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Roma est patria omnium fuitque.

EERSTE HOOFDSTUK.
Heeroom gaat naar Rome.
1.
EEROOM zat aan de koffietafel, was met zijn eitje
reeds klaar, en mopperde omdat de postbode, bij
die reuzelende sneeuw, zoolang op zich liet wachten.
Juffrouw Eugenie, 't begijntje dat Heeroom in zijn ouden
dag een liefderijken oppas bezorgt, kwam met den koffiepot uit de keuken getrippeld :
— Nog eens inschenken, Meneer Pastoor ?
— Asjeblief, Uffra Eugenie, en loop dan eens kijken of
ge hem nog niet ziet aankomen.
— Den facteur ?
— Wien anders, Uffra Eugenie ? 't Gaat naar negen uur!
— ik hoor wat aan de bus ! Ja, ja, hij is 't !
Toen Heeroom een oogslag had geworpen op de groote
titers van de eerste bladzijde van de krant : Het Verdrag
tusschen den Paus en Mussolini definitief onderteekend,
liet hij de ingeschonken koffie staan, sloeg een kruis en
schoffelde de trap op naar zijn werkkamertje, terwijl hij
riep tot Eugenie in het keukentje :
— Uffra Eugenie, dezen voormiddag moeten ze mij
gerust laten, ik ben voor niemand thuis.
En met zijn van jicht bevende hand schreef hij voor het
plaatselijk blad het hoofdartikel — waarop hij nu nog fier
is — dat ik hier laat volgen :

H
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De Oplossing van het Romeinsche Vraagstuk.
Het is alsof de Voorzienigheid dit jaar, waarin Pius XI
zijn gouden priesterjubileum viert, heeft willen uitkiezen
om de verzoening te bewerken tusschen het Vaticaan en de
Italiaansche Regeering.
Het onrecht, dat den H. Stoel werd aangedaan in 1870,
toen de Pauselijke Staten werden geroofd om Rome te
maken tot de hoofdstad van het eene Italie, dit onrecht is
hersteld !
De Vlamingen, die in den loop der eeuwen altijd door
hun trouw aan de Pausen hebben uitgeblonken, jubelen
mede hun blijdschap uit, bij de gelukkige oplossing van
de Romeinsche Kwestie, een gebeurtenis die over de gansche
wereld den grootsten weerslag heeft gevonden.
* * *
Wat is de Romeinsche kwestie eigenlijk geweest ? Hoe
is ze ontstaan en wat was haar verloop ?
Door << Romeinsche Kwestie » verstond men den toestand
op gespannen voet tusschen den H. Stoel en de Italiaansche Regeering, ten gevolge van de overweldiging der Kerkelijke Staten door de Piemonteesche troepen, waardoor
aan de Pausen de noodige vrijheid dm hun geestelijke tending te vervullen werd ontnomen.
Sinds meer dan tien eeuwen immers was de Paus onafhankelijk wereldlijk souverein en in de wereldlijke verhoudingen, zooals zij bestonden, moest hij het ook zijn om zijn
hooge geestelijke taak onbelemmerd en onverdacht te kunnen uitoefenen.
Deze vrijheid en onafhankelijkheid waren vernietigd.
De offervaardigheid en de heldenmed der Pauselijke
Zouaven, (waaronder vele Vlaamsche jongens) onder het

opperbevel van generaal Latnoriciere toegesneld om tegen
de onrechtvaardige overweldiging te strijden, mochten net
baten. De troepen van Garibaldi sloegen een byes bij de
Porta Pia en overweldigden Rome, nadat Pius IX, om nutteloos bloedvergieten te vermijden, bevel had gegeven den
strip d te staken.
Paus Pius IX aarzelde niet voor de gansche wereld protest
aan te teekenen tegen hetgeen hij noemde een << groote
heiligschennis en een schreeuwend onrecht >>.
De Italiaansche Regeering zelf moest het gepleegde onrecht erkennen en zocht in 1871 den toestand goed te maken
door eenige toegevingen, vermeld in de zoogenaamde < garantiewet >> van 13 Mei 1871.
Twee dagen nadien, in de encycliek << Ubi nos >>, wees
Paus Pius IX de aangeboden waarborgen of en verklaarde
ze onvoldoende om vrij en zonder belemmeringen het gebruik van de door God aan den Paus van Rome gegeven
macht te handhaven en de voor de Kerk noodzakelijke
vrijheid te bewaren. Hij steunde zijn protest op een indrukwekkend betoog, schreef de houding voor door de burgers
van Italie en de Katholieke vorsten tegenover den overweldiger aan te nemen en verkoos zich in het Vaticaan op
te sluiten om niet de macht van den Staatsroover te moeten
erkennen.
Heel de Katholieke wereld stond aan de zijde van den
Heiligen Vader, en gaf getuigenis van lief de en gehechtheid
aan den Pauselijken troon. De Katholieken zorgden er teyens voor om door den << St. Pieterspenning >> aan den
Paus, opvolger van St. Pieter, de geldmiddelen te verschaffen noodig voor het bestuur der Kerk.
De verschillende Pausen die na Pius IX aan het Hoofd
der Kerk kwamen, Leo XIII, Pius X, Benedictus XV en
de huidige Paus Pius XI, bleven het standpunt van Pius IX
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handhaven, lieten geen gelegenheid voorbijgaan om tegen
den bestaanden toestand protest aan te teekenen en verkozen hun gevangenschap in het Vaticaan boven de welwillende bescherming van den Koning van Italie. En de gehechtheid van het Katholieke Volk aan den Paus bleef
onwrikbaar !

* * *

De Italiaansche Regeering, bijzonder sedert het einde van
den wereldoorlog, ging inzien dat die toestand niet te wettigen is en dat de Paus onafwijsbare rechten en plichten
heeft, waaraan hij nooit zou verzaken.
Door toedoen van Mussolini werden sedert een paar jaar
met het Vaticaan onderhandelingen aangeknoopt om a an
de netelige << Romeinsche Kwestie >> een oplossing te geven.
Die besprekingen hebben geleid tot een politiek verdrag,
tusschen de Italiaansche Regeering en het Vatficaan, dat de
Ro. meinsche kwestie oplost en uitschakelt ; een concordaat
dat den toestand van den godsdienst en van de Kerk in
Italie regelt ; een overeenkomst, waarin de Souvereiniteit
van den Paus wordt erkend en de financieele betrekkingen
tusschen den Heiligen Stoel en Italie geregeld. Dit verdrag
weed verleden Maandag 11 Februari 1929 te 12 u. onderteekend door twee gevolmachtigden van den Paus, en drie
gevolmachtigden van de. Italiaansche Regeering.
Heel de Katholieke wereld jubelt om de erkenning van
's Pausen rechten. Uit alle landen worden telegrammen van
gelukwenschen aan den Paus toegestuurd, waarin Koningen
en geloovigen uiting geven aan hun vreugde en hun kinderlijke onderdanigheid. Zelfs in niet-Katholieke middens,
bij Protestanten en andersdenkenden, wordt deze gebeurtenis met blijdschap vernomen. Nooit is meer gebleken de
invloed en de macht van het Pausdom over de geheele
wereld !

Veteraan.
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Terwip hij dit opstel neerpende, voelde de veteraan zich
weer jong worden. Een voornemen priemde in zijn geest,
een plan rijpte, en toen hij dit artikel in de keuken voorgelezen, en Uffra Eugenie het << allemachtig schoon en geleerd >> bevonden had, vroeg hij haar plots, << op de vrouw
of >>, zooals dat in zijn aard lag :
— En wat zoudt ge er van peinzen, als ik op mijn negen
en zestig jaar ook nog naar Rome trok om den Paus-Koning
te groeten en Viva. it Papa Re te roepen ?
- Dat Meneer Pastoor nog sterk genoeg is om tegen
zoo'n stootje tegen te kunnen. Mijn zegen daarover, maar
't moet een trein met kussens zijn.
— Dat gaapt gelijk een oven, Uffra Eugenie ; in derde
klas werd mijn oude karkas uiteengeschokkeld. Als 't God
belieft en het Maandag wat beter weer is, ga ik mijn ouden
vriend Marus Soete, den President van de kerkfabriek van
Emmelen opzoeken ; krijg ik met hem akkoord om samen
de reis aan te steken — wij zijn vroeger nog samen op route
geweest : 't is een beste kameraad op de baan ! — wel,
Uffra Eugenie, dan zult ge heel in 't kort het valieske mogen van den zolder halen.
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2.
Den Maandag daarop was 't schoon weer.
De sneeuw kraakte onder den voet na een felle nachtvorst, maar 't zonneke tintelde op de witte velden en 't
stoofke brandde gloeiend in het Kempisch trammeke dat
Heeroom, den veteraan, jong van hart, naar Emmelen
voerde.
Bij den President viel Heeroom met de deur in huffs en
van wat hij daar zou vinden had hij zich alle tooneelen
voorgesteld, behalve wat hij er vond.
Achter de Leuvensche stoof stond het achttienjarige
Fientje, de oudste van Marus' zeven dochters, met den tip
van haar voorschoot aan haar van traneii blinkende- oogen
te wrijven, en haar nog van gisteren in bekken staanden,
weelderigen bruinen haarbos gansch in de war te sturen.
Bij de tafel, insgelijks niet op zijn gemak, met een schaduw
over zijn gelaat, hield zich koest Bert van den hengstenboer,
een twee en twintigjarige jonge kerel, de eenige zoon van
de eenige groote hoeve op het dorp. En te midden, met
de handen op den rug, wandelde weg en weer de President,
hoewel in zijn rood baaien slaaplijf, zoo plechtig als ging
hij met de schaal rond in de kerk.
Geen uitroepingen van blije verrassing weerklonken.
Heeroom rook lont, bleef een oogenblik staan met halfopen mond, het hoofd op zij gehouden :
— Als een hoed in een kegeispel, geloof ik...
— Integendeel, Meneer Pastoor; gij komt als geroepen.
Fientje, hang Meneer Pastoor zijn hoed en kapoot eens
weg ; zet u bij 't vuur, Meneer Pastoor : wij zullen dit
eitje maar voortpellen, met uw goedvinden.
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Bert en Fientje kwamen verlegen Heeroom een hand
geven. Heeroom knikte de jongelui vriendelijk toe — hij
had ze beiden nog gedoopt en onderricht in den catechismus — maar keerde dan zijn oud wezen spoedig weer naar
den President om te vernemen wat look er in de meersch
was
De President hernam zijn statigen stap weg en weer en
exposeerde den toestand van zaken, terwiji Heeroom, bij
't vuur gezeten, handen en aangezicht koesterde aan de
deugddoende straling :
— De boeken liggen z(56 : sinds een maand of zes hebben deze twee jongelieden met malkander kennis aangeknoopt. Ik heb daar niks tegen. Ze hebben mij gekend :
Bert is me komen vragen of hij Zondags mocht komen
buurten. Ik heb er met zijn vader over gesproken. Kort,
daar valt niets op te zeggen.
Maar nu werd gisteren Moldernethe-winterkermis gevierd. 't Schuifeltje zet een ruime ronde tent en plant daarop
een grooten Vlaamschen Leeuw. Ja, dat trekt het jonge
yolk. Van in den voormiddag, schijnt het, was de tent vol
om te barsten. Na den noen komt Bert volgens gewoonte
goedendag zeggen, en als we zoo een uurtje gepraat hebben,
vraagt hij of hij met Fientje niet eens naar de tent mag
gaan kijken. Ik antwoord : << Bert jongen, ons Fientje zet
daar geenen voet binnen, ge zult me later daarvoor dank
wezen. Wat zegt gij, Meneer Pastoor ? (Heeroom knikte
met overtuiging.) Gij, Bert, wilt gij met uw kameraden
daar een pint gaan drinken, doe wat ge niet laten kunt,
maar blijf er niet lang en ga liever in den vroegen avond
dan in den nacht. >> Ons Fientje heeft hem dan nog wat aan
't lijntje gehouden maar op 't laatst is hij toch geschoven.
Nu verneemt ons Fientje dezen morgen aan de kerk van
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haar vriendinnekes — die haar dat natuurlijk niet vlug genoeg en met wat een leedvermaak ! konden vertellen — dat
Bert zich gisteren avond, o zoo goed ! heeft geamuseerd :
gedronken, gezongen en gedanst ! en eerst Iaat met zijn
kameraden naar huis is getrokken. Daar moet bij hem toch
iets geknaagd hebben, anders stond hij bier zoo vroeg niet
op den vloer om zijn pad schoon te vagen. — Nu gij, Meneer Pastoor !
De President keerde zich om en bleef staaa ; Fientje beet
op haar lip en slikte een snik weg ; Bert wilde zijn woordje
plaatsen, maar wachtte nu op het ingrijpen van Heeroom.
— Laat mij eerst een vraagske stellen, zei Heeroom ; zijt
gij naar de tent gegaan, aangetrokken door de Vlaamsche
vlag, of getrokken om te dansen ?
— Alle twee, mijnheer pastoor, 't was kermis !
— En hoeveel keeren hebt ge eigenlijk gedanst ?
- Vijftien, twintig dansen !
— Met een kameraad, of... met een Fientje ?
Hier schoof Fientje het antwoord tusschen beiden : <<Meest
altijd met Rozeke van den koetsier !>>
— Omdat ik de nieuwe dansen wilde leeren, en dat Rozeke die best kent ! zei Bert onverlegen.
— Was het eer om te leeren of meer om met Rozeke te
dansen ? vroeg Heeroom.
— Om te leeren, antwoordde Bert beslist. Was Fientje
mee geweest, dan had ik naar Rozeke niet omgezien. Gij
gaat toch wel begrijpen.... Hier liep Bert's welsprekendheid
plots dood en Heeroom neuriede op de wijze van Peter
Benoit :
Wij dansen om te leeren... >>
Bert lachte niet, Fientje zou niet gaarne, maar de President kon een monkel niet weerhouden.
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— Ik vind, zei Heeroom samenvattend, dat er alles samen
genomen geen reden is om daaraan nog veel Vlaamsch te
verspillen. Bert heeft openhartig gebiecht, hij heeft berouw,
en als penitentie ga ik hem opleggen : een bedevaart naar
Rome te doen... is die penitentie zwaar genoeg, Fientje ?
Dat was die van de groote zondaars in de Middeleeuwen !
Fientje, Bert noch de President wisten goed hoe zich aan
te stellen. Waar wilde Meneer Pastoor eigenlijk naartoe ?
— Ik zal u een lichtje geven, hernam Heeroom ; ik ben
naar Emmelen gekomen om den President te vragen of hij
niet mee naar Rome gaat dit jaar. Met al wat er in den
lesten tijd gebeurd is... gijlie leest ook de gazer... hier zie,
bestudeer het hoofdartikel eens van de Gazet van Herenthals... En nu Bert bijkans van de familie is — niet waar,
Fientje ? — zou ik,, dien ook gaarne meenemen. 't Is nog
zoo gemakkelijk, een jonge kerel bij 't gezelschap.
- Daar zal ik eerst met vader moeten over spreken,
opperde Bert, blij dat de zaak over een anderen boeg wend
gegooid.
— En ik met onze Rezien, zei de President. Ik zal ze
eens gaan roepen : ze is er daar straks met heel den hoop
van door gemuisd, toen Bert binnenkwam en ze hoorden
dat 't niet juist zat...
Toen de President de deur uit was en Fientje hem nawilde, hoestte Heeroom haar terug : << Zegt, geeft gijlie
getwee malkander eens vlug een hartelijken pieper ; rap,
ik zal me omdraaien...
Bert was er als de kippen bij om Fientje den eersten
stap te sparen...
- Ja, deed Heeroom luisterend, een dubbele klap Dat
is in orde ! En gelijk kinderen doen als ze piepenborg spelen, riep Heeroom door het huis : << Ge moogt komen »
► 3

Fientje kon nu niet meer blijven mopperen. Bert wilde
afscheid nemen : << Meneer Pastoor... >>
— Ik kom na den middag bij ulie koffiedrinken en van
ttw vader vernemen dat ge mee moogt gaan... En ge moet
gijlie maar maken dat ge met Baafmis getrouwd zijt...
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3.
Toen de President Heeroom dien avond naar de tramstatie vergezelde, .was alles in de plooien gevallen. Bert
mocht mee naar Rome en zijn vader, Boer Mortelmans,
had Heeroom wel op 't hart gedrukt dat hij een stootje
zou helpen geven om 't huwelijksbootje maar spoedig van
vial te gooien... Achttien jaar voor een ernstig meisje als
Fientje was oud genoeg...
De President had het met Rezien kunnen vinden om ook
mee te gaan. En nu vertelde hij aan Heeroom dat hij met
Bert zoo in zijn schik was ! Zeven dochters rijk zijn en
de oudste zoo goed kunnen afzetten aan een flinken boerenioon ! Zelf had hij er zich ook bovenop gewerkt met zijn
groenten en zijn serren, dat is 't zeggen niet, maar zeven
dochters onder Gods zon'hebben loopen, zeven !...
— Ge moet Mussolini dank weten, zei Heeroom. Zonder
Mussolini, geen verdrag met 't Vaticaan ; zonder verdrag,
geen bezoek van mij vandaag aan Emmelen ; zonder mijn
bezoek, misschien een definitieve breuk tusschen Bert en
Fientje... Ik geloof met de Italianen dat Mussolini waarlijk
de man van de Voorzienigheid is.
Het trammeke floot.
— Meneer Pastoor, gij neemt dan alle noodige inlichtingen...
— Ik zorg voor alles. En dan kom ik nog wel eens over
om samen met u en Bert de laatste schikkingen te treffen.
— Dag, Meneer Pastoor !
— Dag, President ! En leve Mussolini !
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I. — De Scheeve Toren to Pisa.

I I. -- He t Co liseum to Rome.

TWEEDE HO OFDSTUK.
Brussel Parijs — Lyon.
1.

T

OEN alles in orde was en ze den zooveelsten April te

Brussel in de Noordstatie op de kaai weg en weer
wandelden, vettrekkensgereed, bestond het gezelschap
van Heeroom niet uit Brie, maar uit zes man ! Zoo was de
zaak opgeschoten ! De President had zijn kerkmeester
Gommer overpraat, een kleinen zestiger, mager en verrimpeld, maar nog vol poeier : die kende nog alle oude liedjes
van uit den tijd Coen hij op 't,dokzaal zong en eerste man
was op de Ceciliafeesten. Bert had ook een kameraad meegebracht : Gust van de Bolkerhoeve, een blok van honderd
kilo, die altijd tevreden knikte en gemakkelijk te overhalen
was, << omdat hij nog niks van de wereld had gezien en er
feitelijk toch schooner dingen moeten bestaan dan 't gemeentehuis van Emmelen, om van St. Gummaruskerk van.
Lier niet te spreken. >> En Heeroom had den wensch uitgedrukt dat ook ondergeteekende, zijn neefke, mee zou
inschepen << omdat ge nooit weet waar 't goed voor kan
zijn.
En zoo hadden we in den trein een heel compartiment
voor ons alleen.
Liever dan de reis op eigen houtje aan te steken, had
Heeroom er de voorkeur aan gegeven mee te gaan met de

2
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bedevaart der Vlaamsche boeren, nu het toch trof dat die
een tweede maal werd ingericht. Twee jaar te voren was
Heeroom nog meegeweest en het had hem op alle punten
bevallen.
Geen vaarwel, liever een hartelijk tot weerziens ! >>
Met die vriendelijke woorden had Zijn Heiligheid Paus
Pius XI afscheid genomen van de Boerenbondsche bedevaarders in 1927, na de bijzondere audientie die Hij hun
zoo welwillend had verleend.
Wat kon de Boerenbond anders, na z(56 workomend te
zijn ontvangen, dan nog eens terugkeeren ?... Nog eens,
dat is zoo bij manier van spreken, want het heeft er alien
schijn van, dat het zal worden als in 't vertelsel : << En ze
waren er goed — en ze bleven er lang — en ze keerden
nog dikwijls terug. >>
Een schoon treintje, zegt Bert van den hengstenboer,
gewreven en geboend, geblonken en opgepoetst, net als
een hengst die op de tentoonstelling de medalie moet wegkapen.
Alies loopt als gesmeerd.
Blinkende vlaggedoozen en lange vlaggestokken worden
opgeborgen in den fourgon.
Ze gaan weer een vlaggestoet houden, lacht Heeroom,
schoon om zien, man !... Maar ik geloof dat het tijd words
om in te stappen. Willen we ?...
Een laatste gehinnik van de stoomfluit, de locomotief
spant het gareel, elk rijtuig krijgt zijn schokske en wij zijn
weg..
Uit iedere venster bengelt een tros koppen. Een groep
jonge mannen heft den << Vlaamschen Leeuw >> aan en aanstonds zingen alien geestdriftig mee.

***
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H. Isidoor, bid voor ons. »
Daarmee besluit het reisgebed.
De reis gaat onder de hoede van den Spaanschen heilige
die, toen hij nog meesterknecht-bedrijfsleider was op een
hofstede nabij Madrid, zich in een pijnboschje mocht afzonderen in gebed, terwiji engelen zijn plaats innamen achter den ploeg en de ossen menden onder het juk. Terwij1
nu onze Vlaamsche boeren bedevaren naar de Eeuwige Stad,
zal hij zorgen dat er niets miskomt aan hoeve, stal en vee.
Voor schoon weer heeft hij alvast gezorgd. Na den nachtregen pruilt er nog wel een waterzon, maar de wind is den
hemel van wolken aan 't schoonvagen, musschen dragen
nesteling in de bloeiende perelaren en over de glooiende
weiden stoeien de prachtige Brabantsche paarden.
Wij hebben de schoonste paarden
En kweeken de beste hop,
Wij gaan naar de markt van Anderlecht
Al staat Brussel op zijn kop.

