
 

 

Madameke, hebt gij de mijnen al gezien ? 
 
Zaterdagochtend, 21 april van het jaar des Heren tweeduizend en 
twee. De mist is zo dik dat ge zelfs de erwten niet meer in de soep 
ziet liggen. 
Vandaag gaat het Oulepa volkje een bezoek brengen aan de 
Steenkoolmijnen van Blegny, een godvergeten gat ergens tussen 
Luik en het einde van de wereld. 
We hebben om 13u afgesproken aan de parking. 
 
Je kan met je ellebogen aanvoelen dat dit onder andere een dag zal 
worden gelardeerd met flauwe moppen, tot in den treure herhaald: 
De mijne zijn helemaal zwart ... Gaan we naar de mijne of die van u ? 
Het is dus vooral van belang om van bij het ochtendgloren de 
lachspieren voorzichtig op te warmen, kwestie van ze later op de dag 
niet te veel te moeten forceren. 
 
De acteurs in dit blijspel zijn : Guy, Tage, Erika, Inge, Steven, Mark, 
Patricia, Marc, Ann, Mai, Erika, Stef, Renate, Marc, Chris, Sonja, 
Isabelle, Nathalie, ikzelf en een nest klein mannen. 
 
Iedereen is min of meer op tijd op het appel ... behalve de wagen met 
daarin “la Gentille Organisatrice” ofte G.O. Sonja. Ze hebben Afrit 36 
gemist en voor Afrit 9 is het nog wat te vroeg. Er zit dus niets anders 
op dan naar het einde van de wereld te rijden, daar rechtsomkeer te 
maken en de weg te vragen aan de aboriginals. 
 
Intussen staat de rest van de groep een beetje te schilderen op de 
parking. Gelukkig hebben de kleinsten onder ons vrij snel door dat er 
ook een speeltuin is ... no time to waste. 
 

Het programma 
 
In grote lijnen staan de volgende modules op het menu: 

•  Iets met een treintje 
•  Een filmke over de mijne (hop daar gaan we weer) 
•  Via een groot gat en een lift de aardkloot penetreren 
•  Eten in het Dilbeekse 

 



 

 

In ruil voor een handvol Euros krijgt iedere aanwezige een ticket 
toegestopt. Dit ticket blijkt een soort passe-partout te zijn voor al het 
fraais dat Blegny voor ons in petto heeft. 
 

In een klein stationnetje 
 
Via luidsprekers worden we uitgenodigd om ons naar “het perron” te 
begeven. 
Het perron is eigenlijk de binnenkoer van het mijngebouw en de trein 
bestaat uit een aantal toeristencontainers, voortgetrokken door een 
typische toeristen-diesel-locomotief op rubberbanden. De kenners 
onder ons hebben al snel het stuur van een oude Peugeot herkend. 
Over de wielen is er nog enige discussie: zijn ze nu afkomstig van 
een oude Citroen of een Renault ? 
De machinist is een oud-mijnwerker in blauwe plunje waarvan de 
herkomst evenmin heel duidelijk is. De man staat de trappelen van 
ongeduld om voor de 5427ste keer zijn trein in beweging te zetten. 
Rare jongens die mijnwerkers. 
 
We zitten echter met een probleem, aangezien Sonja en Isabelle nog 
spoorloos zijn. Tage maakt de man wijs dat ze net zijn aangekomen, 
kwestie van wat tijd te winnen. Om een lang verhaal kort te maken: 
Sonja en Isabelle arriveren en kunnen dus nog net mee met de trein. 
 
En nu komt het ... we vertrekken .... tot de dag van vandaag vraag ik 
me echter nog altijd af naar waar. Gedurende pakweg een 3 kwartier 
toeren we wat rond door de straten en velden van de omgeving. De 
toeristische waarde van wat we te zien krijgen kan best vergeleken 
worden met een ritje langs de Verheydenstraat, de Spanjeberg, de 
Kaudenaardestraat en de Itterbeekse baan met het Neerhof als 
hoogtepunt. Misschien nog een ideetje voor burgemeester Platteau. 
De kinderen laten het echter niet aan hun hart komen en zingen de 
hele tijd van “De boom staat op de bergen” met stemmetjes waarmee 
je glas kan snijden. Het geheel wordt dan nog eens geparfumeerd 
met de uitlaatgassen van een overjaarse diesel. Het leven kan soms 
toch mooi zijn. 
Ha! De mijn is terug in zicht ... vanaf nu kan het alleen maar (nog) 
beter worden. 
 



