaal%20Mijnmonument


  
        
 
Standaard interview: Volledig invullen! Bij het interview inleveren! 
 
Datum van het interview:     ___________________________________ 
 
Plaats van het interview     ___________________________________ 
 
Interviewers: namen en adressen ________________________________________________________ 
 
     _________________________________________________ 
 
     _________________________________________________ 

 
Persoonlijke gegevens 
 
Voornamen van de geïnterviewde _____________________________________________ 
 
     _____________________________________________ 
 
Roepnaam    _____________________________________________ 
 
Achternaam (bij vrouwen ook meisjesnaam) _________________________________________ 
 
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)  _____________________________________________ 
 
Geboorteplaats   ____________________________________________________ 
 
Huidig adres    ______________________________________________ 
 
Postcode en Plaats   ____________       _______________________________ 
 
Telefoonnummer   ______________________________________________ 
 
(evt Familiegegevens noteren: vader/moeder/broers/zussen bijvoegen) 
 
Woonplaats(en) en adres(sen) in de tijd 
waarover het interview gaat  ______________________________________________ 
 
In welke mijn werkte de geïnterviewde? ______________________________________________ 
 
Welke functie (s) vervulde de geïnterviewde daar? __________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
  
Foto’s beschikbaar? Beschrijving:  _________________________________________ 
 
Voorwerpen beschikbaar? Welke? _______________________________________________  

 
Bijzonderheden:? ____________________________________________________________



Bijlage 2 Storyboard Digitaal Mijnmonument  
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Effecten 
 
Voice- over 
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post-it briefjes om op te plakken, snelle notities, plaatshouders voor foto's/ films  
 

ère: zeer veelzijdig, ook voor video-editing. 
 

 

Bijlage 3 
Movie maker:  

 

 
 



Adobe Première  

 

Aanpak:  

Maak voor je project een map op de computer met daarin:  

 

   

In de mappen sla je alle onderdelen van je storyboard op. In het programma 
MovieMaker/Adobe Première ga je de diverse onderdelen in elkaar voegen.  