Sans rancune voor de kiekenfretters
Nog eer wij de wrens van Ste. Waldetrudis to Bergen to
zien krijgen, zijn de bedevaarders thuis in hun rollend vertrek als foorkramers in hun woonwagen en heerscht er een
geest van verbroedering, met joviale uitgelatenheid, van
den kop van den trein tot aan den staart. Bezoeken worden
gebracht :
— Is 't Land van Waas nog verre ?
— Nog twee voituren !
— En de Kempen ?
— Hier in 't hoekske hebt ge al een stuk
— Hier zit Emmelen roept de President.
Er worden sigaren met mooie bandjes gerookt en deugdelijke pijpkes gepaft.
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<< En wij rooken totdat 't op is... >> want aanstonds, bij
de grens, moet alle voorraad in de lucht vervlogen zijn op
10 sigaren na, per man, of 20 sigaretten, of 20 gr. tabak.
Wij zijn wel op bedevaart, maar zelfs de heiligste rookers
mopperen dat dit alle versterving te boven gaat. Maar...
Il est avec le ciel des accomodements

en heel nauw zal ieders geweten — of binnentesch
wel
niet onderzocht worden. Psst ! Vinger op den mond !

***
— Wij zijn in 't Fransche ! Ik heb een Franschen soldaat
gezien ! En de hanen zitten er ook achter de hennen, juist
als bij ons ! zegt de leuke Gommer, zonder een spier te
vertrekken.
't Is tijd om ons eerste rozenhoedje te bidden. De pijp
wordt weggelegd, de sigaar mag uitdooven, << In den naam
des Vader... >> en de weesgegroetjes knetteren als regen
tegen de ruit.
Het rozenhoedje dient mede als gebed voor het eten.
Want nu gaan alle valiezen open — de magen trekkers —
en uitgepakt wordt al wat moeder de vrouw er aan mondvoorraad heeft ingestopt. 't Is overal wagon-restaurant.
In ons land is de oorlog ver opgeruimd. In Frankrijk zijn
de sporen van den wereldbrand nog lang niet uitgewischt.
Van Landrecies tot in de buurt van Compiegne — op een
front van nagenoeg 100 Km. — gloeien er nog roode litteekenen. Heeroom en de President hebben er geen oogen
meer voor en doen gewetensvol hun middagdutje.
Noyon : het stadje van de duivenmelkers en van St. Elooi,
den boerenzoon die paardensmid werd, daarna goudsmid
en het bracht tot bisschop van Noyon en Doornik.
Ik heb eens opgeschreven, zegt Heeroom, door welke
stielmannen St. Elooi wordt aanroepen. Ha ! Hier is 't lijstje.
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Luistert : door de smeden, slotenmakers, stovenmakers, blikslagers, zinkbewerkers, ketellappers, radenmakers, rijtuigschilders, wagenmakers, loodgieters, vijlfabrikanten, ijzermarchands, koperslagers, lampenmakers, wapensmeden,
messenmakers, vertinners, gareel- en zadelmakers, goudsmeden en horlogiemakers ! Al dat yolk heeft St. Elooi op
zijn boekske staan. Ik zou er aan twijfelen of St. Elooi veel
paarden heeft beslagen, want hij kwam al vroeg als goudsmid te Limoges in de munt. Voor Chlotarius II smeedde
hij een kunstrijken troon. Met zijn jaarwedde en het geld
dat hij buitenaf verdiende, hielp hij de armen, kocht hij
slaven vrij, stichtte hij kloosters : door die liefdewerken
bekwam hij de gave van mirakelen. In 641 vroeg het yolk
hem als bisschop van Noyon. Bij zijn herderlijke bezoeken
wierp hij de afgodenbeelden omver hij predikte in Vlaanderen, in Denemarken en in Zweden. En, Bertje jongen,
St. Elooi was ook een felle bestrijder van den dans. Menschen die met de kermis naar hem niet luisterden en maar
voortdraaiden als geeseltoppen, werden van den duivel bezeten. Hij ontsliep in den Heer op 1 December 660. Ja, ja,
onze felle Van Boeckel heeft een fieren patroon !
Waar is de goeie tijd, zucht Gommer, toen de menschen op St. Elooi de smidsrekening gingen betalen en door
smids wettelijke gezamenlijk werden onthaald op een ketel
heete <<zuipe>> ofte biersoep ! Wie in October nog niets op
den kerfstok had staan bij den smid, liet algauw de stoof nazien en een sleutel bijmaken. 't Was de gepaste tijd voor de
kleine mannen om aan vader een reep te vragen, of ketten
en versche stalen pinnen voor hun draaitollen. Zonder de
boerengilde, die op vele plaatsen op 1 December teerfeest
viert, wat zou er van St. Elooi nog overblijven ? Nog hier
en daar een smid in den wind, die nu voor heel 't dorp
Boergonje moet laten waaien.
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— Ziet eens wat nesten van vledermuizen in de boomen!
wijst Gust.
— 't Is marentak, jongen ! verbetert Bert, marentak !
Te Compiegne liggen er op de Oise een dertigtal lichters
van daar of omtrent 300 ton.
Compiegne brengt St. Marten to binnen. 't Was immers
op St. Martensdag — 11 November — 1918 dat hier in
't bosch bij Compiegne de wapenstilstand gesloten werd
en een einde gesteld aan de menschenmoorderij in 't groot
1914-1918.
— Heilige Sinte Marten, bids Gommer, bij den volgenden
laatsten oorlog, laat dan de hooge oomes zelf eens vechten
en het kleine yolk de kastanjes uit het vuur halen. Of zorg
voor een beurt-om-beurt program : elk op toer comiteitsbaas, zeepfabrikant, smokkelaar, spioen (dat is een meske
dat langs twee kanten snijdt), leverancier aan de legers, enz.
doch zoo kort mogelijk soldaat... of ze moeten schieten met
chocolade en suikerboonen.
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2.
ca... c'est Paris !
En het wachtwoord loopt van mond tot mond: ere Parijs,
reisgoed in den trein laten liggen
aanstonds uitstappen
autobussen staan gereed voor een ritje door de stad —
iedere groep volgt haar geleider.
Wie nu zou denken : << Die boeren zullen oogen getrokken hebben, bij het zien der wonderen van Parijs ! >> heeft
het glad mis voor. 't Waren de Parijzenaars die ons aangaapten ! Die tientallen pastoors, joviaal loopend onder die
honderdtallen boeren : 't was onze groep aan te zien dat
in Vlaanderen de priester nog het centrum, de spil is van
de gemeenschap. In Parijs wordt zulks geacht te behooren
tot den volmaakt verleden tijd. Wie daar heeft geschreven
dat Vlaanderen Been Renaissance heeft gekend, dat bij ons
de Middeleeuwen nog ongestoord doorloopen, heeft op
vele punten gelijk.
De bussen bassen en toeteren : hop, we zijn weg ! Onder
de glazen stationshalle uit kruipen de veertien brommende
torren de straat op in een lange kronkelende rij.
Het past dat eerst de broedergroet wordt gebracht in de
bureelen van het Werk der Belgische Boeren in Frankrijk,
rue Lafayette. Hier wordt dus raad gegeven en hulp verleend aan de Vlaamsche boeren die, hopend op een ruimer
bestaan, Moeder Vlaanderen vaarwel zeggen en de Fransche
aarde met hun zweet gaan bevruchten. Er zijn er die fortuin
hebben gemaakt ; er zijn er meer, die beter hadden gedaan
niet uit te wijken; er zijn er vele, die zwarte sneeuw hebben
gevonden. Zoo vaak werd reeds de waarschuwing gegeven:
Wijkt niet uit dan noodgedwongen en vraagt dan wijzen

raad » Het tweede en zeker het derde geslacht van Vlaam-
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sche boeren in Frankrijk verliest alle Vlaamsch-zijn en vaak
ook alle katholiek-zijn. De atmosfeer is er ongunstig voor
't Vlaamsche geloof en de Vlaamsche zeden. Moeten is
dwang — en wij krijgen een pint frisch gerstebier, dat ons
de toekomst rooskleuriger doet inzien...
— Pakken we geen Amer Picon ? vraagt Bert.
- Trekt dat naar het hoofd ? wil Gust weten.
— Neen antwoordt Gommer, naar de teenen en 't zet
aan...
Nu naar 't hartje der oude stad, naar l'Ile de France, het
eilandje tusschen twee armen van de Seine, met de kathedraal Notre-Dame, << een der merkwaardigste juweelen der
Fransche Gothische bouwkunst uit het einde der 12 6, begin
der 13 e eeuw >>, onderwijst Heeroom, die nu het woord
neemt.
Een der Waalsche boeren is in gesprek geraakt met den.
busconducteur. Ja, uw kathedraal is prachtig, indrukwekkend ! Of het binnenzicht ook zoo grootsch is ?
- Binnen ben ik nog nooit geweest ! zegt hij als van
uit de hoogte, met een schamper lachje.
Donker is de kerk van Binnen en het duurt een tijdje eer
ons oog zich aan de duisternis went, eer al de schoonheid
van ruinateverdeeling, bouw-, beeldhouw- en kleurenpracht,
tot haar voile recht komt. Statig en gedempt weerklinkt
dan door de ijle beuken het Vlaamsche lied van eerbied en
geloof : << Wij willen God ! >> '

***
Terug de auto's in en een ritje gemaakt langs de Halles
Centrales — waar in 't seizoen het Brusseisch witloof, de
Hoeilaartsche druiven en de kersen van Emmelen verkocht

worden langs Le Louvre, voorheen koninklijk paleis,
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waar thans menigvuldige musea zijn ondergebracht en niet
het minst de Vlaamsche meesters schitteren ; langs den
kunsttuin der Tuileries ; over de Place de la Concorde, waar
hoog de Obelisk van Louqsor oprijst ; voorbij het Grand
Palais, het . Petit Palais — het eerste wordt gebruikt voor
tentoonstellingen, het tweede is het Museum van Schoone
Kunsten van de stad — over de Pont Alexandre, een der
mooiste bruggen van Parijs met uitzicht op de Quai d'Orsay (met bijhuis te Brussel, zou Cam. Huysmans zeggen).
— 't Zal Been goed weer blijven, meent de President,
de zwaluwen vliegen te leeg.
Over het weidsche plein, l'Esplanade des Invalides, komen
wij voor het Hotel des Invalides, waar onder den 105-meterhoogen koepel der kerk Napoleon begraven ligt.
— Een geschikter plaats kon men niet uitkiezen voor
iemand die zooveel invalieden heeft gemaakt, meent Gommer.
Een blik geworpen op het oud-oefenplein — le Champ
de Mars — en voor den Eiffeltoren wordt stilgehouden.
Onze boeren kunnen niet gelooven wat de busconducteur
beweert : dat de vier reuzenpijlers van den toren juist een
hectare afbakenen, juist honderd meter van elkaar staan.
Ze stappen het of met groote gelijke schreden en werkelijk,
't schijnt uit te komen !
In een groepje van Limburgers. hooren wij beweren :
<< Hier kan de toren van Peer gemakkelijk onder door ! >>
Onze busconducteur heeft een sigaret aangestoken en
geeft een grapje ten beste :
Gisteren loodste hij een groep Amerikanen door de stad.
Een hunner kende een mondvol Fransch en moest bij elk
gebouw weten hoe lang men er wel aan gewerkt had.
— Aan Notre-Dame ?
— Zeventig jaar !
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- Bij ons kregen ze dat zeker op vijf en dertig klaar !
A an Le Louvre, zelfde vraag.
Veertig jaar heeft het gekost.
- Dat zetten ze bij ons op twintig.
Aan de Halles Centrales nogmaals :
— Die stonden er op hoeveel tijd ?
— Op een jaar.
- Bij ons hebben ze daar geen drie maand voor noodig.
Bij den Eiffeltoren, vroeg hij weer :
— En hoelang is hier wel aan gearbeid ?
— Kijk, zeg ik, ik ben hier dezen morgen voorbijgereden en toen was er nog niets van te zien !

***
Over de Ienabrug slibberen we langs het Trocadero, het
groote feestpaleis, naar de Place de l'Etoile, een der drukste
verkeerspunten van Parijs.
- Ei mij ! roept Gommer, een beeld van een uffra en
bijkans gevat tusschen twee trams !
Als in een carroussel vliegen wij in den stroom van menschen, auto's en rijtuigen, rondom l'Arc de Triomphe, den
triomfboog in 1806 gebouwd ter eere van Napoleon's legers.
— In 1870 zijn de Pruisen met trommels en fluiten,
onder den triomfboog doorgetrokken, in parademarsch,
maar in 1914 hebben zij onderweg andere gedachten gekregen... uit noodzakelijkheid des middels..., lacht Heeroom.
Onder den triomfboog brandt nu de eeuwige vlam voor
het graf van den heiligen Onbekenden Soldaat. Vandaar
die vereering te Brussel voor zijn kameraad. Bert beweert
dat ze ook te Parijs een Viaming onder den steen hebben
gestoken ! Op Walpurgisnacht had er een die geesten
verstaat den Onbekenden Soldaat van Brussel hooren roe26

pen : « Vliegt de Blauwvoet ! » en die van Parijs had geantwoord : << Storm op zee ! >> Franco-Belgisch akkoord !
Langs de baan der Champs Elysees, langs de Madeleine,
een kerk die meer aan een Romeinsch-Griekschen tempel
lijkt, uit den tijd van het classicisme, langs de Opera, waar,
hoog te paard, met stugge blikken, de politiemannen het
verkeer weten te regelen, geraken wij uit den maalstroom
in geruster • zoomen en klimmen wij naar de Basiliek van
Montmartre.
Hier, hoog boven de drukte van de Fransche wereldstad,
wordt het lof gezongen door al de bedevaarders en onze
reis verder onder de hoede van het H. Hart gesteld.
Het orgel ruischt. In het licht der flakkerende kaarsen
ontcijferen wij het opschrift in de neo-byzantijnsche mozaiek : << Gallia devota et pcenitens et grata. >>
Een priester der bedevaart bestijgt den kansel en predikt
over << dit heiligdom, op den heuvel nabij Parijs, met zijn
vijftig meter diepe grondvesten, hecht gebouwd als de Kerk
op Petrus' rots, om getuigenis of te leggen van de lief de,
tot God en het H. Hart, van een gedeelte van dit yolk. De
koepel van St. Pieter gloriet nog boven Rome, boven de
puinen van het heidendom. Ook deze tempel zal nog staan
als de moderne heidensche beschaving zal weggevaagd zijn
en verdwenen in den rook... >>
Nu wordt het Magnificat aangeheven.
En bij 't uitgaan speelt het orgel met al zijn trompetten
een dreunenden << Vlaamschen Leeuw >>.

***
Intusschen is de avond gevallen en heeft beneden de
donkere stad duizend oogen gekregen.
De stad met duizend oogen
Ligt lokkend op de loer...
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— Hierboven is 't nog lekkere gezonde lucht ! zegt Heeroom, terwip hij zijn kraag rechtzet om wille van den avondwind.
Beneden ligt Parijs met roode en gele lichtjes, ontelbaar.
Gommer is vroeger eens met den koster van Emmelen naar
het opera Louise van Charpentier gaan luisteren in de opera
te Antwerpen.
— Of ge daar het decor ziet of hier het echte Parijs,
't is krek eender ! orakelt Gommer, zoo goed is dat weergegeven
Langs de roezemoezende boulevards, met goudtoover van
wisselende lichtreclames, bollen wij terug naar de Noordstatie.
— Ja, dan is Brussel toch maar een boerendorp besluit
de President.
Rood, oranje, groen roepen langs alle kanten de opschriften Cinema Gaumont — Savon Cadum — Cacao Su-

chard — Au bon Marche — Restaurant Duval.
— Hoeveel kinderen hebt gij in Parijs gezien ? vraagt
Heeroom, als wij onder den glazen koepel van de statie
binnenrij den.
— Niet op gelet ! wordt hem geantwoord.
— Ik wel : drie hoop en al ! een aan de hand van zijn
moeder, een dat uit een winkel kwam geloopen en een dat
aan 't venster zat met zijn pop.
— Daar moeten er toch zijn, oordeelt Gommer, vanwaar
zouden anders al die meisjes van boven de zeventien jaar
komen : die loopen er met honderden !
Voor de trein zal vertrekken, schiet er nog een uurtje
over om in het cafe van de statie een verversching te gebruiken.
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De garcon kent enkele woorden Vlaamsch en is aldra
druk aan 't handel drijven in flesschen jenever en likeur.
Een bedevaarder mag wel zorgen voor een slaapmutsje.
Gust vraagt een flesch besten cognac en betaalt ze 45
Fransche frank.
— Mij niet bedriegen, hoor ! mompelt Gust.
- Ja, daar moet ge voor oppassen, slaat de garcon er
uit, mijn vader was nog eerlijk, maar ik ben het niet meer.
Daar wordt eens mee gelachen, maar achteraf is 't gebleken dat de dokter van de bedevaart van denzelfden
kellner denzelfden cognac had gekocht voor 25 frank !
En 't is gang naar den trein. Geschilderde << juffrouwen >>
met koolzwarte wenkbrauwen schuiven lonkend alleen of
bij paren, door de massa reizigers.
- Wat denkt ge van 't Parijsche vrouwvolk, Gommer ?
vraagt de President.
En Gommer antwoordt flegmatiek :
- Ik ben niet bevoegd in de schilderkunst !
Aldra zit ieder weer bij zijn pakken : de trein kan vertrekken en gaan schokken op de wisselsporen van het ringspoor om Parijs.
En het avondmaal ? Het is al zoo laat ?
Neen, het bestuur der bedevaart zal niet in fout gevonden worden...
In de gang worden geheimzinnige pakken, als apostelijke
tradition van hand tot hand overgeleverd. Onze beurt !
Asjeblief. Pakje avondmaal !
Wat daar allemaal in zit aan spijs en drank ! Wijn en
water, brood, vleesch, kaas, koek, suiker, vruchten... Gretig
wordt er toegegrepen en gegeten... De oogen glinsteren,
de gezichten blinken, de buiken krijgen hun ronding. Ze
hebben to veel, de boeren met den besten wil van de we-
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reld — en onze boeren zijn van zeer goeden wil op dit
punt — kunnen ze 't niet op krijgen...
Daar springt een knoop van mijn broek ! jammert
dikke Gust.
't Zal moeite kosten, maar hij zal ze er nog aannaaien
eer hij zich als de anderen ter ruste strekt.
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3.
Heeroom wordt het eerst wakker te Dijon met een zucht:
— De Boerenbond denkt toch aan alles. Hij heeft er
voor gezorgd dat door de wijnstreek van Bourgogne met
den nacht werd gereisd. Het water zou immers in den mond
komen bij al die mooi-klinkende, zoet-smakende namen, als
Nuits-Saint-Georges, Beaune, Chagny, Macon... en die pijn
van schade, terzelfder tijd een pijn van gevoelen, heeft hij
ons willen bespaten. Merci !
Met de eerste schemering zijn al de bedevaarders te been.
— 'k Heb in mijn droom onze merrie hooren hinniken,
geeuwt Gust, en 'k ben er van wakker geschoten.
Als op 't college vroeger naar den lavoir, is het nu gang,
beurt om beurt, met den handdoek rond den nek en de
zeep in den broekzak, naar de waschplaats.
De zon komt op achter de verre bergen en het morgenlicht ontsluiert een landstreek waar de lente en de wasdom
reeds heel wat verder gevorderd zijn dan bij ons. De kerselaars bloeien en alles staat in 't groen ! Ons hart gaat open
in lentestemming.
Brommend schiet onze trein den 2 Km. langen tunnel in,
gegraven onder den berg van Fourviere, waarboven de
basiliek van Onze-Lieve-Vrouw is gebouwd. Dit heiligdom
zullen onze bedevaarders straks bezoeken : bij mooi, helder
weer ziet men van daar hoog den Mont Blanc, waarvan wij
hier nog 165 Km. verwijderd zijn.
't Is zes uur — en uitgezocht weer — als, in de statie van
Lyon-Perrache, het bevel wordt opgevolgd : << Alleman afstappen reisgoed in den trein laten — de trein wordt
bewaakt. >>
Een gazettenverkoopster bij den uitgang van 't station,
31

heeft haar pakken kranten gerangschikt in een kinderwagentje. << Waarvoor in Frankrijk de kindervoituurkes gebruikt worden ! > schuddebolt Heeroom. En symbolisch
voegt hij er bij : << Ja, ja, de P
heeft mede schuld aan
de ledige wiegen !
De priesters spoeden zich voorop om mis te lezen in de
hun aangeduide kerken, de bedevaarders volgen om mis
te hooren en ter H. Tafel te naderen. Waarna het ontbijt
zal worden gebruikt dat te wachten staat in het Hotel Berrier et Millet. En dan, in groepen verdeeld, zal er een bezoek
worden gebracht aan de merkwaardigheden van de stad.
Ik heb mede de wacht op den trein. Als we de eerste
ronde van den ledigen trein gemaakt hebben en alle deuren
met den sleutel op slot gedaan, begint ineens onze trein te
rollen, zonder ba noch boe te zeggen. Wat is er aan de
hand ? Hij rijdt en blijft rijden, de static uit, de stad uit,
over een groote ijzeren brug de kronkelende Rhone over
en, midden in het veld, worden wij eindelijk op een zijspoor
in veiligheid geloodst. Maar hoe zal de tweede ploeg wachten den weg vinden en ons bier te negen uur komen aflossen ?
Een werkman gaat al fluitend van rijtuig tot rijtuig de
waterbakken van onze toiletkamers met versch water vullen. Een glazenmaker komt een gebroken ruit vervangen.
Dien spreken wij aan :
— Hoever zijn wij wel van Lyon-Perrache-station weggereden ?
— Ongeveer drie en een halven kilometer.
Wij hadden het erger verwacht. Iemand van ons moet
zich opofferen om te voet dien weg of te leggen en te negen
uur aan 't station dien weg terug te wijzen aan de aflossende kameraden.
Strootje getrokken, 't lot valt op Jonas.
.
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III. — Ingang der Vaticaansche hovingen met, op den achtergrond, den
koepel van St. Pieterskerk.

ritAl=lo- • uinen van het Romeinsche Forum

II( spring de baan op. Wij bevinden ons op een soort
viaduct. Hoe er of geraakt ? Ilc volg een tijdje de sporen
naar de stad toe, als een spoorbeambte van uit een wachthuisje of bureel op mij toeschiet :
— Hoe komt gij hier ? En waarheen gaat de weg ? 11w
identiteitskaart, a. u. b. !
Uitleg gegeven, dien hij maar half schijnt te slikken.
— Blijf gerust op uw trein tot op den middag, wanneer
hij zal terugkeeren naar 't station. Ge gaat U laten overridden !
II( geef toe, steek achteloos een sigaar op, bled er hem
een aan.
— Ah ! les beaux cigares belges.
De stemming slant om.
— Als U bij uw gedacht blijft zie langs hier is een
dit is de weg en op vijf en dertig minuten staat
poortje
U voor het station.
Ook op de Fransche hoffelijkheid heeft de rook van een
sigaar een weldoenden invloed.
't Is nog maar acht uur : laat ik van de gelegenheid gebruik maken om me te laten scheren.
En om postzegels te koopen ; postkaarten heb ik in den
trein gereed geschreven.
Aan den Franschen Figaro, die mij opfrischt, vraag ik
naar een postbureel.
— Hoekje om, tweede deur links, vindt U een hulpkantoor.
Dat klopt.
- Juffrouw, wil U me zooveel postzegels van 30 cm.
geven om deze kaarten voor Belgie te frankeeren ?
— Op kaarten voor Belgie moet er een zegel van 1 fr.
worden geplakt !