 

 

In het hol van den duvel 
 
Om 15u begint het filmke. Er rest ons nog net genoeg tijd voor een 
speeltuinsessie en een drankje. Het weer is overigens schitterend. 
 
Gewapend met een flinke brok kennis over steenkolen en de 
geschiedenis van de mijnen, worden we bij de uitgang van de 
filmzaal opgewacht door onze gids. Hij is een echte ex-mijnwerker 
die reeds sinds zijn 14de in de mijn van Blegny werkt. Eerst ongeveer 
25 jaar als mijnwerker, waarvan de laatste jaren als ploegbaas. 
Daarna ongeveer even lang als gids ... ’t es een hobby. 
 
We moeten allemaal een kanariegele helm opzetten en een stoffen 
vestje aantrekken waarvan de kleur varieert naargelang onze 
volumetrische karakteristieken. 
 
De gids beweert dat, indien hij nog 2 jaar blijft gidsen, hij de enige 
mijnwerker zal zijn die 50 jaar in dezelfde mijn zal gewerkt hebben. Ik 
moet zeggen dat ik, nu ik een beter idee heb van wat werken in een 
mijn moet betekend hebben, heel veel bewondering heb voor zoveel 
heldenmoed en zelfopoffering. Hijzelf had trouwens ook heel veel 
bewondering voor zichzelf. 
 
Na een vruchteloze poging om vrouw en kind schrik aan te jagen met 
wat verhalen over ontsnappend gas en instortende gangen, geeft hij 
het teken om af te dalen. 
 
De lift bestaat uit 2 boven elkaar gemonteerde bakken. Aan een 
snelheid van 4 meter per seconde dalen we af tot -30 meter. Het is 
pikdonker in de liftbakken. Nadien zullen we te voet afzakken tot -60 
meter om vandaar met de lift weer naar de oppervlakte gebracht te 
worden. 
 
De mijn is eigenlijk meer dan 500 meter diep, maar het grootste 
gedeelte staat momenteel onder water (tot ongeveer -100 à 150m). 
 
Ik kan u verzekeren dat zo een mijnbezoek behoorlijk veel indruk 
maakt. We krijgen een beklijvend verhaal voorgeschoteld over stof 
en stank en lawaai en vochtige krochten en krakende balken uit 
dennehout en ziekten en kinderarbeid en kameraadschap en 
gastarbeiders. 
 



 

 

Onze gids gaat er prat op dat hij rondleidingen kan geven in 6 talen. 
Zijn theorie is: als ge Nederlands kent dan kent ge Duits (dacht Jean-
Marie Pfaff dat ook niet ?). Als ge Nederlands kent, dan kent ge 
trouwens ook Frans en dus ook Spaans, Italiaans en Portugees. 
Talen leren lijkt mij nu plotseling stukken eenvoudiger. 
 
In naam van Michel Van den Bossche van Gaia wil ik toch ook nog 
even formeel protesteren tegen het gebruik van paarden in de 
mijnen. Zo een mijnpaard (niet te verwarren met een nijlpaard) 
daalde maar één maal in zijn leven af. Pittig detail is dat ze daar een 
jaar of vier bleven tot ze uiteindelijk stekeblind waren door de 
continue duisternis. Daarna mochten ze nog één keer naar boven ... 
om afgeslacht te worden ... some guys have all the luck. 
Later in de geschiedenis werden de paarden vervangen door 
stinkende diesel-locomotieven: een geluk voor de paarden, pech 
voor de mijnwerkers want de uitlaatgassen stinken toch nog altijd net 
iets meer dat een gemiddelde paardendrol. 
 
