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Gastvrij Bed 6{Breakfast
Een hu is tege n ee n heuvel en tem idde n van koffiep la nta ges in
Cost a Rica, ee n pra chtige ka mer in Norwich, een zeer gastvrij
echtpaar in Hongarije en ee n klein pens ion in Domburg. Pui
ke ad resje s in Bed & Brea kfast.
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Terug naar Vietnam
Er wo rdt gebouwd in Saigon, opgeknapt, verbeterd, gemoder
nisee rd. In de uitp uilende winkels in de hoofdstraten en op de
vele s traatma rkten kun je alles krijgen. echt, vals , namaak,
nieuw, vernieuw d, uit het zwa rte circui t, het grijze en het wit
te. Weerzien met Vietnam.

wijk van Wasmes geeft het door
liefhebbers gedreven mus eum
pje Les Wagnaux een indruk van
het mijnwerkersleven. Het
mooist zijn de oude foto's met
mannen , vrouwen, kinderen en
hun gemeenschappeli jke vriend
en vijand: de mijn.

In juli 1879 wordt de predi 
kant Van Gogh door zijn meer
deren uit de Borinage terugge 
roepen . Zijn solidariteit met de
mijnwerkers werd niet gepikt.
het zou een evangelist niet pas
sen. Van Gogh liet zijn loopbaan
als geestelijke varen en keerde
terug naar de Borinage, waar hi j
in augustus intre kt bij Charles
Ducrucq. een kolenh andelaar.

Het huis in het dorp Cuesme s
bestaat nog. Gerestaur eerd en
als Maison Van Gogh heropend
begin jaren zeventig. Er is een
korte videofilm over zijn leven,
er hangen reprodukties uit alle
artistie ke periodes van de schil
der en de complete briefwisse
ling tussen Vincent en Theoligt
er in boekvorm ter inzage.

Het kamertje dat de kun ste
naar met een van de kindere n
Ducrucq deelde is er niet meer.
Het bevond zich in een deel van
het huis dat is afgebroken. Wat
maakt het uit? In deze woning.
gek genoeg niet tussen ande re
arbeidershuis jes maar in het
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kun sthandelaar en evangelist
zijn levensdoel: de schilder
kunst.

Over zijn prille werk in de Ba
rinage - het kopiëren van Millet
en het tekenen van mijnwerkers
en hun vrouwen - schreef hij aan
zijn broer Theo : " Ik heb voor het
eerst naar het leven, de natuur
geschilderd ..."

Ook in de omgeving van de
Borinage zijn tal van BEZIENS·
WAARDIGHEDEN. Zoals de
stad Mans met een mooie ge
renoveerde Crand Place uit de
Oostenrijkse tijd, winkelstra
ten , het belfort, het Spaanse
Huis, de Sint Waltrudiskerken
enkele musea met onder meer
kunst, folkloreen uurwerken.
In Binche bevindt zich het mu
seum van het Carnaval en het
Masker, in Strepy-Thleu liggen
de oude en nieuwe scheepslif·
ten en in Beloeuilstaat een
fraai kasteel met in de tuin een
Belgisch Madurodam,

INFORMATIE: Federation
du Tourisme de la Province de
Halnaut , Rue des Clercs 3',
B'7OOO Mons (0032
65-36.04.64); Dienst Toerisme
van de stad Mons, Crand·
Place 22, 8-7000 Mons (0032'
65.33-55.80); Belgisch Ver·
keersbureau , Herengracht 435
437.'017 BRAmsterdam (020
624,59,53),

Het Is niet bekend waar de
naam BORINACEvandaan
komt. Vaagjes wordt een rela
tie gelegd met het woord 'bce
ren '. De grenzen van de stree k
zijn evenmin duidelijk. Maar
wat algemeen als LeVieux80
rinage wordt beschouwd is het
gebied tussen Mons en de lijn
Elouges, Dour, Blaugies, Que 
vy.