3
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— Pardon, juffrouw, ziet U, het zijn slechts kaarten zonder mededeeling.
II< durf ze toch niet aannemen. Bevraag U op een
grooter postbureel.
— Goed, juffrouw, maar U kunt mij wel zegels van
030 fr. verkoopen.
— II( heb er geen, Mijnheer.
- Daar hebt U er van 0.15 fr.
— Die zijn voor de klanten. Ilc ben vandaag nog niet naar
het groot bureel geweest. Vous ne profitez de rien, Monsieur ?
Ach ja, daar ligt de hond gebonden : zij verkoopt ook
wat anders Een pakje sigaretten kunnen we altijd gebruiken, al zijn ze vreeselijk duur. Mijn voorraad zal toch niet
strekken tot het einde van de reis.
Nu verandert de wind van richting. 1k mag postzegels
van 0.15 fr. hebben zooveel ik er maar lust. 1k ben nu klant
geworden. En mijn postkaarten, gefrankeerd met fr. 0.30,
zal de juffrouw aannemen, al is 't op mijn verantwoordelijkheid. En ik krijg nog een vriendelijk knikje met een
zangerig << Au revoir >>
In de static kom ik toe tegelijk met de kameraden die
de eerste ploeg willen aflossen .
- Een oogenblik, zegt de statie-onderoverste, de trein
zal aanstonds terug binnenloopen. Il arrivera tout cle suite.
Ik ken dat Fransche tout de suite en na een half uur,
drie kwartier te vergeefs te hebben gewacht, wandel ik de
stad in.
Op de mooie Place de Bellecour kuieren de bedevaarders
bij groepjes en hebben deugd van hun pijpke en het schoone weer, blij hun beenen te kunnen rekken na het lange
gedwongen zitten.
'
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Het groepje van Emmelen is uiteengeslagen. Gommer
zit alleen voor een café een cognacske te pakken :
— Boven op den berg was er wel een schoon uitzicht.
doch er hing mist daar hoog ! Een nevel die belette ver te
zien en het panorama zeer begrensde.
Gommer loopt nog even de primatiale kerk van Sint Jan
binnen waar een ingewikkeld uurwerk-mekaniek, << zooals
ze er nu geen meer maken >>, zegt Gommer, niet alleen seconde, minuut en uur, maar ook dag, maand, jaar, zonneen manestand, enz. aanwijst.
Ilc loop nog even naar het Museum om in de trapzaal
de muurschilderingen van Puvis de Chavannes te bewonderen — Le Bois sacre cher aux Arts et aux Muses, Vision
Antique en L'Inspiration chretienne — en te half twaalf
sta ik terug in de statie. Nog geen trein te zien ! Verloren
tijd, zoo voor de eerste als voor de tweede wachtploeg.
Eindelijk stipt te 11.55 u. doet hij plechtig zijn intrede
onder den statiekoepel. leder bedevaarder krijgt zijn pakje
voor het avondeten. Niemand ontbreekt. Alleman is op zijn
post, alles in de klink ! Nog zes minuten en we zijn weg...
— Goede duiven, zegt Gommer, ze hebben allemaal
hunnen kijker teruggevonden. En meteen schiet hij zijn
schoenen uit en trekt zijn pantoffels aan << lijk 's Zondags
na 't lof. >>
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DERDE HOOFDSTUK.
Lyon — Pisa — Rome.

U

IT Lyon vertrekken wij met de zon als een feestvlag

in de lucht.
In de gang bij de vensterraampjes zijn er dan ook
meer liefhebbers dan plaatsen en het gaat beurt om beurt.
Gekeuveld wordt er over alles wat voor onze oogen voorbijschuift en over nog zooveel daarbuiten !
Dikke Gust heeft kennis gemaakt met een West-Vlaming,
die als beroep een drievoudig opgeeft : kunstschilder, tooneelspeler en winkelier !
De spoorweg volgt al de kronkels der schilderachtige
Rhonevallei. Aan onze linkerhand ligt een witte wolkenyacht gespreid over de heuvelenrij van Dombes rechts
zwenkt het frissche groen op de beboschte eilandjes in den
stroom.
— Ik heb een karper zien staan ! zegt Gommer. Ze doen

dat juist als bij ons in de Nethe !
Op rooden kleigrond staan regimenten wijnstokken in
slagorde geschaard.
— Hier zijn de schapen al geschoren, merkt de President
op.
En Gommer : << En ploegen kunnen de boeren er niet : ziet
eens wat een scheeve voren !
37

In een dorp dat wij doorklieven, zitten,. rond den lavoir,
op de Groote Markt, vrouwen en meisjes geknield de wasch
te slaan. Een paar guitige Eva's wuiven vroolijk met hun
witten arm.
Spontaan wuift Bert, zonder nadenken, even vriendelijk
tegen. De President kijkt den anderen karat uit, maar Heeroom plaatst zijn vermanend woordje :
— Bij deze bron hoeft gij geen Rebecca te zoeken !
Mooie meisjes bij de vleet, maar ze koopen geen kinders.
En een boerenburgemeester uit de gang, die als vluchteling den oorlog in Frankrijk heeft doorgebracht, komt nu
aan Heeroom een uiteenzetting geven van de Fransche
theorie << non multa, sed multum >> : niet vele kinders, slechts
een of twee, aan wier opvoeding dan alle zorg kan worden
besteed ! < Faire une elite >>, zooals de rustende Kerk van
Frankrijk leers. Over die theorie, waarvan de bron is besmet, zijn onze boerenmenschen nog niet te spreken : zij
zijn te gezond, hebben te veel ingeboren kieschen eerbied
voor de eeuwige wetten, dan dat zij de natuur geweld zouden aandoen. Maar, de boeren er buiten gelaten, begint het
ook in Vlaanderen, bijzonder in de steden, geweldig in de
mode .te komen !
Slingerend klimmen de witte krijtwegen naar het land van
Savoie. Beekjes huppelen uit de bergstreek naar beneden,
met langs hun bochten, als wuivende wachters, Italiaansche
populieren met klaterend bladergewemel. Tegen de bergruggen hangen de armtierige hutten van het schamel landvolk in een krans van blanken appelbloesem.
Gust zet groote oogen : << En zeggen dat de coureurs in
de Ronde van Frankrijk die Bergen over moeten ! >>
De President heeft maar die watervalletjes in 't oog hij

is een maalderszoon en oppert : << Hier zouden wat watermolens kunnen geplaatst worden !
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Schraal is de grond, mager en steenachtig tusschen die
hooge bergen. Wij zijn in de streek van << le petit Savoyard >>
met zijn mormel : << J'ai faim ; vous qui passez, daignez me
secourir >>... van de klassieke schoorsteenvegers en_ van den
heiligen Joannes Vianney, pastoor van Ars.
Maar rijk is het land aan natuurschoon : gekloven bergen
met blanken waterval, groene valleien, geel van sleutelbloemen, waardoor een bergstroom zijn schuimende wateren stuwt. << Ziet hem geut geven ! >> roept Gommer.
Soms naakte steenrotsen, soms een weelde van boomengroei
en heestergroen.
Door c16 tunnels rammelt onze trein met een helsch lawaai.
Wij stoppen even voor een groot wit gebouw. De President wil weten wat het is. << Goed dat de trein doorrijdt >>,
zegt hid bid zijn terugkomst uit de gang, < het was... een
zothuis ! >>
Voorbij Chindrieux blankt het schilderachtige meer Le
Bourget. Een blauw-groene waterspiegel, omzoomd met
lisch en riet, in een gordel van groen-bruine bergen met
witte sneeuwmutsen op hun top. Een groote klamper toert
lager en lager en duikelt plots, om met een spartelenden
visch in zijn bek terug omhoog te wieken.
Kort oponthoud te Aix-les-Bains. Bert haalt zijn cognacflesch voor den dag en deelt rijkelijk mede.
— Als ik zoo 'ne koffie thuis had, moest ik niet op reis
gaan zegt Gust.
En Gommer : << Als ik zoo 'nen bornput had, moesten
ze voor mij Been koffie opschenken ! >>
Voorbij Chambery, Savoie's hoofdstad, -ziet de vallei er
vruchtbaarder uit.
Hijgend klimt de trein de bergen op, naar Modane, de
grensstatie tusschen Frankrijk en Italie, een stadje verdoken
39

in een bergplooi op duizend meter boven den zeespiegel.
— Ge zoudt slecht kunnen gelooven dat de wereld zoo
groot is ! oppert de President.
Te Modane is 't heel wat frisscher dan dezen middag te
Lyon. De stuurkijkende bersaglieri met groene haneveeren
op den hoed, hebben zich gehuld in de plooien van een
warmen mantel. Alles ligt er vol sneeuw. En dikke Gust
knikt : << Hier is 't goed sneeuw zijn, dan moogt ge lang
blijven liggen
Hoewel pas-controle en douaneformaliteiten tot op een
minimum zijn herleid, worden wij toch een uurtje opgehouden : een welkome gelegenheid om na zes uur zitten, ons
wat te vertreden en even langs den trein te loopen.
Van hier uit, op gansch onze reis in Italie zullen wij bestendig de eer en het genoegen hebben twee leden van de
fascistische militie in burgerkleedij tot ons gezelschap te
mogen rekenen : wij gunnen dan ook een voorbehouden
coupe, een <<riservato>>, aan die vertegenwoordigers van << it
Duce ! >>.
— Vous Beiges latins ? vragen ze.
- Neen ! klinkt het. En die ontkenning schijnt hun minder te bevallen.
Het moet er blijkbaar goed geweest zijn in hun riservato,
want op heel den tocht hebben zij enkel een paar malen het
tipje van hun neus laten zien.
Onze stoomduivel wordt hier gestald. Ze spannen een
electrisch paardje vOor, dat onzen trein zacht sleeps rondom
de stad Modane, door een 50 meter langen tunnel, << een
tunnel met weerlichten >>, zegt Gommer, doelend op de
lichtende openingen. Dan krijgen wij nog even de sneeuwmutsen der hooge Alpenkruinen te zien en nu gaat het
voorgoed den donkeren kelder in onder den 2000 meter
hoogen Mont Cenis. Op een half uurtje dommelen wij den
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12 Km. langen tunnel door — een tunnel met dubbel spoor,
een der stoutste ingenieurswerken uit de verleden eeuw (uitgevoerd 1857-1870) — en wij monden uit, 1148 meter boven
den zeespiegel, in 't schoone Italie !

***
Kent gij het land waar de citroenen bloeien ?
Hier op de hooge Alpen bloeien nog Been citroenboomen.
Maar blauw is de lucht, teer en zuiver blauw als de kleur
van onze weeke vlasbloempjes. En op de bergtoppen ten
Westen zit de dalende lentezon in een nevel van karmozijn.
De flanken der Alpen zijn begroeid met groene kastanjebosschen, van wier zoomen magere bergweiden naar de
valleien dalen.
— We worden niet ouder meer, zegt Gommer vol bewondering, we laten ons stabiliseeren zooals de frank !
Als een hoopje teerlingen ligt het stadje Susa in een
bergkuip.
- Daar moet het prachtig zijn om een onweder of to
kijken, meent de President. En Heeroom is het roerend met
hem eens.
Lager in de vruchtbare vallei der Doria Riparia rijden
wij voorbij heele velden moerbezieboompjes, die men teelt
om het blad. Wij zijn immers in de streek van de zijdewormenteelt en de zijdeworm words met moerbeziebladeren
gevoed. En rond de moerbezieboompjes, die men kaal plukt,
worden de ranken geleid van druivelaars die men plant aan
hun voet, zoodat in deze dubbele teelt, de moerbezieboomjes druiven dragen.
Stilaan waast de witte stippelmist uit de valleien tegen
de Bergen omhoog. De avondschaduwen schuiven koel over
de landerijen, voorboden van den nacht.
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Waar de rivier Doria Riparia uitmondt in den Po-stroom,
ligt op onzen weg de eerste groote Italiaansche stad : Turijn,
met over het half millioen inwoners.
Te 9 uur loops onze trein de helverlichte, broeiheete
glazen spoorhalle binnen.
Een uurtje is hier uitgemeten, van pas om in het buffet
enkele lires te gaan besteden aan een flesch Chianti, ter
verfrissching van onze dorstige kelen, en aan nog een :
een slaapmutske voor den tweeden nacht in den trein. De
intentie maakt het werk. Twee Chianti-drinkers hebben in
een cafe, verder de stad in, zulk heerlijk druivensap over
hun tong gekregen, dat de wijzers van hun horloge voor
hun oogen flikkeren. Als zij eindelijk merken dat ze zich
daareven hebben vergist en het hoog tijd is, zetten zij 't op
een loopen met den heldenmoed van filmsterren en komen
in 't station toe juist op tijd om... den trein voor hun neus
te zien wegrijden... Het tweetal heeft toch den weg naar
, Rome gevonden, hoewel het schijnt dat ze onderweg nog
een paar maal in een sukkelstraatje zijn geraakt...

***
De tweede nachtreis voert ons weer door een streek
met zoete namen : door het land van Asti, van den Asti
spumante, den Italiaanschen schuimwijn... Nu, dien zullen
wij in Rome toch proeven ! Daar zijn er met een fijnen
neus, hebben we gehoord, die van in Turijn al weten
<< hoe lekker dat hij is ! >>
Over Alessandrie, langs de vlakte van Marengo, bereiken wij rond middernacht de Middellandsche Zee te Genua. Hier teekende Rubens zijn schetsboek << De paleizen
van Genua >>, en schilderde Van Dijck menig portret in de
aristocratische families.

Ik ben even langs de slapers naar het open treinraampje
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geschoven om den bijtenden zerpen geur van zeewier in
te ademen en om de oude wereldzee te zien liggen in den
nacht, grijs en kalm, onder een kleine maansikkel van bleek
oranje.
Nog vroeger dan gisteren zijn de bedevaarders te been.
Frisch gewasschen staan wij reeds, bij La Spezia, met een
half dozijn in de gang om het eerste licht te zien glijden
over de berghellingen, met hun witte villa's en weelderige
lusthoven. In alle staties staan wagonladingen met wit
marmer van Carrara, dat bier uit de steengroeven tegen de
bergflanken wordt opgehaald : steengroeven die aandoen
als sneeuwveldjes in het bruin der heuvelklingen. Olijfboomen waaien met hun loof van zilvergroen.
Verderop valt de morgen op lichtschuwe pineta's : donkere, dichte bosschen van schermdennen, kaarsrechte statige
populieren en zwarte BOcklincypressen.
VOor ons gaat een vlakke, half moerassige vallei open
en ginder, tegen den zwarten achtergrond van een lage heuvelketen, teekent zich of een kleine witte stad met, er boven uit en vast bijeen, een grooten koepel, een kleineren
koepel tegen een lange beuk en... een scheeven toren.
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2.
Pisa !
't Is vijf uur in den druilenden morgen als wij den trein
uitstappen en over het witbestoven statieplein de stad intrekken.
Alles slaapt : de paleizen van wit, lichtgrijs geworden
marmer, de kleinere huizen en moderne winkels, de hooge
palmen langs de lanen en in de hoven, palmen, die schijnen
to weten van de wintervorst.
De straten liggen leeg. Dof klinken onze stappen op de
brug over den Arno, waar ook het groene water slaapt tusschen' de kaaimuren en onder de oude boogbruggen.
In het Hotel Nettuno zullen zoo aanstonds de meest
hongerigen worden gespijsd, de meest dorstigen gelaafd.
Zij die nog wachten konden zijn naar de mis in St. Antoniuskerk.
Lekker smaakt de geurige warme koffie met << latte >> —
een der eerste Italiaansche woorden (latte : melk) dat, met
<< vino Bianco >> en << biera grande >> aanstonds algemeen
onthouden wordt. Denk eens aan : koffie drinken met
latte (n)
Het stadje zelf biedt niet zooveel merkwaardigs : het is
de zetel van een aartsbisdom en van een universiteit, maar
zijn ouden luister heeft het verloren.
De meest bezienswaardige monumenten van Pisa staan
extra muros op een afgezonderd wijdingvol plekje, met
vieren bijeen, vormend als een openluchtmuseum.
Hier haalt Heeroom zijn aanteekenboekje voor den dag,
waarin hij de reis heeft voorbereid, en speelt cicerone voor
het groepje.
Daar is vooreerst de Domkerk, opgetrokken van 1063 tot
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1118, in een rijke afwisseling van wit en zwart marmer.
Binnen valt er meest te bewonderen : de predikstoel, het
meesterstuk van den beeldhouwer Giovanni Pisano de
groote bronzen lamp, die, zoo words er verhaald, Galilei
op het spoor heeft gebracht van de wetten van den slinger.
De President merkt op : << Die zal vele verstrooidheden
mogen biechten hebben, eer hij 't zoo ver had gebracht
Wijders een Afdoening van 't Kruis, door Sodoma, en
in den koepel een mozalek van Cimabue.
Maar 't meeste aantrek heeft de Scheeve Toren, de
campanile die, ten gevolge van een grondverschuiving,
leelijk begon over te zakken, toen hij nog maar elf meter
hoog was en die toch verder werd opgetrokken tot op
zijn huidige hoogte van 55 meter, met een overhelling van
meer dan vier meter.
— Als ik mijn korenmijt zoo moest optassen, pruilt
Gommer, ik werd in alle herbergen uitgelachen een heel
jaar lang.
Een driehonderdtal trappen voeren ons tot boven op het
platform van den klokketoren, van waar men een trotsch
uitzicht heeft op de zee en de Apennijnen.
In de Doopkerk — met boven de deur een Madonna van
Giovanni Pisano — valt er een even mooie predikstoel te
bewonderen van Nicolo Pisano. Onder den 55 m. hoogen
koepel haalt de bewaker een kunststukje uit dat hem menige lire opbrengt. Met zijn tremoleerende stem zendt hij
achtereenvolgens naar omhoog een zwaar do-geluid, een
halfzware mi en een lichte sol en de drie klanken smelten
daarboven ineen en blijven er in volmaakt akkoord wel
een voile minuut natrillen.
Het Campo Santo, ook vlakbij, is misschien het merkwaardigste kerkhof van Italie, om den wille zijner fresco's,
grafzerken, beelden, doodenkapellen en mozaiekwerken.
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Over het plein verspreid, staan en zitten de bedevaarders
bij kleine en grootere groepjes te praten, te vluggen in
't zonneke als musschen en postkaarten te schrijven : op
de knie, tegen een muur, op mekaars rug.
— Bert jongen, al weeral een kaart naar Fientje ! plaagt
dikke Gust ; wat ben ik gelukkig dat ik met zoo'n zaken
nog geen last heb !
Vermanend zegt de President : << 't Is negen uur ; te half
tien vertrekt onze trein verder — en de statie is meer dan
een kwartier ver. >>
En 't wordt gang naar de statie door het stadje dat intusschen wakker, he! wakker geworden is.
In een zijstraatje, dat ons binnendoor naar de statie voert,
zijn de bewoners van twee over elkaar gelegen winkeltjes
in onmin geraakt, onmin die ze luidruchtig uiten door tegen
mekaars voorgevel kapot te gooien : bierglazen zonder
ooren, teljooren met een hap in, lekke kannen, gebarsten
kommen, uitgediende gloeilampen, al wat maar met een
kraker in scherven kan rinkelen.
Wij hebben later vernomen dat al dat goedje in Italie
zorgvuldig wordt opgeborgen om op middernacht tusschen
Oudjaar en Nieuwjaar te worden stukgegooid op straat.
Maar als er voordien ruzie in 't straatje heerscht, wordt de
voorraad vroeger aangesproken !
Hier was 't tamelijk vlug afgeloopen : een gardevil kwam
met zijn potlood op zijn boekje kloppen en deed de scherven opruimen. Maar aan den vloed van scheldwoorden die
de twee Jocondes, << fortes en gueule >> zooals Mme Angot,
naar elkaars hoofd spuwden, was geen stremmen... dat moest
zijn verloop hebben.
Ook in Italie, merkt Gommer op, willen en zullen
de vrouwen het laatste woord hebben.
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3.
Buiten Pisa gaat het nog een wijl door de. moerassige
Arnovallei, tot wij ineens weer langs de zee beginnen te
rijden, de effen kalme Middellandsche zee, groen en bruin,
geel en blauw gestreept en gevlekt tot aan de verre kim,
waar een zuiver blauwe lucht komt neerstrijken.
Voorbij de havenstad Livorno zien wij schermdennenboschjes afwisselen met weilanden — vol kudden knokige
koeien, pezige paardjes en vette schapen — en moerassen,
die in den zomer de gevreesde malaria uitwasemen. Wij
komen in de streek der Maremmen. Witte ossen gaan onder
het juk, getwee&i, gevieren, soms gezessen voor ploeg of
wagen gespannen.
— Kiekens hebben ze bier toch ook, zegt Gommer, schijnbaar voldaan ; als 't wijf wat gierig is met de zondagspree,
kan de vent achter haar rug er soms al een koppel verkoopen aan den poelier ! Dat is mij ook al gebeurd !
Langs het strand liggen de dorpjes, rood met witgekalkte
daken ; in de tuinen wisselen de vette vijgeboomen of met
ranke oranje-, grijsgroene olijfboomen en donkergroene
thuya's.
In al de staties hangen verwarringstichtende reclameplaten : Olio Sasso. De eerste maal nemen wij den naam
van die olie voor den naam van het dorp ! Zou dat de fameuze wonderolie zijn die zooveel bekeeringen tot het
fascisme heeft bewerkt ? En velen ook verkeeren een tijdje
in den waan dat de trein stopt te Uscita (= uitgang) !
De Italiaansche zon treks vuurstrepen over den bleekgroenen zeespiegel en over de witte zeilen der voorbijvarende hulkjes. Een frissche koelte waait ons aan van de

kleine golfjes die kroezelend het gele zand komen drenken.
Ginds een stadje op een hoogte.
— De zieltjes die van daar naar den hemel vertrekken,
zijn zooveel te eer ter bestemming ! meent Gommer.
In de verte een zwarte streep : de trust van het eiland
Elba, waarboven wij het spook van Napoleon meenen te
ontwaren.
Dit eilandje kent nog een grooten toeloop van toeristen,
om zijn wijngaarden en zijn prachtige kastanjebosschen.
— Zoo, zoo, zegt Gommer, ze hebben Napoleon veel
eer aangedaan met hem zoo 'n klein paradijs tot gevangenis
te schenken. En nog trok hij er van door !
Grossetto mogen wij een Italiaansch Brugge heeten, bij
zooverre zij ook een verzande zeehaven is.
Onze trein blijft er een dikke half uur stilstaan.
- Och ! paait Gommer de ongeduldigen, 't is al eender
waar een mensch oud wordt, als 't maar schoon gaat !
Wat onze menschen plezier doet is, dat het hier overal
krioelt van kinderen. Onze twee fascistische begeleiders
knikken ons uit hun compartiment toe : « Vele kinderen !
Mooie kinderen Dat is de deeg waaruit Mussolini de Italiaansche grootheid zal kneden. >>
Heeroom meent als volgt :
— Nu, het brengt ook zijn bezorgdheid mede : jaarlijks
een geboorte-overschot van een klein half millioen ! Italie
moet uitzwermen. En het Italie van Mussolini is met een
stuk brood, een mondvol macaroni of een bord polenta
en een teug landwijn of zuiver bronwater niet meer tevreden. Zij verlangen hun deel van den koek en van de biefstukken van Anseele.
Te Talamone
hier heeft Arthur Van Schendel zijn
verliefden zwerver gedoopt !
zien wij rechts in de zee
den eiland-berg Argentario zijn 600 meter hooge kruin
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V. — De koninklijke trap in het Vaticaan.