De kinderarbeid was ook nog zo iets huiveringwekkends. Kinderen 
vanaf 9 jaar werden ingezet om wagonnetjes met kolen naar de liften 
te duwen. Deze wagentjes konden tot 500 kg wegen. Soms werden 
er dan ook 2 kinderen per wagonnetje ingezet. Kortom sociale 
wantoestand troef. 
 
Onze gids vertelt ook nog over de “warmigheid” in de mijnen. De 
temperatuur kan in de meeste mijnen oplopen tot 38 à 40 graden op 
grote diepte. Door het grondwater hebben de mijnen van Blegny hier 
geen last van.  
De temperatuur hangt zo ongeveer rond de 15 à 16 °C, ongeacht het 
niveau. Een mijn met Air-Conditioning ... en dan klagen ze nog. 
 
Af en toe vraagt onze gids aan de kindjes om hun oortjes dicht te 
stoppen, waarna hij even een kraan met perslucht activeert of een 
ventilator of een pneumatische drilboor. Het geluid is inderdaad 
oorverdovend. 
Toen de mijn nog in productie was moet het daar echt niet te harden 
geweest zijn: een 50 à 60 drilboren, begeleid door perslucht, 
ventilatoren die kleine schachten van voldoende zuurstof moesten 
voorzien en meer van dat fraais. Dit alles werd bovendien nog 
geretoucheerd met zwart stof en gearomatiseerd met de 
uitlaatgassen van dieselocomotieven. 
 



 

 

Ik denk dat iedereen wel behoorlijk onder de indruk is. De mijn van 
Blegny werd gesloten in 1980. In Zolder is de zaak nog blijven 
draaien tot 1992. Dit is dus recente geschiedenis. We spreken hier 
heus niet over het Aalst van Priester Daens of de donkere 
middeleeuwen. 
 
Intussen zijn we langs een lange smalle trap afgedaald tot -60 meter 
waar we opnieuw in de lift gepropt worden, op weg naar het 
bevrijdende zonlicht. 
 
Tot slot van ons bezoek worden we nog rondgeleid in de was- en 
sorteerinstallatie die zich net boven de schacht bevindt. 
 

Mangare a Delbeccha 
 
Om al deze emoties te verwerken wordt besloten om samen ergens 
te gaan eten. En waar kan je dat beter doen dan in Dilbeek ? 
 
G.O. Sonja reserveert een reuzetafel bij de nieuwe Italiaan rechtover 
Savio, waarvan ik momenteel de naam vergeten ben. We mogen 
komen, maar rond 20u30 wordt er een nieuw shift verwacht. Tegen 
die tijd zullen we dus buiten moeten. 
Voor de kinderen is het één groot feest aangezien ze allemaal samen 
aan een aparte tafel zitten en naar hartelust het beest kunnen 
uithangen. 
Rond 20u15 staan we terug op straat. Voor een koffie was er net 
geen tijd meer. 
 
Tage en Erika nodigen de hele bende uit bij hen thuis voor een 
afsluitende koffie, thee of Irish Coffee. 
De kinderen worden door Kaato en Lander uitgenodigd in hun super-
de-luxe-speel-tuinhuis-paradijs dat Tage op wonderlijke wijze in 
mekaar heeft gebokst. Het ziet er zo fijn uit dat ik stiekem een beetje 
jaloers ben op die kinderen, want ik moet binnen bij de grote mensen 
blijven zitten. 
 
De kindjes draaiden vandaag duideijk op Duracellekes, want van 
vermoeidheid is er nog geen spoor. 
 
Een zeer geslaagd einde aan een supergeslaagde dag. 
 



 

 

In naam van alle aanwezigen wil ik G.O. Sonja bedanken voor het 
organiseren van de dag en Tage en Erika voor de fijne afsluiter. 
 
Zoals gewoonlijk hebben de afwezigen ongelijk. Ter compensatie wil 
ik hen bij een volgende gelegenheid de mijne wel eens tonen.... 
 
 
Koen 
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