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De levensgevaarlijke

Marcassemijn.

A Vincent en de mijnwerkers
Na de nare periode in Amsterdam begon Vincent toch weer aan

een andere studie. In Brussel dit keer. Daar hadden ze een oplei-

ding tot dominee die maar drie jaar duurde. Je hoefde er zelfs geen

Grieks en Latijn voor te leren. Maar ook hier lukte het niet. Vincent

nam zich daarna voor om nooit meer aan een studie te beginnen.

Alleen ging hij deze keer niet terug naar huis. Hij had gelezen over

de grote armoede in de Borinage. Dat was een streek in Belgiè waar

steenkool uit de grond werd gehaald: de brandstof waarmee in die tijd

huizen werden verwarmd en waar stoomtreinen op reden. Mijnwer-

kers werden in een kooi naar beneden getakeld om steenkool los

te hakken, 700 meter onder de grond. Het was loodzwaar en heel

gevaarlijk werk. waarmee ze weinig verdienden. De mijnwerkers

leefden in grote armoede. Ook zonder diploma en zonder Grieks

en Latijn kon Vincent daar goed werk doen, vond hij,

BORINAC,r '10



Toen hij eenmaal in de Borinage was aangekomen, wilde hij ook
eens in zo'n mijn rondkijken. Hij ging met de mijnwerkers mee naar
beneden in de levensgevaarlijke Marcassemijn. Daar vielen vaak
doden door gasexplosies. overstromingen en instortingen. Het was
alsof ze je in een emmer in een waterput naar beneden lieten zakken.
vond Vincent. Toen hij naar boven keek, leek het daglicht een kleine
ster aan de hemel. Onder de grond zag hij broodmagere mijnwer-
kers: mannen, vrouwen. zelfs kinderen, en ook oude paarden die het
zware werk deden. Hij voelde een diep medelijden met hen.

Het zwarte schaap
In het dorp Wasmes had Vincent een baantje als 'hulp•dominee

hij las voor uit de Bijbel, gaf Ies aan kinderen en zorgde voor zieke

mensen. Hij gof zelfs zijn eigen jas en dekens weg. Zijn bazen

onder de indruk van Vincents liefde voor de armen. Moor OIS

dominee moest je ook goed verhalen kunnen vertellen. En dat kon

Vincent niet. vonden ze. Daarom zochten ze iemand ondersv

de baan. Vincent kon het niet geloven. wat moest hij nu? Hij

26 en had wéér geen werk. Hij was het probleemgeval 
van defao- f

lie geworden, het 'zwarte schaap'. Iedereen bemoeide z•ch ermee

De een vond dat hij nu maar aan het werk moest gaan in ean

kerij, de onder zag in Vincent een timmerman. Zus Anno

zelfs dat hij maar gewoon bakker moest worden. stel je voor dat*

beroemdste schilder ter wereld naar zijn zus had gelunstcrd!
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Vincent was woedend. Als de hele familie hem
een nietsnut vond, kon hij maar beter wegblijven.
Terug naar Etten wilde hij dus niet. Maar wat hij
dan wél moest doen? Dat wist hij zelf ook niet
goed. Dus deed hij even niets. Hij las boeken en
maakte zo nu en dan een tekening. Hij vond een plek
om te wonen bij een heel arm gezin in het dorpje
Cuesmes. ook in de Borinage. Daar deelde hij een
slaapkamer met de kinderen, Soms had hij weken
geen geld. soms stuurde zijn vader iets naar hem
op.

Ook Vincents ouders wisten niet meer hoe het nu
verder met Vincent moest. Ze stuurden Theo naar
België orn met Vincent te proton. Helaas kregen
de broers ruzie. Ze schreven elkaar een jaar long
geen brieven. Maar Theo vergot zijn broer niet.
Hij had inmiddels een goede baan bij kunsthan-
del Goupil in Parijs, en stuurde hem geld. Vincent
stuurde een lange brief van acht kantjes terug om
hem te bedanken, en om van alles uit te leggon.
Toen waren ze gelukkig weer vriendon.

Vincents tekening van

mijnwerkers die door

de sneeuw naar hun

werk lopen. 1880
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