VI. — Een wijnvoerder uit de Albaansche Bergen.

opsteken tegen het zachtblauwe uitspansel. Links blijft
het uitzicht nog lang dat der maremmen : drabbige moeren,
magere grasvelden, donkere bosschen.
Tot Civita Vecchia, Rome's oude havenstad, loopt de
trein langs de zee. Een eind verder steekt hij met een plotse
kromming 't land in, met den kop naar Rome.
Nu gaat het dwars door' den Agro Romano, een grootsche, lichtjes-heuvelende vlakte, van een onmetelijke, droefstemmende uitgestrektheid, waarin Rome ligt als een eiland
in een zee van groen en bruin.
Op zandige heuveltjes wachten schubbige schermdennen
op de etsnaald van Dirk Baksteen. In de valleien hier en daar
een klein veldje tarwe, een pas aangelegde wijngaard of
een olijfboschje, als zoovele kleurlapjes voor den borstel
van Permeke. Af en toe een herder in wijden mantel achter
een kudde grazende schapen of bij een troepje koeien met
prachtige horens ; een herder die zijn nachtverblijf houdt
in een Bier voorhistorische hutten, groot, hoog en rond, in
hout en stroo opgetrokken.
Heeroom haalt zijn notaboekje voor den dag :
— En uit deze nu doodsche vlakte trok Rome eertijds
brood en melk, vleesch en wijn, honig en olie ! Hier werd
Cincinnatus van achter den ploeg gehaald om het zwaard
op te nemen en den vijand te verslaan, waarna hij weer
rustig zijn akker ging bezaaien.
Van gindsche Albaansche heuvels, rechts, daalden de boeren of die, op zoek naar vruchtbaren grond voor vee en
schapen, zich vestigden op den Palatijnschen berg en de
stichters werden van Rome.
Het zou een heele bladzijde Romeinsche geschiedenis
vergen om te verhalen hoe die vruchtbare akkers — toen
Rome rijk werd en de overwonnen provinci&I het bevoorraadden — in grasland werden gelegd. Reeds ten tijde der
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Gracchi bezorgden een 50-tal slaven, onder het bestuur van
een rentmeester, het vee op een strook grond, waarop vroeger 150 huisgezinnen van kleine boeren hun bestaan vonden !
Met de invallen der barbaren ging later ook de veeteelt
te niet.
De waterafvoer in den Agro werd niet meer verzorgd ;
moerassen ontstonden, de moeraskoorts besprong dieren en
menschen en werd op haar beurt een oorzaak van ontvolking.
De Pausen, door de omstandigheden zelf groot-grondbezitters geworden, begunstigden de herontginning, zonder
dat evenwel de uitslagen aan hun wensch en goeden wil
mochten beantwoorden.
Deze laatste jaren heeft de Italiaansche Regeering krachtig de hand aan den ploeg geslagen om leven te brengen
in deze doodsche streek. Daar is vooruitgang en nu er spraak
is er met Mussolini-geweld op los te varen — << de steden
ontvolken, van Italie een landbouwstaat maken ! >> heeft de
Duce tot wachtwoord gegeven — zou het ons niet verwonderen dat deze streek een deel van haar vroegere welvaart
herwon. De bodem van Italie moet genoeg graan . opleveren om alle Italianen van brood te voorzien ! wil Mussolini.
Waar onze trein nu doorholt is er weinig leven te bespeuren. Wij zijn nog maar in de tweede helft van April
en reeds heeft een doode herfstkleur haar vale vlerken over
het land gespreid.
Maar wij komen in de frissche groene vallei van den
Tiber. Rome ligt niet ver meer of !
Alle moeheid is vergeten. Wij naderen het einde en het
doel onzer reis !
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Pak en zak liggen gereed op de bank : wij kunnen uitstappen. Al de hoof den steken door het venster : wie zal
er de eerste den koepel van St. Pieterskerk zien ?
Daar duikt hij op in de verte ! Een hoera-geroep loopt
den geheelen trein langs en een priester uit Limburg zet
krachtig het lied in : « Neen, de Pausen sterven niet ! >>
Daar, de basiliek van St. Paulus.
De trein houdt zijn vaart in en over de kletterende wisselsporen schuift hij witbestoven van zijn lange reis onder
de ruime spoorhalle van Rome-Termini !
Speciale trams laden de pelgrims in verschillende groepen
op en brengen ze bij hun kosthuis.
Wij worden afgezet nabij St. Pietersplein.
Daar rijst nu voor ons de fameuze St. Pieterskerk... of
liever, eerlijk gesproken, daar rijst niemendal Kerk en
plein en koepel, alles is << zoowel in proportie >> (zooals
wij in onzen studententijd zoo vaak hebben gedeclameerd).
dat wij eerst een heelen tijd naar een maatstaf moeten zoeken, eer de indruk van geweld en grootschheid over ons
vaardig words.
In de stille omgeving van St. Pietersplein, in het pelgrimshuis Santa Marta, bediend door de Zusters van St.
Vincentius a Paulo, vinden wij een onderdak.
— Wij worden voor een tijd door Vincentius geholpen,
spot de President.
Dezen avond zullen onze beenen ons niet ver meer dragen. Liever vroeg ter ruste om morgen zooveel te frisscher
uit de veeren te springen.
Slaapwel !
ja, onder de schaduw van St. Pieter zullen wij slapen als
cozen
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VIERDE HOOFDSTUK.
Rome 't onderste boven. Avanti !
1.

N

A zoo'n reis zou men wel een gat in den dag slapen...
als men niet te Rome was en dan nog met boeren :
menschen, die \TO& dag en dauw de pijp uit zijn !
Ook de Italiaansche zon zal onzen Vlaamschen boer niet
in zijn bed vinden.
Van \TO& vijf uur al loopen de kraantjes van de waschplaats ; het is er weldra een plassen en proesten, een hijgen
en blazen, een komen en gaan : de hardste slaper moet er
bij wakker schieten !
De President komt mijn gordijntje lichten :
— Blijf maar liggen, knikt hij, ik zal met Heeroom wel
meegaan en zijn mis dienen bier beneden in de huiskapel
van de Zusters.
— Is Heeroom al wakker ?
— wakker ? Al gewasschen en geschoren, gelaarsd en
gespoord !
— En Gommer ? En Bert en Gust ?
— Die staan al op St. Pietersplein naar de zon te zien.
Prachtig weer ! Ze hebben zoolang aan Ste. Marta's poort
gerammeld tot de gebochelde, nog half slapende portier
eindelijk toch, grommelend tegen de rustverstoorders, de
buitenpoort heeft ontgrendeld.
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Nu moet ik ook mijn emmer uit of ik schiet er mijn reputatie bij in.
't Is nog geen zes uur als ik ons groepje vervoeg op St.
Pietersplein... want St. Pieterskerk gaat eerst open te zeven !
Maar ook het plein is eenig !
Als reusachtige vangarmen staan daar de twee massale
zuilenrijen (tellende 281 pilaren) van Bernini opengespreid,
als om de pelgrims van alle volkeren in een lief de te omvatten en te drukken aan het hart van St. Pieter.
Twee fonteinen, veertien meter hoog, spruiten in de
lucht een zes-meter-opschietenden waterstraal, die daarboven uiteenwaaiert en in honderdduizend droppelen neerstuift.
De obelisk in rood graniet, een Egyptisch erfdeel van
26 meter hoog, fungeerde destijds als middenpunt van
Nero's circus. In de 16e eeuw, ten tijde van Paus Sixtus V,
richtte men ze hier op, bij welke operatie eens en voor
altijd de << elasticiteit ende de porositeio> van hennep afdoende bewezen werd door het bekende << water op de
koorden !
Vlakbij rechts staren wij op de hooge gebouwen met hun
honderden vensters: het Vaticaan. Een onderpastoor weet
achter welk venster de Paus nu te werken of te bidden zit
en vingerwijst het ons aan.
Nu richten zich weer aller blikken naar den voorgevel
van St. Pieter. Zijn grootschheid krijgt ons reeds meer te
pakken dan gisteren. Maar heelemaal gelooven wij onzen
Baedeker nog niet, waar hij op het verduldige papier beweert dat die voorgevel 145 meter lang en 46 meter hoog
is, hoogte gemeten van boven de drie vluchten van zeven
trappen tot aan de kroonlijst. << 't Kan zijn en 't kan niet
zijn opperen filosofisch Bert en Gust.
Boven de middenste deur bevindt zich de loggia, vanwaar,
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bij het beeindigen van het Conclaaf, de naam van den
nieuwgekozen paus aan de wachtende menigte en < urbi
et orbi » verkondigd wordt en de nieuwe H. Vader het
yolk zegent.
Een half woordje geschiedenis ?
Op St. Pieters graf bouwde Paus Anaeletus een kleine
bidplaats, waarin de eerste Pausen werden bijgezet.
Keizer Constantijn verving haar (319-324) door een
groote basiliek, die twaalf eeuwen lang de pelgrims van
het Christendom, met Keizers en Koningen aan het hoof d,
zag neerknielen op St. Pieters graf.
De eerste steen der huidige kerk werd gelegd op 18 April
1506. Meer dan een eeuw werd er aan gearbeid door de
grootste kunstenaars der Italiaansche Renaissance, onder
leiding van zeer kunstminnende Pausen. Bramante, Rafael,
Michel-Angelo hebben er hun aandeel in gehad. MichelAngelo was het die den koepel ontwierp. Gedurende den
opbouw ondergingen de plannen meermalen veranderingen.
Zoo veroorloofde zich Maderno, die den voorgevel voltooide, de beak te verlengen om van het oorspronkelijke plan
in Grieksch kruis een Latijnsch kruis te maken. Dit is wel
de groote oorzaak waarom de koepel, daardoor achteruitgeschoven, het geheel niet meer domineert. Was de eerste
opvatting geeerbiedigd geworden, de indruk zou alleszins
machtiger geweest zijn.
Eerst op 18 November 1620 kon Paus Urbanus VIII de
basiliek plechtig inwijden.

***
Zeven uur !
Een kerkbaljuw trekt de groote deur open. Wij kunnen
binnen.
Al de kosters zijn aan 't vagen met hun lange borstels.
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— Naar boven kijken, had men ons gezegd, naar de
opgaande lijnen van het gewelf in de middenbeuk !
Ja, zoo gaan de afstanden open.
Enkele meetkundige elementen voor hen die onzen indruk wenschen deelachtig to worden.
Lengte van St. Pieter : 186.98 m.
Breedte (in de kruisbeuk) 137 m.
Hoogte van de middenbeuk 45 m., hoogte onder den
koepel 117 m.
Op de plaveien van den vloer is met een koperen meetje
aangeduid de lengte der op stuk van grootte mededingende
kerken :
St. Pauluskerk, Londen : 158.61 m.
Dom van Firenze : 149.45 m.
St. Petronius, Bologna : 134.75 m.
Kathedraal van Milaan : 134.38 m.
Dom van Keulen : 132 m.
St.' Paulus-buiten-de-Muren (Rome) : 127.72 m.
En ten slotte 0. L. Vrouwe, Antwerpen 117 m.
Voor verdere cijfers weze naar Baedeker verwezen.
Schuddekoppend gaan Bert en Gust aan 't nameten. Ge
ziet ze stappen met welgemeten tred, zooals ze doen rond
hun land. En ze moeten op den duur het verduldige papier
gelijk geven !
Gommer gebruikt een andere manier van meten : hij
heeft de ronde gemaakt van een der machtige zuilen die
den koepel schragen : << precies zeven weesgegroeten >>, zegt
hij.
Aan de mollige engeltjes die ons het wijwatervat aanbieden heeft hij nog een maatstaf. << Van verre zoudt ge
zeggen : speelgenootjes voor de kleine mannen van de
papschool, en van dichtbij ziet ge dat ze grooter zijn dan
gib >>
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Wij gaan neerknielen langs de balustrade, bij de 89
lampen brandend rond St. Pieters graf.
En wij maken verder de ronde van de kerk.
Daar zitten priesters die biecht hooren in alle talen.
Daar zijn biechtvaders die een grooten stok in de hand
houden en ieder die maar wil knielen er eventjes mee op
den kop tikken. Ge zult er geen builen van opdoen, wei
een aantal dagen aflaat.
't Schijnt dat dit gebruik nog overgehouden werd uit
den .tijd der oude Romeinen. Deze ceremonie beduidde dat
de slaaf werd vrijgemaakt : zoo worden wij door de biecht
ontslagen van den << duivel en al zijn pomperijen >.
Gommer is natuurlijk de eerste om onder de roede te
gaan. Heeroom en de President komen juist op dit oogenblik ons vervoegen en schuiven achter ons in de rij.
- Dat zou gemakkelijk zijn, is Gommers meening, als
we zoo zonder biechten de absolutie konden krijgen ze
mochten dan nog dubbel zoo hard slaan.
De President wil weten voor hoeveel yolk de kerk wel
ruimte biedt.
— Voor 54.000 man ! wordt hem geantwoord.
— Dan zou het kunnen waar zijn wat mij een oud-zouaaf
vertelde. Op een Zondag kwam hun majoor <<spectie maken>>
of zijn compagnie wel de militaire mis bijwoonde in St.
Pieter. Hij had heel de kerk rondgewandeld zonder zijn
yolk te vinden. En zijn mannen zaten nochtans met twee
honderd vijftig bij een, maar... in een hoekske !
Om den Schat in de Sacristie te bezichtigen, dalen wij de
trap of onder het grafmonument van Pius VIII in den linkerbeuk. Zelfs de sacristie is een museum ! Men vindt er
mozalekwerk van Muziano, zilverdrijfwerk van Pollaiuolo
en Benvenuto Cellini, schilderijen van Giotto en Melozzo
da Forli.
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Wij gaan ook neerknielen op de graven in de dubbele
krocht, overblijfsel van de oude St. Pieterskerk. Hier ziet
men samengebracht grafzerken, kunststukken, inschriften
gevonden in de eerste basiliek, enz. Noemen wij enkel de
graven van Pius X en Benedictus XV ; de sarcophagen van
Otto II, Pius II, Bonifacius VIII, dit laatste gebeeldhouwd
door Arnolfo di Cambio ; dit van Junius Bassus met beeldhouwwerk uit de IVe eeuw. Er is ook beeldwerk van Mino
da Fiesole en Giovanni Dalmata. En juist onder de confessio,
bevindt zich het rijkversierde graf van St. Pieter, den prins
der apostelen.
Een standbeeld van Benedictus XII, door Paolo da Siena,
staat in de laatste kapel die de ronde besluit.
Daar is de trap die naar den koepel leidt. Als wij tijd
hebben, op een anderen keer, zullen wij wel eens naar boven klimmen : 1111 niet, op een nuchtere maag !
Alvorens to gaan ontbijten, loopen wij nog even binnen
in Santa Maria del Campo Santo, een fondatie van Karel
den Groote. Een hospitium, vroeger, in den tijd van den
Raad van Vlaanderen >> (eerste uitgave), voorbehouden
aan Duitschers en Vlariaingen. Daar ligt ook de groote
Nederlandsche dichter en staatsman Dr. Schaepman begraven.
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2.
Net ontbijt wordt gebruikt op de koer van Santa Marta.
Zooals de oude Hebreeuwen rechtstaande en reisvaardig het Paaschlam aten, staan onze bedevaarders eveneens
gelaarsd en gespoord, niet voor den tocht door de woestijn,
maar voor hun eerste bezoek aan de stad Rome.
De goede Zusterkes worden letterlijk overrompeld. Wat
kunnen did Vlamingen eten... en drinken ! Zoo vroeg
op den dag ! Men had hun gezegd : << Zusters, veel koffie,
veel brood, veel boter ! >> Maar het woordje veel heeft onder den Italiaanschen hemel een andere beteekenis dan
onder den Vlaamschen. Alles is betrekkelijk ! Ze hebben
oogen getrokken, die brave Zusterkes ! En wat hebben ze
geloopen om bij te blijven !
Honderd auto's staan gereed om met ons de stad in te
rij den.
Avanti
Door de enge, vuile winkelstraten van het Borgokwartier
slingert de rij langs den Engelenburcht, de oude grafstede
van Keizer Hadrianus.
Zijn huidigen naam dankt hij aan het standbeeld van
St. Michiel, dat seders de VII" eeuw den burcht bekroont.
Heel het gebouwen-complex werd na 1389 vergroot en veranderd ; nog in 1901 werd de Engelenburcht grondig gerestaureerd om daarna als krijgsmuseum dienst te doen.
Een binnentrap voert den bezoeker tot op het terras bij
St. Michiel, vanwaar men het weidsche panorama der
Eeuwige Stad en vooral der Vaticaansche gebouwen. en
hovingen kan overschouwen.
op de Cavourbrug voorbij het gerechtshof zien wij den
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schoonen Tiber liggen met gouden zon op zijn wateren :