De streek is eenvoudig BE·
REIKBAARvia de sne lweg Ant·
werpen.Brussel.Mons (Ber
gen) of Maastricht-Lulk·e har·
leroi-Mons. VanafUtrecht Is
het 2,Stot 3 uur rijden. De beo
wegwijzering ter plekke is een
ramp . Eengoede kaart en een
mondje Frans doen wonde ren.

OVERNACHTEN kan in he
tels en op campings . Hoewel
de keuze niet groot is, biedt
Mons de beste mogelijkheden.
Verderzijn er in de Haut Pays 
bijvoorbeeld in Roisin- enkele
campings en telt de Borinage
een handvol pensionnetjes.

een klein museum over hem in
gericht.

In de grensstreek met Prank
rijk ligt een labyrint van span 
nend e landweggetje s. Met kapel
letjes in de berm. Sommige ge
boend en netjes in de verf. ande-
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seien voeren langs
prachtige, ves ting-ach
tige boerderijen , maar
ook langs arm oedige
optrekjes. langs jui-
chende boomgaarden
en stervende pruim e
laars, langs weelderig
grasland vol paarden,
koeien en schapen ,
langs donkerbruin kaal
akkerland en langs dor
pen met veelzeggende

namen als Le Camp Perdu en La
Noire Bouteille.

De schoonheid die Vincent
van Gogh in de Borinage zag,
was er een die vooral met men
sen te maken had. Hij voelde
zich thuis tussen de eenvoudige
mi jnwerkers. Hij genoot van de
kameraadscha p en hij hield van
de dorpen waarin de hui sjes nog
altijd schouder aan schou der
staan . Verstopt in een arbeiders-

allerlei ren ovatie-werkzaam he
den met de dag mooier. En zodra
je de zuidelijke grens van de Bo
rinage passeert zit je midden in
het boerenland: groen . bloese
mende bomen, koolzaad. koei
en , mini-dorpen , valleitjes met
wandelpaden en schilderachtige
plekjes zoals Onn ezies, Fayt-le-
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haere n woonde en werkte. Er is

hoofdman Moneuse , naar wie
een straf streekbier is genoemd.

In tegens telling tot andere beo
langri jke industri ële regio's in
Europa. zoals rond Luik en het
Ruhr-gebied, heeft de Borinage
zijn omgeving nauwelijks be 
sme t.Mons is de oude stad ge
bleven die het was en wordt door

(Vincent Van Gogh in een brief aan zijn broer Theo)

F RA NKRIJK

tr ekje van Baron de la Motte Ba
raffe was hard aan rean imatie
toe, getuige het met lapjes dicht
geplakte dak.

Het kasteel is niet permanent
geopend . Maar in de zomer wil
de baron er nog wel eens een
rondleiding geven lang s oude
boeken en waardevol porselein .
en vertellen over de verborgen
schat die nooit gevonden is en
over de avonturen van de rover-

als over [ules Veme (tot 3' mei).
Ook elders in de Borinage

wordt getimm erd, geverfd en op
geknap t. Mooie boerderi jen wor
den onderhanden genomen en
ook kastelen komen aan de
beurt. zoals in Montigny-sur ·
Roe, dat in de tuin van de Bori
nage ligt: de Haut Pays. Het op-
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Boussu_so;-:'QsmeSj <,
Dour Warquign;es i\

N6

Monligny-sur.Roc NW \

Onn. zi" Foyt·I. ·Franc {
Autrepp. La. ai" Bout.m. \

Roisin I;e Camp Perdu • .\
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...Ik houzozeer van dat trieste,
onvergetelüke land van de Borinage...

In tB29 werd in
d.Borin age t,J
miljoen Ion kolen
gewonnen. De
mens en werkten 10

uur per dog, Er was
armoede, hongeren
onvrede, er waren
stakingen, ,ellen en
mijnrampen. En
loch hielden de
'mineurs' van hun
sI reek,

BELCIE

rechte rijen gebouwde woningen
die destijds als ongekend luxu
eus werden beschouwd, met zes
kamers, stromend water, brood
oven en tuin . Nu. meer dan 150
jaar later. staat er nog steeds niet
eentie leeg.