Tiberis flavus, de gele Tiber, zeiden de oude Romeinen
de zonne-Tiber
De Volksplaats voorbij, langs waar men vroeger uit het
Noorden de stad Rome binnentrad, schieten wij een slingerend macadampaadje op naar den lustheuvel Pincio, waar
palmen wuiven en wandelaars genieten van de lommerrijke
paden en van het panorama dat hierboven wordt geboden.
Wij stappen de auto's uit, steken een sigaar op en zullen bier een kwartiertje kuieren.
Heeroom heeft bij een groepje gestaan, zegt hij, dat de
zuidersche boomen van het park wilde kennen en keuren.
Voor een katjesdragenden <onbekenden soldaam stond het
gezelschap perplex. Tot er een de vraag opwierp : << Zou
dat Been macaroni-boom zijn ? >>
Een kleine snaak van een tiental jaren komt op zijn eentje hierboven een duff oplaten. Hij kijkt Naar na en fluit
daarbij de wijze van het liedje :
Daar hangt een pekelharing aan ! »
Hoor ! doet Gommer. Is dat niet om omver te vallen ?
Hoe zoo'n liedje van uit Emmelen tot in Rome geraakt !
Daarop wordt het sein gegeven tot terug-instappen.
een tunnel
Over de Piazza di Spagna, door denTraforo
waar de claxons der auto's en de bellen der electrische trams
een leven maken van alle duivels langs de Via Nazionale
komen wij aan de Thermen van Diocletianus.
Op deze plaats liet Diocletianus, door veertig duizend
christenen, luxe-badhuizen inrichten, voorzien van conversatiezalen, bibliotheken, galerijen met schilderijen, enz.,
alles wat op onze dagen in een Parijzer Lido te vinden is.
Op de puinen van die Thermen bouwde. Michel-Angelo
de groote kerk van 0. L. Vrouw-ter-,Engelen. De acht hooge
kolommen in lichtrood graniet zitten twee meter diep in
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den grond... en nog gaan zij er dertien hoog de lucht in !
In een nis ter rechterzijde staat het standbeeld van den H.
Bruno, den stichter der Karthuizerorde. Een werk van den
Franschen beeldhbuwer Houdon. Paus Clemens XIV zou
er van gezegd hebben << Hij zou spreken als de regel hem
niet het zwijgen oplegde ! > Een anecdote die, elders overgenomen, in onderscheidene kerken ter wereld haar toepassing vindt. Ook de anecdote wordt internationaal.
Volgende halt is bij de basiliek van het H. Kruis in Jerusalem opgericht op de plaats waar vroeger het paleis
van Ste. Helena stond. Deze kerk bezit merkwaardige relikwieen : een stuk van het H. Kruis, twee doornen uit de
kroon, een der nagels waarmede Jezus aan 't kruishout
werd geklonken, een stuk van het I.N.R.I.-plankje, een winger van St. Thomas, enz.
Gommer is er niet over te spreken dat de relikwieen van
sommige heiligen zoo verspreid zijn. „Ik schrijf alvast in
mijn testament," verklaart hij, „dat ik er niets tegen heb
zoo ze mij heilig verklaren, maar wel dat ze mijn lichaam
zouden uiteenrukken. Ziet ge mij op 't Laatste Oordeel van
hier naar daar springen om hoot en poot bijeen te scharrelen ! Ik kwam misschien te laat in 't dal van Josaphat !"
Van hier is het maar een stap naar St. Jan-in-Lateranen,
een der vier patriarkale basilieken van Rome. (Zij deelt
dien eeretitel met St. Pieter, St. Paulus-buiten-de-Muren en
Ste. Maria-de-Meerdere.)
— Deze kerk is de kathedraal van den Paus als bisschop
van Rome. Onder het pauselijk altaar wordt de altaartafel
bewaard, waarop, volgens de overlevering, St. Pieter de
H. Mis zou opgedragen hebben. Talrijke andere relikwieen,
waarvan de echtheid minder bewezen is, zijn ondergebracht
in het aanpalende klooster.
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Bij dezen uitleg van Heeroom loost de President een
zucht.
— Ilc ben blij dat die woorden van u komen, zegt hij ;
wij hebben in de basiliek van het H. Kruis in Jerusalem
twee doornen uit de kroon gezien en straks zullen wij in
een andere kerk heel de kroon vereeren !
— Laat die kwestie maar aan de Bollandisten over, sust
Heeroom, die zullen daar wel hun plan mee trekken. Intusschen << Deus irridet hominibus >> en ziet met welbehagen op iedere vereering neer die geschiedt met goede intentie. In Spanje hebben ze destijds wel een S. Viar willen
oplaten en als 't al uitkwam, en ze heel den grafsteen
ontblootten : dan stonden ze voor de tombe van een PRAEFECTUS VIARUM, een Romeinschen kantonnier, waarschijnlijk dan nog een heiden. 0. L. Heer lacht met de
historische kritiek, hoor !
Ons volgend bezoek geldt de basiliek Ste. Maria-de-Meerdere met haar verguld gewelf. Het eerste good, door de
Spanjaardet uit Amerika meegebracht, heeft hier een waardige bestemming gevonden. Onder het hoogaltaar wordt
een stuk van het kribbeke van Bethlehem bewaard.
Het heiligdom van Santa Pudentiana, thans bediend door
de E. P. Norbertijnen, dat nu aan de .beurt komt, is merkwaardig omdat de kerk zich verheft op de grondvesten van
het huis van Senator Pudens, bij wien St. Pieter de gastvrijheid genoot.
Langs het Quirinaal, het paleis van den koning, en de
mooie Trevifontein (hier moeten wij even stoppen om er
aan to drinken, want het Roomsch spreekwoord wil dat wie
een teug van de Trevifontein genoot, zeker naar Rome zal
terugkeeren. En naar Rome terugkeeren willen wij alien !)
komen wij aan het Pantheon. Vroeger tempel van alle (af-)
goden is hij thans een grafstee waar o.a. Rafael ligt begra62

ven en de leden der koninklijke familie worden bijgezet.
Naast het graf van Rafael, v6Or een hoogen lezenaar met
glimmend koperen beslag, staat ceremonieel een fascistisch
officier met veel goud op kraag en mouwen. Plechtstatig
biedt hij een kostbare vulpen aan, met lichte hoofdbuiging,
aan al wie op het gulden boek zijn naam wil schrijven ter
vereeuwiging.
— Hier hebben ze 't gevonden ! roept Heeroom. Geen
beter middel om de kwajongens te beletten de muren te
bekribbelen. Zotten en gekken zetten toch hun naam op
alle plekken.
Twaalf uur ! Naar huis nu om te middagmalen.
Na het noenmaal brengen wij wat orde in onze nota's
en tot onze niet geringe verbazing stellen wij vast dat er
in ons geheugen reeds verwarring begint te heerschen.
't Is allemaal zoo modern-vlug gegaan ! Waren wij alleen,
en beschikten wij over meer tijd, wij zouden ons beperken,
misschien veel minder zien er toch meer meedragen. Nu,
zooals het thans gebeurt is de overgroote hoop allemachtig
tevreden !
En met reden !
— Als we hier alle zondagen konden terugkeeren, zegt
Gommer, dat was een ander paar mouwen. Laat ze nu maar
betij en !
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3.
Wij hebben dezen middag kiekens gegeten met groene
asperges en in Italie smaakt dat goed !
Dan zijn wij opnieuw in onze honderd auto's gestapt
en weer zijn wij er op uit gereden : op de ontdekking van
Rome's schoonheden.
Ditmaal treffen we een chauffeur, die, toen hij jong was,
in Antwerpen met een orgeltje de terrassen van de cafe's
heeft << gedaan >> en die uit zijn kinderjaren nog een klad
Vlaamsch onthouden heeft.
Hij besteedt nu gansch zijn woordenkracht om den lof
van Mussolini te verkondigen. << 0, Mussolini ! Hij is een
man van God ! Hij heeft orde gebracht in Italie. Rijk zal
hij ons maken, allemaal. Hij laat het meer Nemi droogleggen om de schatten van Caligula ie bemachtigen... Voor
milliarden zal hij uit de marmergroeven van Carrara laten
delven... De streek der Maremmen zal weer de graanzolder worden van Rome... De Italiaansche landbouw wordt
de eerste ter wereld...
En nu gaat hij 'nen gang over graanteelt en veekweek,
fruitteelt en kiekenkweek... <<De beste leghennen ter wereld,
de leghorns, komen uit Italie, uit de streek van Livorno...>>
Bert, die al lang zenuwachtig is van al die opschepperij,
snijdt hem het woord of :
— Akkoord ! roept hij, maar wat gij misschien niet
weet, dat is in welke mate wij in Vlaanderen dat ras verbeterd hebben. Mijn beste leghorn, toen die verleden jaar
begon te leggen, at den eersten dag een heelen schepel
tarwe, ging dan op het nest en als ze er of kwam, lagen er
twaalf eieren in. 's Anderendaags at de hen weer een ganschen schepel tarwe en legde weerom twaalf eieren. Den
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VII. -- Terugkeer uit de Ombrische

VIII. — Straat in Assisi met twee jonge fi losofen.

derden dag kwam er nog een dozijn bij. Den vierden dag
zette de hen zich op de eieren en broedde 72 kiekens uit
de 36 eieren ! Zoo hebben wij dat soort verbeterd !
Giuseppe, niet het minst uit zijn lood geslagen, kaatst
den bal terug :
—
jokt hij, dan moet ik ook eens vertellen van die
halfblinde hen van mijn moeder zaliger. Die hen at eens
zagemeel in de meening dat het zemelen waren. Ze ging
het nest op en legde een plank, een meter lang. 's Anderendaags at ze weerom zagemeel en legde nog een plank van
een meter. Den derden dag, hetzelfcie spel. De hen zette
zich dan op de drie planken en broedde er een keukenstoel
uit, een mahoniehouten siertafel en een kanapee ! Dat is
de soort kiekens die wij nu hebben onder de regeering van
Mussolini !
Heel de auto schoot in een schaterlach.
Zoo zijn wij met Giuseppe dikke vrienden geworden,
die ons op al onze verdere tochten uitleg zal geven, vertellen al wat hij weet en liever dan met zijn mond vol tanden
te staan, zijn fantasie zal botvieren tot een van ons zijn zeepbellen weer stuk zal blazen.
Het Transteverekwartier, gelegen „over 't water", tusschen den Tiber en den Janiculusberg, was, ten tijde dat
St. Pieter en St. Pauwel bier predikten, voor 't meerendeel
bevolkt met uitgeweken Israaieten. 't Heeft nog veel
weg van een Jodenkwartier : smalle straatjes, hooge huizen
(beneden winkel, boven woning), koorden gespannen dwars
over de straat, van venster tot venster, waaraan een wasch
te drogen hangt die bij ons nog een tweede duchtige schrobbing zou krijgen alvorens op den draad te worden gezwierd... En kinderen bij de vleet : bruingebrande pagadders met schitterende karbonkeloogjes en zwart krulhaar.
Hier bezoeken wij de kerk van Ste. Cecilia, de patrones
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van onze fanfares, dokzalen en koormaatschappijen. Onder het hoogaltaar prijkt het bekende witmarmeren beeld
der gracelijke heilige, door Maderno.
Verder voert Giuseppe ons naar Santa Maria in Cosmedin,
waarin wij nog de aloude schikking der basiliek bewaard
vinden : altaar, bisschoppelijke troon, beide ambones, priesterkoor, alles in zacht wit marmer. In het voorportaal, ingemetst in den muur, bevindt zich een ronde marmeren
plaat waarop een groteske menschenfiguur staat afgebeeld,
met open gespleten mond : de befaamde Bocca della Yerita.
De oude Romeinen brachten hun kinderen hierheen opdat
ze de hand in dien open mond zouden steken : hadden de
kinderen gelogen, zoo hiet het dat een serpent hen stralen
zou. Ons twijfelzuchtig geslacht durft geen kinderen meer
naar dezen Mond der Waarheid brengen. Zouden ze 't nog
gelooven ? „Och, daar zijn immers geen kinderen meer..."
mompelt Gommer.
— Van liegen gesproken, gaat Gommer voort, ik ben
eigenlijk naar Rome gereisd om later in de herbergen de
grootste woordenkramers te kunnen overstemmen, de onbeschaamdste leugenaars bek-af te kunnen overdonderen.
Maar ik zal niet noodig hebben te liegen. Ik zal nog niet
kunnen vertellen hoe 't allemaal geweest is...
Rome zelf valt Gommer niet mee. „'t Is niet nieuw en
't is niet onderhouden. Ze laten alles in puin vallen en in
puin liggen... Neen, de Meir te Antwerpen, dat is andere

peper !"
Weer een lange tocht, voorbij kleinere kerkjes
o.a. dit
van St. Alexis, den qheilige onder de trap>> — en wij stappen
af, op de baan naar Ostia, vOor St. Paulus-buiten-de-Muren.
Niet ver van de plaats waar St. Paulus stierf, bouwde
Keizer Constantijn bier een basiliek, die in den loop der
tijden wend vernieuwd en merkelijk vergroot en die
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in 1823 door een brand bijna gansch werd vernield.
Paus Leo XIII liet haar heropbouwen naar de eerste plannen. Vijf beuken telt de basiliek, van elkaar gescheiden door
zuilen, gehouwen in graniet uit den Simplon-tunnel.
Het gewelf is verguld en langs de fries zijn de twee en
veertig antieke fresco's in medaillon-vorm ingezet — de portretten van evenzoovele Pausen — die uit den brand van
1823 zijn gered, en door de fabriek van mozaiekwerk in
het Vaticaan werden gerestaureerd.
Hier in deze kerk werd in 1541, door St. Ignatius van
Loyola, de Jezuietenorde gesticht.
Terwi.j1 we voortrijden wijst Gommer in een klein straatje op een mosselkarke. De mosselvent maakt goede zaken,
vooral op de hoogste verdiepingen. Aan een koord gliiden
uit de bovenste vensters de ledige emmers met het geld er
in naar beneden vol worden ze terug opgetrokken terwij1
de mosselvent luide schreeuwt, wat wel een Italiaansche vertaling zal wezen van << Ver-sche mosse-len ! >>
Lang wordt vertoefd in het Coliseum waar de christenen
tijdens de vervolgingen door de wilde dieren werden
51g emalen als tarwe voor den Heer" en waar Mussolini terug het Kruis heeft geplant dat een sectarisch bestuur voor
hem er had geweerd.
Na den strijd de zegepraal !
Onder den Triomfboog van Keizer Konstantijn rijden wij
terug naar huis.
Een welgevulde dag

Na het avondmaal wordt er een gemoedelijk pijpke gestopt, vrienden zoeken vrienden op en de pelgrims gaan...
op staminee : net als op hun dorp
't Is wonder hoe onze Vlamingen zich pier in Rome
thuisgevoelen !
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't Is een lekkere, malsche avond en onze menschen kruipen bijeen rond tafeltjes vOOr de cafe's. De meesten houden
zich aan 't gerstenat, maar velen ook willen den Vermouth
proeven in 't land waar hij vandaan komt, den Chianti
daarbij en den Asti spumante.
Enkele fijnproevers hebben een Turksch koffiehuis ontdekt, waar de Moka op de toonbank words gestoomd „alla
Turca" : een klein kopje met dik koffiegruis en veel sulker.
Daar zijn er zelfs die in de volksbuurten heelemaal met
de Italianen verbroederen en den Asti spumante uit gekochte glazen drinken op den rand van de stoep. En wanneer er een jonge straatrakker zijn vest uittrekt en „overduikelt" om een glaasje te verdienen en „getracteerd" te worden, is er een jonge bedevaarder die zich ook in zijn hemdsmouwen zet en toont dat hij dit evengoed kan.
Daar zal later in Vlaanderen nog lang verteld warden
over de genaden van den bruisenden Asti spumante !
Dezen avond ook zijn er brieven toegekomen van huis.
En kennissen van dezelfde streek moeten elkander meedeelen wat er op de parochie sinds hun vertrek is voorgevallen.
Postkaarten worden geschreven dat alles goed gaat, dat
Rome zoo schoon is en bijzonder dat ze een van deze dagen den Paus zullen zien.
Heeroom heeft met heel zijn gezelschap een toertje gemaakt in de buurt van het Vaticaan. De President moest
overal de plakbrieven lezen << sono probiti la bestemmie
e it turpiloquio >>, wat Heeroom dan vertaalde << vloeken en
vuilpraterij zijn verboden. >> •
En verder de vele oproepen om toch geen brood te verkwisten : Non sciupate el pane ! met de ode aan het brood :
Italiani,
amate it pane !
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Cuore della casa,
Profumo della mensa, enz.
Italianen,
hebt het brood lief !
Het hart van het huis,
De geur van de tafel, enz.
— Ze zullen ook moeten sparen om rijk te worden
zoowel als wij ! meent Gommer.
De beenen worden moe. Een lange wandeling staat niet
op 't programma, maar om tusschen de lakens te kruipen is
't nog te vroeg en „de muizen molten niet slapen als ze in
't meel zitten," vermaant Gust.
Voor een albergo waar een strijkje speelt, komt een hoektafeltje leeg.
— Daar geef ik een ronde Chianti, zegt Heeroom gul.
't Zit er lekker in den vallenden avond. De lichten in de
straten worden stilaan opgestoken, boven St. Pieter schitteren de eerste stern en. En de maan zit vlak boven ons hoof d,
vol en rond.
Trams bellen en ronken de straat in, wandelaars schuiyen rumoerig voorbij met kinderen en honden.
De eene ronde volgt op de andere. Gust zorgt er voor
dat Bert goed bediend wordt. Bert is'immers de eenige die
een brief ontving uit Emmelen. Van Fientje natuurlijk.
En hij heeft er nog geen woord over gelost !
— Toe Bert, laat ons meeparten van 't goede nieuws.
De kussen moogt ge voor u alleen houden !
't Zit er zoo gemoedelijk en zoo goed in Rome en we
staan nog voor zoo'n schoone dingen, maar we denken

allemaal met weemoed even aan huis.
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- Wat nieuws schrijven ze zoo al uit Emmelen ? vraagt
nu ook de oude Gommer.
En alien kijken nieuwsgierig toe.
Bert heeft het hart niet om weerbarstig te blijven tegenover die smeeken.de blikken en met een mild gebaar reikt
hij de missieve van Fientje aan dikken Gust :
— Daar zie, curieuse mostaardpot ! Maar hardop lezen,
zoo ben ik er met eenmaal van of en zijt ge alien te gaar
ingelicht.
— 't Riekt goed, doer Gust snuivend, van den reuk zal
ik alvast het meest meeparten.
Hij kucht, snuit zijn neus, kucht nog een keer en begint.

Emmelen, 17-4-1929.
Liefste Bertje,
Wij waren vandaag in den hoogsten hemel omdat we de
kaartjes van vader en van u uit Parijs hebben ontvangen.
Plezant zoo iets aan te krijgen van een reizend familiestuk. Den heelen dag gaat dat bier maar : << Waar zouden
ze nu zitten ? Zouden ze den Paus al gezien hebben en
zijn voeten gekust ? Zouden ze al een plaat hebben gekregen voor den hemel ? Allemaal recht er binnen, zeker ?>>
En Gommer sprak altijd van met Mozes zijn dikke teenen te trekken. Heeft hij er de kans toe gehad ?
Och ! was ik er maar bij, bij de companie, eh, Bertje... zoo
een eindje van huis weg. Wat zouden we zingen van geren
bij, geren bij ! zooals Mie Mout, die is vandaag nu echt
getrouwd, geren bij dus. Of ze op speelreis gaat; dat weet
ik niet. In alle geval, als ge ze soms in de via's van Rome
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tegenkomt, doet ze dan de complimenten. Zoowel als aan
den Paus.
Maar 't is waar ook, eer ik het vergeet te vragen, Bertje,
hoe vindt ge Gommer met zijnen nieuwen breeden hoed ?
Hij komt er nogal 'ns voor, he ! Nu heeft hij het Binder
nogal in zijn star, zeker, en geeft zich uit voor artist of
anarchist ? Dat kan ik denken. Intusschen houdt hij met
zijn jannenstreken toch de zon uit zijnen nek, ziet ge ! Had
ik ook maar zoo 'nen hoed, want vandaag heeft de zon hier
niet minder haar best gedaan. Als ze 't zoo een tijdje volhoudt, zullen de patatten goed vooruitgaan.
Ons moeder zegt dat ge moet zien dat ge in Venetie niet
verdrinkt met al dat water. Daar zou ik wel eens met u
willen varen, Bertje, zoo in een bootje, en, gelijk het liedje
gaat „met twee, en dan alleen..."
Ja, mannekes, het gaat zooal wat worden ! Bijna elf uur !
En 'k zit bier nog moedermensch alleen te piepoogen en
te knikkebollen. En 'k ga ook stillekens aan in mijn vlooienbakske kruipen.
Bertje, heeft Meneer Pastoor u onderweg nog veel penitentie opgelegd voor die historie van de kermis ? Ik ben dat
al lang vergeten, zulie !
Salut ! Slaapwel, Bertje !
Uw Fientje
dat geern bij u zou zijn.
Ook nog vele complimenten voor u en vader en Gommer
en Meneer Pastoor van Moeder en allemaal, die al goed

te ronken liggen en niet weten dat ik nog te Rome zit.
Fientje.
Is 't goeie wijn te Rome ?"
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De lezing van dien brief werd dikwijls onderbroken,
niet het minst door Gommer, die niet vermoedde dat het
vrouwvolk zooveel bela.ng kon hechten aan zijn hoed !
Van alteratie had hij Brie, vier keeren zijn glas leeggedronken en het telkens zelf weer boordevol gevuld. Zoodat het nu hoog tijd was, wilden ze met Gommer geen last
hebben, om op te kramen en Morpheus' heiligdom op te
zoeken.
De weg was kort, doch lang genoeg om Gommer toe te
laten een liedje in zes koepletten, uit den ouden tijd, voluit te zingen, terwip hij danste op een been en met zijn
armen zwaaide :
Jan, ga-de-weg da'k dans
Nen flikker op zijn Fransch....

Bert en Gust konden hem op den duur den toom aanleggen. Heeroom en de President kwamen een eindje achterop
om voor de voorbijgangers niet den schijn te hebben tot
het plezierige gezelschap van Gommer , te behooren.
—Zoo moet het den aartsvader Noe ook vergaan zijn,
zei schuddebollend Heeroom, toen hij door de kracht van
het gegiste druivensap verrast werd ! Maar wat een poeier
er nog zit in den ouden Gommer...
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VIJFDE HOOFDSTUK.
Uitstap naar Subiaco.
1.

G

OMMER heeft het dezen nacht van den man gemaakt.
Goed dat er voor Heeroom een kamertje beschikbaar
was gesteld verder de gang in, want in het zaaltje
met vijf bedden waar Emmelen verder samenligt is er dezen
nacht niet zoo heel veel geslapen.
In 't begin, bij 't uitkleeden, had iedereen er pret in.
Gommer zong dat het een aard had
Al is de Paus van Rome groot
En wonderlijk geacht,
Al host eenieder zijnen voet,
AI heeft hij alle macht,
Nog liever ben ik maar een boer
Hier buiten onbekend,
Als rekening voor alle 'ziel
Te geven pertinent.

En al die .oude liedjes hadden tien en vijftien koeplet-

ten !
Wij boeren en boerinnen,
Wij werken dag en nacht !
Wij ploegen en wij spinnen
En wij zingen uit der macht :
Lieve Heer,
Kost en kleer,

Hemelrijk
En dan niet meert
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Gommer had zich eindelijk in slaap gezongen. Maar
rond middernacht viel hij uit zijn bed met groot lawaai
al kreunend :
— Nu hebben ze mij alleen in den fourgon achtergelaten ! Helpt !
Bert en Gust hadden hem goed troosten, hij was verdwaasd als een eend in een vreemde bijt :
— Ik moet den President zien !
En 't was maar nadat de President in nachtgewaad zich
ook vertoonde dat Gommer weer zijn zinnen kon samenrapen, zich bewust werd waar hij zich beyond en zich met
gerustgesteld hart neerlei om voort te slapen.
Hij is vandaag veel stiller en wij gebaren allen van den
Keizer Been kwaad te weten, opdat Heeroom van 't geval
niets zou vernemen.

***
Vandaag rijden wij er op uit, heel den dag
Na gisteren de Eeuwige Stad te hebben doorkruist in
alle richtingen, willen wij nu ook kennis maken met de
„campagna di Roma", de geheuvelde vlakte waarvan Rome
het middenpunt beslaat, en met de Appenijnsche bergstreek.
Langs de Porta San Lorenzo bollen onze honderd auto's
naar een snelaangroeiende buitenwijk, waar in 1908, met
giften uit Belgie, door architekt Strocchi een kerk werd opgericht, St. Jan Berchmans ter eere.
Rechts van de baan wuiven donkere cypressen : daar ligt
het groote kerkhof van Rome, met zijn duizenden merkwaardige grafmonumenten : daar staat ook het gedenkteeken aan de Pauselijke Zouaven gewijd.
Voorbij de kerk van San Lorenzo kronkelen onze auto's
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elk in zijn wolkje stof, met de wegen mee door den Agro
Romano.
_iii4tatMaiudeLW
Aan de banen rond Rome wordt fel gewerkt, mede in
verband met de opnieuw-vruchtbaarmaking van gansch
de streek, en de schilderij van Hennebicq : Delvers in den
Agro Romano, die to Brussel in het Modern Museum hangt,
schiet mij dikwijls voor den geest.
Hoe dichter wij de bergen naderen, hoe vruchtbaarder
de streek wordt : boom- en wijngaarden zijn beter verzorgd,
erwtjes en labboonen staan in de bloem, talrijker worden
de vrouwen en de kinderen, de gespannea door ezels of
paarden getrokken, die wij voorbijrijden. En gezonde zwarte verkens wroeten met hun snuit in 't stof langs den weg.
Het uitzicht wordt hoe langer hoe schilderachtiger : links
verheffen zich beboschte bergen, rechts daalt de vallei van
den Aniene, voor ons, op een hoogte, ligt het stadje Tivoli.
Uit de streek van Bagni, ten tijde van Agrippa reeds
gekend om haar solferbaden, komen de witte steenen vandaan, waaruit de Romeinsche bouwmeesters hun gebouwen
optrokken : zij heeft ook het materiaal geleverd voor St.
Pieterskerk.
Een eindje rechts van de baan wijst men ons de puinen van de Villa Hadriana, een villa — of liever een stad
in 't klein — aangelegd door Keizer Hadrianus in 't jaar 138
na Christus. Niet alleen lusthoven, parken en vijvers, maar
al wat hem op zijn reizen had getroffen, o.a. een Grieksch
theater, het Kanaal van Canope, tot zelfs de Elyselsche velden en den Tartarus, zooals de dichters die hadden bezongen, lies de Romeinsche Keizer hier in 't klein nabootsen.
— Dat zou ik ook doen als ik rijk was, merkt de President op, alles wat 'k gezien en schoon bevonden heb, laten
namaken in 't klein, voor mijn plezier, in mijnen hof.
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Na een klimtochtje door schoone velden van olijfboomen
bereiken wij Tivoli.
Van hierboven heeft men een prachtig uitzicht op het
panorama van Rome in de vlakte.
De 100-meter hooge watervallen van den Aniene hangen
als levende witte kant tegen de bruine rotsen, waarop de
ronde Tempel van Vesta prijkt met zijn verweerde Grieksche zuilen.
De kathedraal, gebouwd op de plaats waar vroeger een
tempel aan Hercules was opgericht, is aan San Lorenzo
gewijd.
Reeds ten tijde van het Keizerrijk was Tivoli het zomerverblijf der voorname Romeinsche families. De villa d'Este
is wel de mooiste die er uit de middeleeuwen is overgebleven.
Maar de tijd ontbreekt en wij .schieten voort in de richting van Subiaco.
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2.
Wij volgen stroomopwaarts de vallei van den Aniene
met haar vruchtbare landschappen.
De nachtegaal zings in de bosschen.
Kort geschoren schapen grazen, bij kleine kudden, langs
de baan ; kasseiers werken aan den steenweg, beschut tegen
de zonnestralen door een goedkoopen zonhoed... in dagbladpapier. Vrouwen komen van de bron met op het hoofd
een waterkruik of een pak waschgoed ; andere uit het Bosch
met op het hoofd een houtbussel.
- Schilderachtig ! zeg ik tegen den chauffeur, die terzelfder tijd cicerone speelt.
— 0 ! antwoordt Giuseppe, bier moeten de Vlaam. ,
scheildrntkomIaischevruwntlderen. Viterbo, de stad der schoone fonteinen, is ook de
stad der schoone vrouwen ! Maar waar de mooiste meisjes
vandaan komen : van Saracineso in de bergen. Dat zijn
schildersmodellen ! Mijn vrouw is ook van daar...
Ginder ligt Subiaco op een verhevenheid, naast hoogere
bergen met sneeuw op hun kruin. Een stadje met een middeleeuwsch uitzicht : op een rots, midden in de stad, rijst
een versterkt kasteel, vroeger buitenverblijf der pausen,
dat gansch den omtrek beheerscht. 't Is ook een stadje vol
kinderen en als wij onder de middeleeuwsche stadspoort
binnenschieten, scheelt het creen haar of een bambino, aan
de waakzaamheid van zijn moeder ontsnapt, komt onder
de wielen terecht. Maar handig en met alle kracht slaat
Giuseppe zijn klemmen toe en stopt juist tegen den kleine,
waarna hij uitstapt om gewetensvol den bambino en zijn
moeder duchtig de les te spellen.
Wij stappen ook uit en klimmen naar, het klooster van.
Ste. Scholastica en naar <Sacro Speco>>, de heilige grot, waar-
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in St. Benedictus zich in 494, op veertienjarigen leeftijd,
terugtrok om er gedurende een tijdperk van vijf en dertig
jaar als kluizenaar te leven. Het stadje dankt zijn oorsprong
aan de neerzetting van Benedictijnen die volgde.
Wij gaan langs de puinen der villa van Keizer Nero, die
hier den Aniene liet afdammen en zoo drie kunstmatige meren schiep, waaraan het stadje later zijn naam zou ontleenen.
Sublaqueum : bij de meren. 't Is in deze villa dat Nero didens een onweer neergebliksemd werd en slechts nipjes aan
den dood ontsnapte.
Langs kleinere kapelletjes klimmen wij naar het klooster
van Ste. Scholastica, van . de twaalf kloosters, die St. Benedictus in de vallei van den Aniene stichtte, het eenige dat
overblijft. Het groote gebouwencomplex omvat : een modern klooster, een ander uit de jaren 1052, de kerk van Ste.
Scholastica, gesticht in 975 en herbouwd in de XVIIIe eeuw,
en een derde klooster uit de jaren 1255 met een stemmigen
Romaanschen kloosterhof. Er is hier veel kunstwerk van
de oudere Cosmaten te bewonderen.
Om Sacro Speco te bereiken zullen wij nog een half uurtje klimmen, in de hitte, maar omgeven door prachtig natuurschoon. De heilige grot hangt daarboven als een adelaarsnest tegen de'rotsen. Beneden ons glijdt de Aniene met
zijn zilveren waterstreep in een nauwe kloof tusschen twee
groene berghellingen. Sacro Speco ligt 640 meter boven de
zee ! Het is weer een heele gebouwengroep : de hoofdkerk uit het jaar 1166 met oude schilderijen ; de St. Gregoriuskapel met het oudst gekende portret van St. Franciscus, tusschen 1223 en 1226, tijdens zijn leven dus, geschilderd ; de kapel van St. Laurentius met den ruin waar St.
Franciscus rozen griffelde op de dorenstruiken, waaruit
St. Benedictus zijn geeselroeden vlocht.
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Die laan steeneiken stond er reeds, volgens de overlevering, in 1223, toen St. Franciscus hier verbleef.
Aan de kloosterpoort verkoopt een zachtzinnige pater
kleine kartonnen emmertjes met lekkeren honig.
Gust is de eerste klant.
— Lekker ! mimeert hij met oogen, mond en handen.
Voorbeelden trekken. En alien dragen wij van ons bezoek aan Sacro Speco de zoetste herinnering mee... in
potjes !
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3.
Op onzen terugweg hebben Bert en Gust de gelegenheid
om koeien, die hier in de bergen met een bel aan den hals
te grazen loopen, te bewonderen en te betasten.
Op het terras van het Belvedere-hotel laten wij ons het
noenmaal duchtig smaken.
Opnieuw de auto's in om een der schoonste bergtoertjes te
maken, die men in Italie doen kan. De weg kronkelt berg
op, berg af, door groene olijfvelden, over bruggen, over
ruischende bergstroomen, langs wijngaarden die heele vlakten bedekken. De dorpen die wij doorkruisen heeten Olevano, Genazzano, een bekend bedevaartplaatsje waar 0. L.
Vrouw van Goeden Raad wordt aangeroepen, Palestrina, de
geboorteplaats van den , beroemden componist Giovanni
Pierluigi da Palestrina... en wij komen uit op de Groote
Markt te Frascati.
Hier is het plicht den wijn van de streek te proeven. Wie
zou tegen dien plicht mopperen ?
Onder de boompjes weerklinkt weldra een opgewekte
Vlaamsche Leeuw >>.
Wij hebben hier een uurtje poos, waarvan Heeroom wil
gebruik maken om een wandeling te doen langs de mooie
landhuizen in de wijngaarden, de << Castelli Romani >> waarvan de mooiste heeten : Villa Aldobrandini met haar klare
fonteinen en de villa Falconieri, vroeger eigendom van
Keizer Willem II, thans zetel van de << Filmuniversiteit >>.
Wij drinken alien ons glas leeg en volgen hem.
— Daar, wijst ons Heeroom, staat de villa van M. Micara,
een broer van den pauselijken nuntius te Brussel.
Terwijl we voorbij een rij kleine werkmanswoningen stappen, komt er een vrouw buitengestormd en richt zich tot
Heeroom met een vloed van woorden en jammerklachten.
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Uit haar gebaren is makkelijk wijs te worden dat binnen in
het huis iets niet in den haak is en de hulp van den priester
wordt ingeroepen.
Haar man lag op sterven.
Reeds maanden was hij ziek ; zij kwam zoo pas van 't veld
terug en vond hem, onverwacht, reeds met den doodsreutel
in keel en Borst.
Heeroom had nog juist den tijd om hem de absolutie mee
te geven voor zijn refs naar de andere wereld.
Zoohaast hij den laatsten adem had uitgeblazen, begon
zijn vrouw te jammeren, zich de haren uit het hoofd te
rukken en uit al de woningen in de buurt kwamen weenende vrouwen toegeloopen.
Al het Italiaansch van Heeroom vermocht niet bier troost
te brengen : het scheen wel een geplogendheid die haar beloop moest hebben.
Dit voorval brak bij ons de stemming en wij keerden op
onze stappen terug.
Lang evenwel duurde het niet of Gommer kreeg de kans
om de stemming te doen omslaan.
Ergens in de buurt waren ze een weg aan 't vermaken
en karren zwaar met steenen beladen dokkerden ons voorbij. Gust had al een paar malen omgezien :
— Kijk eens, zei hij toen, 'k geloof dat Binder een voerman met zijn wiel in 't zand zit en er niet uit kan. Willen
we eens gaan kijken ?
Ja, zoo was het. Van den steenweg gesukkeld in een zandput. De Italiaansche voerman had goed alle uitroepingen
te vermorsen, 't hielp geen spier.
— Laat mij eens doen, zei Gommer, ik ben van den stiel.
De Italiaan begreep dat wij het goed met hem meenden
en ging op zij staan.
En Gommer commandeerde :

6
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— Bert en Gust, ieder aan een wiel ; de andere vrijwilligers, van achter aan de kar en stooten als ik roep !
Maar eerst moest hij nog een goed woordeke doen bij
Heeroom, die met zijn zakdoek zijn brilglazen te poetsen
stond :
- Meneer Pastoor, zei hij, twintig jaar geleden hebt gij
gepredikt in Emmelen kerk dat het toch geen vloeken meer
zijn... en... als ge er een mensch mee kunt helpen...
En zonder Heerooms antwoord of te wachten, gaf hij
een snuk aan de teugels, riep een geweldig < Hu !... » gevolgd door een Emmelenschen kraker, waarin de g, de d's,
de v en de r verdrievoudigd tot hun recht kwamen.
Bij het sonore << oemme ! » sprong het paard in de ketting, de wielen draaiden den steenweg op en Gommer gaf
triomfantelijk de zweep over aan den Italiaan, die even
groette met zijn hoed om te bedanken.
Heeroom schuddebolde en lachte :
<< De Vlaamsche tale is wonderzoet...
— Maar bijzonder krachtig ! was het oordeel van Gommer. Als zelfs Italiaansche paarden er van opspringen !...
— En ze zou geen internationale taal zijn ! deed er de
flamingant Bert bij ; bet bewijs is toch geleverd...
Daar werd een nieuwe flesch ontstopt ter eere van Gommer. De taxi's toeterden : tijd om in te stappen en terug te
keeren en... door den Agro Romano, waar labboonen bloeiden in de wijnvelden, langs Vermicino met het groote
radiostation, langs de Via Tusculana met het groote Aquaeduct van Claudius, reden wij terug naar onzen thuis te Rome.
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ZESDE HOOFDSTUK.
Bij den Paus !
1.

V

IDERE PETRUM !

Petrus zien in zijn opvolger Pius XI.
Vandaag zal ons die groote eer te beurt vallen. En
't mooiste van al, niet wij hebben om die gunst moeten
verzoeken, 't is de Paus zeif die gevraagd heeft om de
Vlaamsche boeren eens te Rome te zien met al hun vlaggen!
Wij zijn << invites >> en worden op 't Vaticaan verwacht !
Gommer is er gelijk van gepakt en lucht zijn ontroering
op zijn Emmelensch :
— Dat zal een slag geven, als 't afgaat !
De ontvangst zal eerst plaats hebben te een uur, doch
gansch den voormiddag staat het Vaticaan, het paleis der
Pausen, voor ons open.
Eigenlijk een stadje op zichzelf. Een blok paleizen, binnenhoven, kerken, gaanderijen, straten en tuinen. Een stadje
tellende 800 inwoners, te beginnen met den Paus en zijn
huisprelaten om te eindigen met de Zwitsersche wachten,
vier vrouwen op een binnenkoer de kinderwasch te drogen
speten.
Hier zegt de President : << Zoo wij het spreekwoord toepassen : Geen geld, geen Zwitsers, komen wij tot het besluit
dat St. Pieterspenning wel het noodige zaad in 't bakje
brengt. >>
83

Van die wachten en het leger van den Paus zouden Gust
en Bert het fijne willen weten. Gelukkig kan Heeroom uit
zijn notaboekje hun nieuwsgierigheid bevredigen :
Wij hebben te doen met een viervoudige gewapende
macht :
1) de Zwitsersche wacht,
2) de Edelwacht,
3) de Palatijnsche wacht,
4) de gendarmen.

1. De Zwitsersche wacht. Deze is de oudste, sedert meer
dan vier eeuwen in dienst van de Pausen. In 1527 reeds
verdedigde zij Paus Clemens VII, die met zijn kardinalen
was gevlucht in de onderaardsche gangen van den Engelenburcht, tijdens de plundering van Rome door den Constabel
van Bourbon.
Om in de Zwitsersche wacht opgenomen te worden,moet
men Zwitsersch burger zijn, ten minste vijf en twintig jaar
oud, en in het -s Zwitsersche leger wapendienst hebben gedaan. De kleederdracht is eenvoudig het uniform der Zwitsersche soldaten uit het begin der XVIe eeuw. Ten onrechte
wordt dus beweerd dat hun wapenrokken zouden ontworpen zijn door Michel-Angelo.
De Zwitsers houden de wacht bij alle ingangen van het
Vaticaan en vormen ook de pauselijke lijfwacht bij de
groote ceremonien in St. Pieter. Zij zijn nagenoeg honderd
in getal, maar er is sprake van dit getal te vermeerderen.
2. De Edelwacht bestaat louter uit officieren. Vroeger
moest men tot de hoogere Romeinsche aristocratie behooreh
om er in opgenomen te worden ; sedert Benedictus XV is
dit voorrecht uitgebreid tot gansch den Italiaanschen adel.
De edelwacht vergezelt den Paus en waakt ook bij zijn
doodssponde. Hun uniform is een witte broek, een roode
lijfrok, een vergulde helm met zwarten helmbos.
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3. De Palatijnsche wacht, door Pius IX ingesteld, bestaat
uit vier compagnies van 80 man elk. Zij is te Rome zeer populair omdat zij samengesteld is uit de volksklas van Borgho
en Transtevere. Zij presenteert de wapens wanneer de Paus
zich naar St. Pieter begeeft.
4. De gendarmen of pauselijke „carabinieri" dragen, in
groot ornaat, hooge haren mutsen. Zij trekken de wacht
op binnen in de apostolische paleizen. Zij zijn tachtig in
getai, onder het bevel van een majoor. Ook dit aantal zal
moeten verhoogd. Het zijn voor het meerendeel gepensionneerde carabiniers van het Italiaansche leger.
Ziezoo, nu kunnen we veilig en gerustgesteld onzen ontdekkingstocht ondernemen in dien doolhof van kunstwonderen en kostbaarheden.
In het Vaticaan is ondergebracht gansch het bestuuli
der H. Kerk : bureelen, archieven, bibliotheek ; daarbij
de musea, waarin al de door de Pausen verzamelde kunstschatten zijn uitgestald, voor 't meerendeel giften van vorsten en rijken, aan het hoofd der Kerk als huldeblijk geschonken.
VOOr de )(IP eeuw betrokken de opvolgers van Petrus
het Paleis van Lateranen. 't Is maar in de XIVe eeuw, na
den terugkeer uit Avignon, dat de Pausen zich voorgoed
op het Vaticaan hebben gevestigd.
Sinds de Kerkelijke Staten — en Rome zelf — in 1870 aan
Pius IX werden_ontroofd, hebben de Pausen, ten teeken van
protest, het Vaticaan nooit meer verlaten.
't Is nog altijd Heeroom die aan 't woord is, maar hier
wordt hij onderbroken door den President :
— Daarmee zal 't nu wel amen en uit zijn. Ik heb in de
gazet gelezen dat Pius XI een Fiat, een groote luxe-voiture
in ontvangst genomen heeft. Dat zal wel niet zijn om in
zijn hof rond te rijden.
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Aan de zalen, voi boeken, van de Vaticaansche Bibliotheek, komt maar geen einde.
- Wie is er veroordeeld om al die boeken uit te lezen ?
vraagt Gommer.
Pius XI, die tot in 1911 als bibliothecaris verbonden is
geweest aan de Ambrosiaansche bibliotheek te Milaan en
daar een heel stuk van zijn levenstaak heeft afgewerkt, zou
natuurlijk aan de bibliotheek van het Vaticaan, de eerste ter
wereld, een kommervolle lief de wijden. Op den eersten dag
van dit, zijn priesterlijk jubeljaar, heeft hij de nieuwgebouwde en nieuwingerichte zalen willen inhuldigen, die
hij aan de bibliotheek heeft toegevoegd.
Gedurende de enkele jaren van zijn Pontificaat heeft
hij reeds met schatten van boeken en handschriften de Vaticaansche verzamelingen verrijkt.
In 1926 kon Hij, met behulp van de Carnegie Foundation, een specialist, den heer Henry J. Pritchett, ontbieden, die de hand heeft gelegd aan het herclasseeren, n aar
de laatste wetenschapsmethoden, van al de rijkdommen van
de Vaticaansche bibliotheek : een werk dat een twintigtal
jaren vergers zal.
— Maar wat doer zoo 'ne Paus den heelen dag ? vraagt
Gommer nieuwsgierig.
Heeroom dient hem van antwoord :
— Pius XI staat op te half zeven, verwijlt een tijd in
gebed en leest mis te half acht. Zijn er bijzondere gasten tot
het bijwonen van die H. Mis toegelaten, zoo houdt hij
daarbij gewoonlijk een korte toespraak. Volgt het ontbijt,
waaronder zijn secretarissen hem de post voorlezen. En
welk een post ! Keizer noch koning ontvangen zulke omvangrijke en belangrijke correspondentie. Ook uit de dagbladen wordt voorgelezen.
_