De Grand Hom u lijkt meer op
een statig landgoed dan op een
kolenm ijn. Architect
Bruno Renard had ken-
nelijk goed opgelet tij-
dens de lessen die hij
in Parijs had genote n
bij Perd er en Fantaine,
de grondleggers van de
empire-stijl. Er is in
Europa geen ander
rç de eeuws mijnbouw.
complex met parken.
beelden , hoge 'Zu ilen.
arcades. geveldriehoe-
ken. sierlijke ramen en een land
huis dat over alles uitkijkt.

In 1951 werden er de laatste
kolen naar boven gehaald en in
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werd afgebroken. De restauratie
duurt nog altijd voort, maar een
groot deel is te bezoeken . In de
opgeknapte magazijnen aan he t
voorplein worden regelmatig
tentoonstellingen gehouden , zo-

De twee gezichten van
een mijnwerkersstreek

het worden en de fossiele
schoorstenen steken er als ele
gante torens bovenuit .

Zeker rond de kleinere kerne n
van de Borinage . zoals Dour,
Boussu-Bols en Warquignies · is
het moeili jk voor te stellen dat
hier nog niet zo gek lang geleden
duizende n mannen en vrouwen
diep ond er de grond naar kolen
wroetten in ruil voor een scha
meI inkomen . Loonslaven, van
wie er alleen al in de mijnen van
Wasme s 366 zijn omge komen
als gevolg van gasexplosies en in 
storting van gangen .

Om zich bij voorbaat van
schuld te zuiveren. klaagden de
eigenaars van de mijnen vaak
dat er slecht gestut werd, maa r
dat versterken van de gangen
kostte tijd. Tijd waarin de kom
pels ook een karret je steenkool
konden vullen , goed voor een
paar stu ivers extra. Met schar
minkels van kind eren thui s was
de keuze snel gemaakt.

In de brieven aan zijn broer
Theo beschreef Vincent van
Gogh de mijn waarin hij was ge
weest. de Marcasse, als een 'lu
gubere plek'. En juist in deze le
vensgevaarlijke mijn won hi j tij
dens een reddings operatie het
vertrouwen van de mijnwerkers,
die hem aanvankelijk 'El sot Van
Gogh' (de gekke Van Gogh) had
den genoemd . Logisch, want een
Hollandse evangelist hoorde in
die tijd bemiddeld. schoon en
weldoorvoed te zijn. Vincent was
echter straa tarm en mager zoals
zij.

De ruïnes van de Marcasse
staan nog aan de rand van het
dorp Wasrnes. aan de voet van
een begroeide terril. De geraam 
tes van wat eens een machtige
kolenfa briek was worden ge
sloopt. Ook het hu is aan de Rue
Wilson 221. waar Vincent bij
bakker Jean-Baptiste Denis in
woonde, is in verval.

Niet alle mijnen waren zo lu
guber als Vincent schr eef. Zo
bouwde Henri Degorge vanaf
1819 aan de Grand Hornu een
voor die tijd revolutionair mijn
bouwcomplex. Het was ontwor
pen als een harmonieus geheel
van werkplaatsen, magazijnen,
suikerfab riek, paardestallen,
kantoren . school. bibliotheek,
park met kiosk. badhuis, dan s
zaal en vierhonderd in kaars-
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Blikop het voormalige mijnwerkersdorp Dour in de Borinage. Op de achtergrond heuvels met steenkoolgruis, de 'terrils'.

Door Hans Avont uur

ALS DE NAAM van de
streek juist wordt uitge
sproken klinkt het als een

smerig toilet. En daar leek de Bo
rinage eind vorige eeuw ook op.
Het rook er zelfs een beetje naar.
Toch reisde de jonge predikant
Vincent van Gogh in 1878 naar
deze streek , waar hij in arm oede
wilde leven met de arm en. Ge
lukkig maar, want temidden van
alle ellende vond Van Gogh ein
delijk zijn reden van bestaan:
schilderen.