Tegen negen uur melden zich in het pauselijke werkka-
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binet aan : staatssecretaris Kardinaal Gasparri, gevolgd
door ondersecretaris Pizzardo en Mgr. Borgongini-Duca,
secretaris der Congregatie voor buitengewone kerkelijke
aangelegenheden. Te tien uur begint de ontvangst van
andere kardinalen, die alle verslag uitbrengen over hun
onderscheiden arbeidsveld. Bisschoppen, prelaten en abten
uit alle werelddeelen komen aan de beurt, met de bij de
Curie geaccrediteerde diplomatische vertegenwoordigers.
Rond een uur beginnen de speciale verhooren, zooals
vandaag voor ons het geval is. Dag voor dag gaat de Paus
dan de lange vlucht der verhoorzalen rond en laat eenieder
zijn hand kussen. Hij spreekt daarbij een vriendelijk woord,
links en rechts, hetzij in het Italiaansch, Duitsch, Engelsch
of Fransch. Dat hij zou Vlaamsch spreken heb ik nog niet
vernomen, ofschoon hij, dank zij zijn grondige kennis van
het Duitsch, onze taal zeer wel leest en begrijpt.
Te. twee uur wordt het middagmaal gebruikt, waaronder
zijn twee geestelijke kamerheeren Gonfalonieri en Bernini
verslag uitbrengen over de ingekomen aanvragen, verzoeken en smeekbeden. Daarna maakt de H. Vader een wandeling in de Vaticaansche lusthoven, te voet, per rijtuig of
ook wel per auto, President! We zullen aanstonds de gelegenheid hebben om zelf een toertje te doen door de tuinen
en daarbij ons kunnen vergewissen dat een auto daar best
bij kan worden te pas gebracht.
De recreatie eindigt met een kwartiertje gebed in de privaatkapel en opnieuw beginnen de audienties van kardinalen, bisschoppen en andere vooraanstaande persoonlijkheden, die onafgebroken worden voortgezet tot half tien.
Volgt weer een half uurtje gebed in de privaatkapel en
slechts na tien uur wordt het avondeten opgediend.
Nu eerst worden de dienstdoende kamerheeren afgelost

en vindt de H. Vader eindelijk tijd voor persoonlijk werk,
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private correspondentie, studie, en om schikkingen te treffen
voor de volgende dagen.
Wie te middernacht wil opkijken op St. Pietersplein naar
de groote hoekkamer van het derde verdiep zal er gewoonlijk nog licht zien : de Paus is nog steeds aan het werk...
De President loost een zucht.
— Meneer Pastoor, dat is nog andere peper dan zielezorg voor een parochie, al zijn er te Emmelen ook twee
partijen...
— En niet vergeten, President, dat ik voor mijn 70-jarigen leeftijd al lang op mijn pantoffels in 't Begijnhof rentenierde... Pius XI is al een eindje de 70 voorbij en geeft
nog vollen stoom.
En dan heb ik nog niet eens gewaagd van de ontvangst
van groote bedevaarten en deputaties, van feestelijkheden
in St. Pieterskerk, Consistories, zittingen in de pauselijke
Academie van wetenschappen, zittingen van de drie Congregaties waarvan de Paus zelf voorzitter is. Neen, voor
den H. Vader is er nooit sprake van vacantie, villegiatuur,
gezwegen dan van gepensionneerd te worden.
Nu wordt de voile aandacht gewijd aan schilderijen en
kunststukken en aldra is Heeroom het hoof d, niet meer
alleen van het Emmelensch gezelschap, maar van een groep
van wel vijftig man, aan wie hij uitleg geeft met dezelfde
vaardigheid als Coen hij nog college-leeraar was. Hoe stond
hij daar in vervoering voor Laocoon ! Hoe meesleepend
wees hij zijn toehoorders op het beeldschoone van een
kleinen gevleugelden Eros, een Diana ,met pip en boog,
een strijdlustige amazone, een dansende nymf en een dronken Bacchus, van Vader Niji, goedig neergelegen en door
guitige goodjes beklommen. Hij voelde zich ineens veertig
jaar verjongd en schreef achteraf in zijn dagboek :
Bij het bezoek aan de bibliotheek met de duizenden
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boekdeelen, handschriften en zegels ; aan de Sixtijnsche
kapel met het Laatste Oordeel van Michel-Angelo ; aan de
Stanze van Rafael, is het opgevallen hoe het gevoel voor
schoonheid en de kunstzin onze Vlaamsche boeren a.angeboren zijn. Met wat een eerbied hebben zij bewonderd !
Met wat een frischheid aangevoeld en genoten ! Geen wonder dat er uit dat ras, bij elke gunstige conjunctuur, een
school van schilders en kunstenaars opbloeit die de bewondering der wereld afdwingt en alle schoonheidsminnaars
doet opkijken naar Vlaanderen. Al gebeurt het ook wel
dat Vlaamsche kwezels, na een vluchtigen oogslag in de
Vaticaansche musea, verergerd wegloopen naar St. Pieterskerk om er to gaan bidden voor de zielezaligheid van den
Paus...
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Twaalf uur !
Nu is 't een leven en een geloop op Ste. Marta ! De
vlaggen worden aan de stokken gebonden : er zijn er een
heel eind over de honderd ! Wie een kleerborstel heeft meegebracht, moet hem aan wel twintig handen te leen reiken,
schoenen worden gepoetst : 't is de groote schoonmaak
voor de parade.
De President, met Gust en Bert, steken een handje toe
waar hulp kan verleend worden. Gommer is veilig in een
hoekje gekropen op een stoel : << Oppassen is de boodschap, >> zegt hij, << want wat ge niet kunt tegenhouden, dat
is een jonge dochter die verlangt te trouwen, een oude
schuur die brands en... een Boer die de vlag draagt. En ik
zie er hier wel honderd ! >>
Heeroom loops bewonderend langs de vlaggen en betast
ze een voor een, terwij1 hij verzen opzegt uit Rodenbach's
Wandeling langs de Vaart. >>
— Hier zou Rodenbach vlag voor vlag mogen keuren :
Been enkel opschrift is in 't Fransch !
Ze komen stilaan klaar, de muilezelboeren uit de hopstreek van Poperinge en de koeboerkes uit de Limburgsche
heide, de paardenfokkers uit Brabant en de hengstenboeren
uit de Vlaanders, de heereboeren uit het Bloote en de pachters uit het Meetjesland, de bietenboeren uit Haspengouw
en de zandboeren uit de Antwerpsche Kempen.
Door commissarissen met wit-blauwen band wordt het
ordewoord gegeven : << Op rijen van vijf ! >>
Heeroom knikt gemoedelijk toe en praat voor zich heen:
Ja, aan die mannen gehoorzamen de boeren gemakkelijk:

mannen die ze kennen en vertrouwen, die hun spaarkas
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komen nazien, hun aanraden hun hoeve van den kasteelheer
of w koopen en er hun geld voor bezorgen, mannen die
trachten hun fierheid en onafhankelijkheidszin in te pomp en ... >>
De opgestelde stoet krijgt al aanstonds een uitzicht van
orde en tucht. Mooi de vlaggen in de Italiaansche felle zon,
niet echter zoo mooi als in onze Vlaamsche vochtiger luchten.
Vooruit ! 't Is Palmen-, neen Vlaggenzondag !
Zoohaast de eerste vlaggen op St. Pietersplein hun kleuren vertoonen, komen uit al de belendende straten de bambino's aangespoeld. Vele groepjes vreemdelingen vormen de
haag om die glinsterende, flappende zijden doeken te be
wonderen in hun reuzelend kleurenspel. Waar vindt men
ook zoo iets buiten Vlaanderen ?
— St. Pieter vergeve het ons, roept Gommer, ik geloof
dat heel zijn kerk leegloopt !
— Dat we niet mogen zingen ! jammert Heeroom.
Een paar carabinieri met Napoleonshoeden, stijf in 't
zwart met witte handschoenen, banen den weg. Statig kronkelt over het weidsche St. Pietersplein de lange Vlaamsche
stoet met de wapperende vlaggen.
In processiestap wordt de Bronzen Poort bereikt.
De Zwitsersche wacht, in groot ornaat, biedt ceremonieel
de wapens !
Nu vooruit de trappen op.
De vlaggedragers vatten post langs de wanden van de
Consistoriezaal, versierd met rood en goud.
In de Clementinazaal daarnaast, bemuurschilderd en
sober verlicht, en in de aanpalende gangen, insgelijks op
rij langsheen de muren, wachten de overige bedevaarders

op de komst van Zijn Heiligheid.
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Emmelen staat bijeen in een hoekje — behalve Heeroom, die mee met de priesters en de vaandeldragers opgeroepen werd naar de Consistoriezaal.
Bert en Gust vinden dat het lang duurt en weten geen
blijf met hun handen.
De President houdt zich stokstijf als te Emmelen in 't gesitoelte onder 't Evangelie en mompelt : „Als ge hier
geen geduld hebt, wat zult ge dan in 't vagevuur doen ?"
waarop Gommer het opneemt voor de jeugd en antwoordt :
— Daar zal onze beer niet meer dansen...
Werkelijk, het is veel later geworden dan een uur zooals
was aangekondigd.
Eindelijk een geruisch : „Knielen... knielen !..."
Daar is Hij !
Zegenend gaat Zijn hand over de menigte.
Met een glimlach neemt Hij de vlaggen in oogenschouw
en gaat dan langzaam langsheen de rijen om aan elk toe te
laten Zijn ring te kussen.
't Gaat eenvoudig en gemoedelijk.
Af en toe houdt Zijn Heiligheid even op om een vraag
te stellen, waarbij een of ander Nederlandsch-sprekend
prelaat uit zijn gevolg optreedt als tolk.
De schrik slaat Bert om het hart als hij merkt dat 's pausen oog op hem is gevallen en er een vraag op komst is aan
zijn adres. Geen twijfel. Een tolk spreekt hem aan :
— Vriend, waarom zijt gij naar Rome gekomen ?
Alles draait voor Bert's oogen. Al het bloed is uit zijn
aangezicht weggevloeid. Wat zal hij antwoorden ? Hij is
er niet op voorbereid. 't Is een zachte stem die tot hem
spreekt als in den biechtstoel. En voor hij weet wat hij
gezegd heeft, is 't er uit, gelukkig op even zachten• toon :

-
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Omdat ik-met de kermis heb gedanst.

Intusschen was de H. Vader verder gegaan, zoodat het
antwoord niet terug moest worden vertaald.
Gommer alleen had het gehoord en die heeft gezwegen...
tot op de bruiloft van Bert en Fientje... maar ja, 't is nu
de tijd niet om zoover vooruit to praten.
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3.
In de Consistoriezaal, waar alien nu vergaderd zijn, neemt
Pius XI plaats op zijn troon, overschouwt een wijle die
schaar kloeke Vlamingen en spreekt hun dan toe in deter
voege :
„Welkom, dierbare kinderen, uit het diepste van ons
vaderhart... Welkom, gij Vlaamsche boeren, die den grond
bewerkt, die de vruchten der aarde schept en aldus medewerkers zijt van Gods Voorzienigheid, van Gods weldadigheid... De landbouw is de koningin van alle menschelijke bedrijvigheid.
Als goede christenen zijt gij naar Rome gekomen om de
groote Romeinsche basilieken, de meest eerbiedwaardige
plaatsen van de Heilige Stede te bezoeken — want, ja, Rome is heilig, waarlijk heilig — en gij vindt er de schatten
van het jubeljaar.
Als goede zonen, zijt gij ook gekomen om u met uw
Vader te verheugen over de genade van Zijn priesterjubileum.
En — waarom er niet op gewezen ?
gij komt u ook
verheugen met den Vader van alle geloovigen over de
laatste gebeurtenissen welke door een bijzondere bezorgdheid van de Voorzienigheid en de Goddelijke goedheid
een gunstig midden hebben geschapen, om dat jubileum
van den ouden priester te vieren. Die laatste gebeurtenissen, welke de gansche wereld hebben verheugd, zullen zonder twijfel bijdragen tot den algemeenen vrede.
Om die reden alleen moet dat grootsche feit algemeene
vreugde verwekken. Maar Wij weten het wel, gij, die de
trouwe kinderen zijt van de Roomsch-Katholieke Kerk, de
oude en eerbiedwaardige moeder van alle kerken, gij ziet
daar heel wat meer in. Gij ziet daar de erkenning in van
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rechten, sinds lang door de katholieken der gansche wereld, inzonderheid door de Belgische katholieken, opge6ischt
voor Christus' Stedehouder, voor den oppersten leider der
zielen.
Daarom is uw deelneming aan deze troostende gebeurtenis zoo innig en zoo sterk, en zij is ten zeerste opbeurend
voor Ons, uw Vader, want Wij kunnen het niet vergeten,
dat Belgi6 voor de onafhankelijkheid, de vrijheid en de
waardigheid van Christus' Stedehouder en van den H. Apostolischen Stoel, edelmoedige, tot den dood toe heldhaftige
verdedigers heeft geschonken.
Daarom, gij ziet en voelt het, zegenen en groeten Wij
u met een bijzondere vreugde. Wij willen dat de zegen dien
gij Ons zijt komen afsmeeken als bekroning van uw bedevaart, zich uitstorte over u en uw familien.
Geliefde kinderen, dat Onze vaderlijke, Apostolische zegen over u nederdale. Hij moge u helpen om in de heilige
plaatsen de overvloedige vruchten van uw pelgrimstocht te
oogsten Hij moge u voorspoed brengen in al uw ondernemingen, Hij moge u aanzetten om altijd beter te doen. >>
De H. Vader sprak Fransch : zoo vonden zijn woorden
geen rechtstreekschen weerklank bij de Vlaamsche bedevaarders. Maar de goedheid en de belangstelling die straalden uit Zijn oogen, die trilden in den klank van Zijn stem,
waren voldoende om onze Vlaamsche menschen in vervoering te brengen. De Paus die tot hen sprak, die hen na
Zijn toespraak, terwijl zij eerbiedig de knie bogen, tot driemaal zegende !
In het scenario was voorzien dat de bedevaarders hun
geestdrift zouden uitzingen in het lied : «Wij willen God !>
Maar Gommer, die van uit den tiid Coen Bollansee nog
koster was te Emmelqn, al de waarde had onthouden van
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een energiek Attaca ! Gommer, die maar wilt van een lied
om in de groote omstandigheden zijn vervoering uit te
schreeuwen, Gommer, "zoohaast de daartoe aangestelde
priester den arm ophief, Gommer, zonder rekening te houden met het klassieke << une mesure pour rien ! >> zette met
zulke kranige beslistheid in
Zip zullen....

dat heel de zaal meesioeg in het lied van het Vlaamsche
vaderland _
...hem niet temmen

Daar is gezongen !
Zelfs in het Vaticaan kon de Vlaamsche Leeuw niet meer
getemd worden.
- Ik zou wel eens willen weten, knikt Heeroom, of Son.

Excellence Monsieur Max van Ypersele de Strihou, ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de la Belgique
pres le Vatican,
oef !
dat in zijn rapport zal zetten !
Terwijl de H. Vader de zaal verlaat, klinken Hem hartstochtelijke kreten na
zoo geestdriftig als Vlamingen
maar kunnen roepen —<< Leve de Paus ! Leve Pius XI ! >>
- Ilc mag honderd jaar oud worden, zei Gommer, zijn
indrukken samenvattend en vertolkend wat er in aller gemoed zinderde, dat vergeet ik nooit, dat is de schoonste
dag van mien lever' !
—
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IX.

Algemeen zicht op het klooster en de Basiliek to Assisi.

X. — Het kapelletje van Portiuncula in de Basiliek van

0. L. V. ter Engelen to Assisi.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
In de Catacomben.
1.

N

A de plechtige ontvangst gisteren, wachtte ons vandaag nog het groote voorrecht de H. Mis te mogen
bijwonen, opgedragen door den Paus in dezelfde
Consistoriezaal waar wij gisteren werden ontvangen en waar
de pauselijke troon nu had plaats gemaakt voor een eenvoudig altaar met kruisbeeld en zes kandelaars.
Heeroom had ons vroeg uit de veren getrommeld — zijn
horloge liep meer dan een half uur voor —, zoodat we
vooraan zaten in de eerste rij.
De morgen scheen in de zaal met 'een teer-zilveren licht
terwij1 wij eerbiedig stil wachtende stonden.
<< Sua Santita h> riep met halve stem de Zwitsersche
wacht.. Binnen traden : edelwachten met hoofschen zwier,
de Kamerheer plechtig, Pauselijke Kapelanen ingetogen, decoratieve Kamerheeren < di cappa e di spada >>; dan Pius XI
zelf.
Met vrome aandacht en nieuwsgierigheid volgden de bedevaarders al de plechtigheden van aankleeden, opdragen
van het Heilig Offer, afleggen van het misgewaad, de dankgebeden.
Er bij te zijn geweest, als de H. Vader aan het Altaar
staat in de intieme stilte van het wijdingvolle morgenuur,

7
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bracht ons in de gepaste ingetogen stemming voor het bezoek aan de Catacomben, waaraan de voormiddag werd
gewijd.

***
Na het ontbijt gleed weer onze autokaravaan de Tiberbrug over en de stad door, naar de oude St. Sebastianuspoort.
Wij gaan even bidden in St. Gregoriuskerk. Heeroom zal
ons vandaag ruimschoots laten genieten van zijn voorbereiding tot de reis.
In een zijkapel, Triclinium pauperum geheeten, wijst hij
ons naar een oude tafel, waaraan Paus Gregorius de Groote
dagelijks twaalf gebreklijdenden spijzigde. Nu gebeurde
het op zekeren dag, terwip Gregorius de armen bediende,
dat een engel mede aanzitten kwam aan den disch. Vandaar
dat de Pausen op Witten Donderdag, niet twaalf, mar .
dertinbhofgBasdien.
Wat verder duidt een reusachtige, vormlooze puinhoop de
plaats aan waar, in 't begin der 3° eeuw, de prachtige Thermen van Caracalla werden opgetrokken : drie gaanderijen
— met zetels voor converseerende wijsgeeren rondom de
massa centrale gebouwen. Hier trad men binnen langs het
peristylium >>, jnsgelijks voorzien van zetels voor de toeschouwers die er de worstelkampen en andere wedstrij den
bijwoonden. Volgde het << frigidarium >>, waar men koude
baden nam ; het << tepidarium >> met lauw water ; het < calidarium >> voor de warme baden. Voor wie zijn << beste kostuum >> liever niet in 't publiek vertoonde waren er afzonderlijke badvertrekken. Verder waren daar nog het stadion
voor de spelen, portieken, kleedkamers, zalen en gangen
die een weelde van kunststukken ten Loon spreidden.

98

De kerk van St. Sixtus-de-Oudere, die wij hooger-op bezoeken, werd gebouwd op de plaats waar St. Laurentius,
de patroon van Oostmalle in de Kempen, St. Sixtus ontmoette, toen deze naar de Catacomben werd geleid om er
op den bisschoppelijken zetel te worden onthoofd. Laurentius vroeg aan den Paus waarom hij ten offer opging
zonder zijn diaken. St. Sixtus antwoordde hem : << Eer het
drie dagen verder is, zullen er van U zwaardere offers gevergd worden >>. Den derden dag daaropvolgend lag Laurentius op den rooster. Nog had hij zijn Kempische oolijkheid — pardon voor het anachronisme — niet verloren en,
hij porde zijn beulen aan dat ze hem nu maar zouden omdraaien, dat hij aan Bien kant genoeg gebraden was !
Wat verder links, in de rotsen, wordt de begraafplaats
der familie Scipio aangewezen.
Bij de oude stadspoort van St. Sebastianus begint de
Via Appia, vroeger beroemd als een der groote banen
die Rome met de wereld, de toen bekende wereld, verbonden.
Aan het octrooi-gebouw, voorbij den spoorweg, komen
juist een half dozijn << carriere da vino >> aangereden, 't is
te zeggen, eigenaardige tweewielkarretjes, beladen met vaatjes wijn en bespannen met versukkelde, lichte paardjes. Boyen op de vaatjes, onder een groote, veelkleurige familieparasol, zit de wijnvoerder, slaperig van zoolang door
de zon te rijden — hij komt uit de Albano-bergen ginder
hoog en ver slaperig ook, beweren de kwatongen, van
het lekkere druivennat: daar is altijd een stop die lossteekt,
een bomgat dat onderweg wordt aangesproken...
— Hoe zoudt ge zelf zijn ? vraagt Gommer.
Over de Almone — de heilige beek waarin de heidensche
priesters het vaatwerk hunner afgodentempels kwamen reinigen — bereiken wij, op den tweesprong gevormd door de
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Via Appia en de Via Ardeatina, het kerkje van Domine,

quo vadis ?
Toen St. Pieter — aldus de overlevering —, op het smeeken van de christenen, Rome en de gevangenis ontvluchtte
ten tijde van Nero's wreede vervolgingsedicten, ontmoette hij op deze plaats Ons Heer, die weer Zijn Kruis had opgenomen.
— Heere, waar gaat gij been ? (Domine, quo vadis ?)
vroeg de apostel, ontsteld. En Christus antwoordde : << Naar
Rome, om er opnieuw gekruisigd te worden. » St. Pieter begreep dat nu zijn uur van lijden en belijden aangebroken was en keerde naar de gevangenis weer.
Geleidelijk klimt de weg : ginder het witte klooster der
Paters Trappisten, bewakers der Catacomben, en de laan der
donkere cypressen, die naar den ingang leiden.

* * *
Wij zijn er !
leder haalt zijn kaarske, dun maar lang, en de bedevaart
begint, terwijl de gids, een Hollandsche pater, met schorre
stem uitleg verschaft :
— Ten tijde der eerste christenen bevonden zich langsheen de Via Appia de grafsteden der Romeinsche patriciersfamilies. Hier ter plaatse stond het weidsche grafmonument
der stam waartoe Ste. Cecilia later zou behooren.
Ook onder die adellijke familien vond het christendom van
eerst of vurige bekeerlingen. Deze nu lieten in hun grafstede bijzetten — in den beginne nog boven den grond — de
lichamen van bevriende christenen. Zoo werd St. Pieter bijgezet in de grafstede der Cornelii, St. Paulus in die van
Lucina, St. Laurentius in die van Symmacha.
Toen nu het aantal christenen sterk begon aan te groeien,
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ging men op het terrein rond het grafmonument onderaardsche gangen graven, in welker wanden, rij boven rij, de lichamen der overleden broeders in het christelijk geloof, in
zoogenaamde loculi, werden ingeschoven. Dank zij de Romeinsche wet die de broederschappen, welke voor de begrafenis van hun leden wilden zorgen, erkende, kon de gemeenschap der christenen wettelijk deze begraafplaatsen
bezitten. 't Is slechts ten tijde der hevigste vervolgingen
dat men die wet met de voeten heeft getreden en de Catacomben heeft durven schenden.
De Kerk zelf organiseerde een dienst voor deze begraafplaatsen : stelde diakens, priesters en << fossores >> (grafmakers) aan, met de zorg dezer kerkhoven belast.
Terwijl wij de steile marmeren trap afdalen, trekt de
gids onze aandacht op den aard van den grond waarin de
onderaardsche gangen, die men Catacomben heet, zijn uitgehouwen :
Wij bevinden ons hier op een hoogte : de grond in
doorsnee vertoont, van boven to beginnen, volgende lagen:
zand, tuf, bruinroode steen. Vroeger werd weleens beweerd dat de zoogenaamde Catacomben eenvoudige steengroeven zouden zijn. Mis ! Ze zijn juist uitgegraven in het
tuf, de laag die niet, als de bovenste, kan worden gebruikt
bij het samenstellen van cement noch, als de onderste, in
aanmerking komt voor het leveren van bouwsteen.
Op sommige plaatsen — zooals hier — waar de Catacomben tot twintig meter den grond ingaan, tellen zij tot
vijf verdiepingen boven elkaar : de onderste ligt dan nog
vijf meter boven het hoogste waterpeil der Almone. >>
Onze oogen zijn stilaan aan het halfduister van de lange
smalle gangen gewoon geraakt.
— Wanneer wordt hier electrisch licht aangebrachit ?
vraagt Gommer.
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Sommige loculi — tot drie, vier rijen zijn er van die
langwerpige holten boven elkaar — staan gapende open,
andere zijn met een marmeren steen afgesloten, waarop
<< graffiti >>, in letter- en symbolentaal, tegenover de protestanten o. a. duidelijk het bewijs leveren dat de heiligenvereering van in 't begin van 't christendom in voege was.
Luisteren wij opnieuw naar onzen Bids :
<< De eerste christenen vergaderden voor het bijwonen
der goddelijke diensten niet alleen in de catacomben ; zij
kwamen ook bijeen in de stad, in huiskapellen (ecclesiae
domesticae) ingericht in de woning van rijke christenen.
De vergaderingen in de catacomben hadden bijzonder plaats
op de jaargetijden der Martelaren en afgestorven geloofsgenooten. Aileen ten tijde der' vervolgingen, als het niet
geraadzaam was in de stad samen te scholen, vonden zij
elkaar weer in of liever bij de Catacomben, in landhuizen
van christelijke eigenaars. >>
Bij een grootere Kamer wordt stilgehouden : << Dit is de
Krypte der Pausen : van 219 tot 283 werden hier niet minder dan 14 pausen begraven, nagenoeg alle bloedgetuigen
van Christus' geloof. Hier ook werd de Kleine Tharcisius
binnengedragen, nadat hij op de Appiabaan << aangevallen
werd en den dood verkoos liever dan de Heilige Specien,
die hij bij zich droeg, aan de razende honden over te leveren. >> Aldus de inscriptie van den H. Damasus.
Daarnaasi is de kapel van Ste. Cecilia.
Waar nu een repliek van Maderno's beeld prijkt, (pieteitvolle handen hebben er zooeven nog versche, witte, welriekende bloemen voorgezet) werd, in den nacht na den
marteldood van de heilige, haar lijkkist bijgezet.
Hier knielt men als van zelf, voor jeugd en schoonheid,
heiligheid en gratie, zoo verwoed aan wee en leed en dood