De streek onder de Zuid-Bel
gische stad Mons paste verras 
send goed bij de latere kunste
naar. Nog steeds. Net als Van
Gogh - die fijngevoelig was,
maar ruwe schildertechni ek
werd verweten - heeft ook de Be
rinage twee gezich ten , twee ka
rakters. Nog altijd zijn er talrijke
troosteloze wijken waardoor zich
drukk e wegen wringen zoals dat
alleen in België kan . Maar even
goed bezit de Borinage de teder
heid die Van Gogh desti jds al zo
was h,evallen: ~ooiende veld.en,
groepj es populieren. watertjes,
witte arbeidershuisjes. een verre
kerktoren en weilanden vol paar
debloeme n.

Zelfs de mi jnbouw van weleer
heeft iets moois aan de streek ge
geven. De terrils. de heuvels met
kolengruis, zijn inmiddels beo
grce id met bomen. Le Pays Noir
(het zwarte land) is groen aan

Geschil

TELEURGESTELD KEE RDEN de heer J. en zijn vrouw terug van
een reis waarvoor zij bijna 2400 gulden hadden neergeteld voor
een ta -daagse busreis en rondreis naar diverse plaatsen in lta
Hë, met verblijfi n hotels op basis van halfpension.

De gramschap van de heer J. richtte zich vooral op de kwatl
teit van de bus: onvoldoende elt-en beenru imte, slecht werken
de airco en luchtaanjager op de voorruit, waardoo r de reisleld
ster de eerste twee dagen met spons en handwisser aan de
gang moest om de chauffeu r enig uitzicht te verschaffen.

Bovendien kwam de bus door brandstofg ebrek op de Bren
nerpas tot stilstand, wat tot een uur vertraging leidde en tijdens
de terugtocht ontstond er waterlekkage boven enkele zitplaat·
sen waardoor mevrouw J. met een haar aangeboden plastic zak
de natte zitting moest bedekken.

Voorts heerste er ontevrede nheid over de reisleiding die in de
haven van Sorrento op zich liet wachten zodat het tripje naar Ca
pri veel later begon dan de bedoeling was.

Met deze klachten wendde de heer J. zich tot de Ceschillen·
commis sie Reizen, die de aangeboden vergoed ing van de reiscr
ganisator van 120 gulden p.p. (2.40 gulden dus) niet toereikend
achtte.

De comm issie liet onder meer meewegen dat door het uitval
len van de motor en de beslagen voorruit de veiligheid in het ge
ding was geweest en bepaalde dat aan de klager 4'0 gulden, in
clusief'êo gulden klachtengeld, moest worden uitgekeerd.

LO NDEN - Hongarije, Polen en
Zuid·Afrikazijn de gevaarlijk
ste landen voor toeristen, zo
heeft de 8ritse Consu menten·
bond vastgesteld. Ruim een
op de twintig bezoekers aan
deze lande n is het slachtoffer
van een overval, volgens ee n
peiling onder 16.000 lezers
van het vakantieblad van de
bond. Daarna volgen op de
lijst van gevaar lijkste landen
Gambia en Marokko.

REIZEN

Bus met gebreken

Gevaar voor
toeristen

Last minutes
op floppy
Thuis een keuze maken uit
last minutes kan dank zij
MTOTravelin Vlaardingen,
die vandaag ee n compute rdis
kette op de markt brengt met
aanbiedingen van Ned erland
se touroperators. Deze floppy
is te koop bij 22 reisagen ten
door heel het land. Op deze
eerste diskette liggen de ver
trekdata tussen 18 mnei en 18
juni.
Nadere informatie: MTO, tel.
010-4359617, fax 010
4603599.

Cesc hillencc mmiss le Rell en , Su rlnames teaat 24, 2585Gl Den Haag, 070 3105310
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