prijsgegeven.
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Steeds verder gaat het door de donkere Catacombengangen — alles bijeen zijn er verscheidene kilometer — waar
duizenden christenen begraven liggen.
Luisteren wij voort naar onzen gids :
„Dat de Catacomben op menige plaats zoo vervallen blijken, mag U niet verwonderen. Tijdens de Kerkvervolgingen der eerste eeuwen, vooral onder Valerianus en Diocletianus, werden zij op vele plaatsen verwoest, zooals ook later bij iederen inval der Barbaren. Na het edikt van Constantijn verdween stilaan het gebruik de christenen in de
Catacomben te begraven. De godsdienst mocht vrij uitgeoefend : kerkhoven werden aangelegd boven den grond.
Na de eerste invallen der Langobarden deden de Pausen
de gebeenten der martelaars naar de Roomsche Kerken overbrengen : de Catacomben geraakten meer en meer verlaten en stilaan vergeten.
Het is onder Pius IX dat de Catacomben opnieuw werden ontdekt. In 1852 kwam de Oauselijke Commissie>> tot
stand. De Jezuiet Marchi zette de zaak in gang : de spit
en de ziel werd aldra J. B. de Rossi, wiens stoere medehelpers waren Kanzer, Armelini, de Waal, en later Wilpert,
Kirsch, Marucchi, Lanciani en anderen. Pius IX kocht uit
eigen middelen de 50 bunder boerderijen, die liggen op
de huidige Catacombe van Callixtus, om ze te doen uitgraven. Leo XIII riep er de Trappisten been, die reeds meer
dan dertig bunder hebben blootgelegd. Pius X kocht grond
bij ; zoo ook Benedictus. XV. Pius XI zette de kroon op
de groote Apologetische Catacombenidee. Hij heeft de
Pauselijke Commissie georganiseerd en ook het Pauselijk
Archeologisch Instituut gesticht. Hier stelde Hij aan 't
hoofd Dr. Kirsch uit Freiburg, sinds 30 jaar hoogleeraar

in de Christelijke Archeologie, en belastte Mgr. Wilpert
met de verklaringsleer. Zijn doel bij dit alles was
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en is : de Catacomben-figuren tot haar voile apologetische
kracht te brengen. „In de Catacomben immers vindt men
monumenten van de grootst mogelijke historische waarde,
om te bewijzen de dogma's der Roomsche Kerk, haar geloof en haar eerbiedwaardige overleveringen... Hier kunnen de geloovigen in de schilderingen, de beeldhouwwerken en inscripties niet weinig artikelen van het Katholiek,
Apostolisch, Roomsch geloof lezen, die juist het heftigst
door nieuwlichters worden bestreden." (Uit Zijn Breve van
17 Mei 1925).
Met ontroerd gemoed schrijden wij voort, trappen op,
trappen af, door dezen historischen doodenakker, waar zooveel bloed van martelaren tot zaad van christenen gedij'de.
Als wij terug naar boven klimmen, heft een priester den
jubelpsalm aan <<Lauda, Jerusalem, Dominum; Lauda Deum
tuum, Sion !" een zang die aanstonds door allen overgenomen words en vroomplechtig in de ijle gangen verruischt.
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Alvorens terug de auto's in te stappen, brengen wij nog
een bezoek aan de naastbijgelegen basiliek van St. Sebastiaan, patroon van onze Vlaamsche gilden van den edelen
handboog !
En nu, vooruit, met voile snelheid, door de vlakten van
den Agro Romano waar een modelhoeve zal worden bezocht.
Er schijnt leven te komen in deze woeste vlakte : kanalen
worden gegraven, wegen aangelegd, nieuwe gebouwen rijzen uit den grond op.
In de verte sluiten de Albaansche bergen den gezichteinder af, met kleine, witte stadjes als vogelnesten tegen
de hellingen getimmerd.
Over een schoon beplante baan snorren de stofopjagende
torren Frascati binnen, waar het noenmaal zal worden gebruikt. De auto's worden in het lommer van palmen en
platanen zooveel mogelijk uit de zon genet en wij stappen
naar de hotels, waar de inwendige mensch versterking en
lafenis zal vinden.
Na het noenmaal wordt er wat gekuierd om en bij de
Groote Markt — de frissche Frascatiwijn spoelt de kelen
van al het hinderend autostof — en verder gaat de tocht.
naar de Morenahoeve, in het hartje der troostlooze campagna.
Op dit eigendom van 250 Ha. fleuren er weiden, tarween olijfvelden. VoOr 7 jaar stond hier enkel een vervallen
heerenhuis. Met behulp van staatstoelagen heeft de huidige
eigenaar stallen gebouwd naar al de eischen der moderne
veefokkerij, wegen aangelegd, gronden gedraineerd en

besproeid, boomen geplant en thans schiet alles in vollen
bloei. De staldeuren worden opengegooid en 130 prachtige
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melkkoeien van het bruine, Zwitsersche ras gaan ter weide.
Wat hebben onze Vlaamsche boeren daar gekeken ! En wat
was Gommer blij weer eens zijn handen te kunnen leggen
op een koe !
Waar hij zijn werkvolk vandaan haalt ? Veertien gezinnen leveren hem vaste werkkrachten, gezinnen voor wie
hij een kleine woning heeft gebouwd en aan wie hij een
stukje grond in gebruik heeft gegeven. In het drukke seizoen komt er nog werkvolk bij.
Op den terugtocht naar Rome was 't nog altijd over
den stalen wil en de ondernemingskracht van dien durver
dat het gesprek liep.
Witbestoven als maalders werden wij voor onzen Roomschen thuis afgezet.
Is het waar dat wij morgen reeds Rome zullen verlaten ?
Bert en Gust zouden hier nog lang willen blijven. De
President en Gommer geven er niet om dat het morgen
oprukken heet : zij hebben al genoeg gezien << om heel hun
leven er over te kunnen vertellen ! >> En Heeroom hoopt
vast, << als 't God belieft >>, dat hij, niettegenstaande zijn hoogen leeftijd nog wel eens naar Rome zal geraken. Hij heeft
immers ook nog water van de Trevi-fontein gedronken !
Dien avond was 't pottekesmarkt in Santa Marta. Achter
een lange tafel op schraagskes verkochten blootvoetsche
paters kruisen, medaillekes, paternosters van zeven soorten
en kwaliteiten, papierdrukkers, mozaiekwerk, heiligenbeeldjes, prenten, glazen bollen waarin het sneeuwt, al wat er
door huisgenooten en vrienden van weerkeerende bedevaarders maar kan verwacht worden.
En alles zoo << schrikkelijk goedkoop >> dat het maar al
te klaar bleek hoe deerlijk zij die van straatleurders hadden

gekocht na lang afbieden dan nog en aan halven prijs
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of aan een vierde slechts — hoe deerlijk zij nog geschoren
en bedrogen zijn uitgekomen.
— Mundus vult decipi ! doceert Heeroom.
Maar Gust besluit filosofisch : << Markten en afbieden
heeft ook zijn plezierigen kant en sjacheren en bedrogen
worden hoort misschien bij een << Italiaansche refs ?
— Amen, zegt Bert, gaan we slapen ?
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ACHTSTE HOOFDSTUK.

Yertrek uit Rome.
1.
NZE laatste dag in Rome !
Als we niet woonden in Vlaanderen >>, zegt Heeroom, << waaraan wij vasthangen met elken vezel van
ons hart, wij zouden liefst ons leven slijten in de Eeuwige
Stad aan den Tiber >>.
Wij waren er van den eersten dag zoo thuis !
Wat zouden wij nog al niet moeten zien, willen wij, zij
het dan maar een zeer vaag beeld meedragen van al het
schoons dat Rome den vreemdeling biedt. En er schiet ons
nog slechts een dag over !
Ons eerste bezoek vandaag geldt den Mozes van MichelAngelo in St. Pieters Banden ; dan de Gesu-kerk, opgericht
door den heiligen Franciscus de Borgia, naar de planners van
Vignola, die bier het model verwezenlijkte naar hetwelk
zoovele barokkerken zijn opgetrokken over de wereld. De
twee standbeelden, <<Godsdienst>> en <<Wijsheid>>, zijn van
Bernini. In de linker kruisbeuk gaan onze blikken aanstonds
naar het altaar van St. Ignatius, van een ongehoorden rijkdom, opgericht volgens teekeningen van Pozzi, S. J. De
vier kolommen, schitterend van ingezette lapis-lazuli, hebben lijsten van verguld brons, voetstuk en architraaf van
edelgroen.
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De aardbol in het altaarblad is een lapis-lazuli uit een
stuk : niemand weet van een grooteren !
Bij het uitgaan vindt de President dat het bier voor de
Gesu-kerk, althans voor Rome, verschrikkelijk tocht.
Heeroom weet waarbij dat komt: <<'t Gebeurde 'nen keer>>,
vertelt hij, << dat de duivel en de wind samen op wandel
waren door de Eeuwige stad. Voor de Gesu gekomen, verontschuldigde zich Heintje Pek : hij wou eens even bij de
Jezuleten binnenspringen. Of de wind wel op hem wachten
wou ? De duivel ging binnen en... de wind wacht nog voor
de deur. >>
Naast de Gesu bezoeken wij, in het oud novicenhuis der
Paters Jezuieten, de Kamers van St. Ignatius, ten getale van
vijf. Relikwieen allerhande zijn bier ondergebracht : van
St. Ignatius, van den gelukzaligen kardinaal Bellarmini,
van St. Franciscus de Borgia, van St. Franciscus Xaverius ;
van dezen laatste o. a. de parasol, die hem in Zuid-Azi
beschermde tegen de Indische zon.
Wij gaan een weesgegroet bidden, op de o via del Sudario>>, in het kerkje van het Hospitium van St. Tuliaan der
Vlamingen. Het kerkje dagteekent van 1675. Het hospitium zelf is veel ouder : van in de VIII° eeuw, schat men ;
van in den tijd van Vlaanderens bekeeririg tot het Christendom. Reeds in 1099, toen Prraaf Robrecht van Vlaanderen
op weg was naar het H. Land, kwam hij in het Hospitium
der Vlamingen to gast en liet er veranderingen aan toebrengen. Onderscheidehe voorname Vlamingen hebben bier hun
grafmonument.
St. Ignatiuskerk willen wij ook bezichtigen. Om den
wille van Pozzi's gewelfschildering << De triomf van St.
Ignatius >>. Dit ensemble is op oogenverblindende wijze uitgewerkt, zoodat men van op een punt, dat met een witten
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steen in den vloer van de kerk is aangeduid, de illusie krijgt
dat het gewelf een heele verdieping in beslag neemt.
Hier willen wij ook het graf bezoeken van den heiligen
Aloysius van Gonzaga : zijn gebeente berust in een kostbare lijkbus in lapis-lazuli met zilveren versierwerk. Een
zelfde urne omsluit de beenderen van onzen St. Jan Berchmans, patroon der Vlaamsche jeugd, door Paus Leo XIII
in 1888 heilig verklaard.
Achter St. Aloysius' altaar klimmen wij een wenteltrap
op om een blik te werpen in de kamers waar beide jeugdheiligen hun studiejaren hebben doorgebracht. Van St.
Jan Berchmans toont de geleider ons een schrijfboek van
meetkunde. Netjes in orde : al de lijntjes met een lineaal
getrokken, geen enkele vlek, geen uitschrapping.
Daar zijn gelukkig ook andere manieren om zalig en
heilig te worden, meent Heeroom, want zulke mooie schrijfboeken van mathematieken heb ik nog maar weinig gezien
en zeker zelf — mea culpa ! — in mijn jongen tijd nooit
gehouden.
In Ste. Maria deli' Anima, opgericht rond de jaren 1400
met de gelden van een legaat door een Dordrechtsch huwelijkspaar geschonken, gaan wij een groet brengen aan het
graf van den Nederlander Adriaan VI, den laatsten nietItaliaanschen Paus.
Langs het Forum van Trajanus — het kattenforum genaamd, zonder symbolische bijbedoeling : die puinm zitten werkelijk vol vlugge poesjes, waarop druk jacht words
gemaakt door leveranciers van Deism alsmede van hazenen konijnenvleesch (Gommer kan dat best begrijpen !)
— komen wij door een paar smalle steegjes, waar het toevallig dan nog markt is en kramen den weg belemmeren,
aan den ingang van het groote Forum.
Een Babylonische verwarring van zuilen en steenbrokken.
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Daarboven op den Palatijn trok Romulus een voor met
zijn ploeg om Roma quadrats, de eerste nederzetting van
boeren en schaapherders uit de Albaansche bergen. Vlak
er tegenover, op den anderen heuvel : den Kapitool, woonde
reeds een groepje landbouwers en kuddehouders afkomstig
uit de Sabijnsche bergen. De twee stammen verbroederden,
kozen de laagte tusschen beide heuvelen tot << forum >, d. i.
tot vergaderplaats of Groote Markt, na eerst te zamen den
moerassigen grond te hebben drooggelegd en gerioleerd,
door het bouwen, bij middel van overgroote steenblokken,
van de << cloaca maxima >>, een reusachtige draineering.
Op dit forum heeft zich een geweldig deel van de Romeinsche, van de wereldgeschiedenis afgespeeld.
Iic blijf maar verstrooid rondkijken naar dit veld van
ruinen, zonder aandacht te kunnen verleenen aan den uitleg van Heeroom, die zijn best doet om het Forum steen
voor steen, tempel voor tempel, terug op te bouwen.
Wanneer hij het echter heeft over den eeredienst van
Vesta, kan ik mijn zinnen samenrapen :
<< De eeredienst van Vesta, de godin van het vuur behoort
tot de aloude Romeinsche overleveringen. De tempel van
Vesta was zooveel als Rome's haard, waarbij de << pontifex
maximus >> was aangesteld als << pater familias >>, zooals in
elk gezin de huisvader fungeerde als priester van den kleinen huiselijken haard. Die overlevering is terug te voeren
tot het voorhistorisch tijdperk waarop het den menschen
nog moeilijk was om aan vuur te geraken. Terwij1 de mannen ter jacht of ter vischvangst uit gingen en de vrouwen
op het veld of elders aan den arbeid waren, onderhielden
de jonge meisjes de vlam in een der ronde hutten die het
dorp uitmaakten, waar 's avonds dan, op het uur dat het
maal moest worden bereid, door elk gezin werd vuur gehaald.
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XI. — „II Santo", de Basiliek van St. Antonius to Padua,
gezien uit het park.
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Vandaar de ronde tempel en de maagdelijke Vestaalsche priesteressen.
In 1884 kon men het huis der maagden van Vesta blootleggen to zamen met den tempel : het plan heeft veel gelijkenis met dit van een klooster. >>
Ziezoo, wij zijn rond.
1k ben gaan neerzitten achter de plaats waar vroeger
de << rostra >>, het openbaar spreekgestoelte, opgetimmerd
stond.
— Dit was ik nog vergeten, herneemt Heeroom op
die plaats daar — en hij doelt op de mijne — zat een marmeren vergulden mijlpaal in den grond geslagen, zoogezegd het middenpunt der stad, van waaruit de <<Via Sacra>>,
de heilige weg, Rome langs prachtige heirbanen verbond
met gansch de bekende wereld.
Ilc zie mezelf hier gezeten, zooals Charlie Chaplin zat,
na het opbreken van den << Circus >>, op den paal die het middenpunt was geweest van een visioen van droom en werkelijkheid dat was verzwonden... Arme Charlie !... Kom, niet
langer suffen, niet langer stilgestaan bij het verleden. Onze
weg ligt v66r ons... Vooruit !
Een kort bezoek aan de Mamertijnsche gevangenis, waar,
volgens de overlevering, St. Pieter en St. Pauwel werden
gevangen gehouden. De kerker is in de rots gehouwen en
heeft twee verdiepingen : door een ronde opening in den
vloer tusschen de twee werden de ter dood veroordeelden
in de onderste krocht neergelaten.
Nog even den Palatijn beklommen.
Palmen en cederboomen wuiven er op de puinen der antieke paleizen.
— Over gindsche baan kwam er een arme visscher, met
name Petrus, uit Judea. Hij is 't, door de kracht van Hem,
8
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die hem uitgezonden had, die het aanschijn van Rome en
van de wereld heeft veranderd.
Ook nog naar het Kapitool ! Naar de marmeren paleizen en de Kerk van Ara Coeli, waarvan onze Kard. Van
Roey titelvoerend bisschop is. De Ara Coeli rust met haar
grondvesten op de puinen van den grooten Jupitertempel
met zijn gulden dak...
En zoo gaan er gouden draden, over meer dan twintig
eeuwen, van Jupiter's vergulden tempel op den hoogen
Kapitoolberg naar 't stille Schranske in 't landelijk Kempische Vorsselaar ! >>
Heeroom is bewogen en klopt den President gemoedelijk op den schouder: <<Waar is de tijd dat ik met hem ging
visschen ? >>

* * *
Heeroom wilde ook op de Via Nomentana een bezoek
brengen aan de kerk van Sinte Agnese, waar verleden jaar
archeologen, op zoek naar muurschilderingen, de muren
van de witkalk hadden ontdaan en gestooten waren, in twee
nissen, op talrijke Vlaamsche volksche benamingen. Wij
ontcijferden inderdaad enkele potloodkrabbels : o. a. << alias
Blompap-Laurens Vanderleen, alias Gelt genouch — P.
Bolckman, alias De Roeper, 1668.>> Namen van Vlaamsche
en Hollandsche schilders — aldus G. J. Hoogewerff in
Felix Roma — die de gewoonte hadden na een fuif hier
hun laatste wijntje to drinken bij het. zoogenaamde << Graf
van Bacchus >>, een zwaren porfieren sarcophaag, die in de
vierkante hoofdnis prijkte en eigenlijk de sarcophaag was
van Constantina, de dochter van keizer Constantijn den
Groote.
Op onzen kuiertocht, terugkeerend, merken we dat een
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stoet wordt opgesteld. Vlaggen aan al de huizen. Al de gazetten geven het conterfeitsel van Mussolini. Werkvolk met
hoopen. Zwarthemden met al hun decoraties te bengelen
hangend. Carabinieri en fascistische jeugd, Balilla genaamd,
naar den naam van een straatjongen uit Genova die in de
achttiende eeuw een steen wierp naar een Oostenrijksch
soldaat — Oostenrijk voerde toen het bewind over Genova
— en aldus het sein gaf tot een volksopstand tegen de
vreemde heerschers. Muziek klinkt ten alien kante, de fonteinen spuiten... 't Is 21 April, het feest van den arbeid... in
Italie ! Eigenlijk de Dies Natalis urbis Romae, de verjaardag der stichting van Rome, maar om van het 1 Mei-feest
verlost te wezen, waaraan toch een rood kleurtje zou blijven kleven, heeft Mussolini het feest van den Arbeid acht
dagen vervroegd en het in het teeken gezet van het nationalistisch fascisme.
Sint Job kent ziji yolk.
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2.
In den namiddag zijn wij uit Rome vertrokken.
Met de stille trom.
Het deed ons leed afscheid te nemen. Weinigen zeiden
in hun hart <<vaarwel>> ook Bert en Gust hoopten <<tot wederziens !>>
Maar gingen wij niet genieten van een andere kleur op
het Italiaansche paler ?
Na het statige Rome, het poetische Assisi.
Onder OmbriEs blauwen hemel
Slaat het leger van den Heer
Zijne legertenten neder...

dichtte de Kempenaar Lodewijk De Koninck voor den Wazenaar Edgar Tinel, en zongen wij als studenten in koor
op de prijsuitdeeling, onder de leiding van E.H. Wijckmans.
Mochten wij nu maar voor lang onze tenten opslaan
op den berg onder Ombrie's blauwen hemel. Eilaas, het
zal slechts wezen een komen en gaan, een < veni, vidi...
statie ! »
Pakken zooals 't komt. „Carpe diem" : haal uit den dag
wat er uit te halen valt.

* * *
Wij rijden langs Tiber en Aniene.
Voor de gesloten barreelen staan karretjes opgehouden.
Voerlui, half ingedut, liggen onder hun kleurige parasol,
op hun tonnetjes gevuld tonnetjes en voerlui — met
de gegeerde << vini dei castelli >>.
In een karspoor tegen een berg zien wij een everzwijn
opstormen en met zijn slagtanden den wagenslag opwoelen.
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De Sabijnsche bergen, met hun kleine watervallen in het
groene loover, torsen op hun toppenlijn massa's blauwe
wolkenbanken.
Over de landen sliert witte smoor.
Een wegwijzer spreekt van Mentana. Een naam die herinnert aan een episode uit den weerstand der Pauselijke Zouaven. De President en Gommer vertellen aan Bert en Gust
van Biron van Zandhoven, van De Clercq van Oostmalle,
van zoovele Kempische Zouaven die, in eilaas lang vervlogen jaren, achter de herbergtafel hen met Italie en den
strijd tegen Garibaldi hebben vertrouwd gemaakt. Zoo vaak
brachten zij hun verbeelding aan 't gisten, joegen zij hun
fantasia op hol ! En dan werd er gegrepen naar den Vlaamschen Zanger van Marten Coune, in 't hoekje achter den
stekskespot op de schouwplaat, en gezongen in koor :
Neen, de Pausen sterven niet ! >>
Ah, Garibaldi, wat een stofwolk van verontwaardiging
hebt gij destijds in onze zandige Kempen opgejaagd !
Over de veie, als een zeeschelp uitgeholde, vruchtbare
Ombrische vallei van Clitumne daalt de avond donkerblauw.
Weiden en wiegende tarwezeeen in de laagte, moerbezieboompjes en wijnstokken op de hellingen, witgroene olijfbosschen op de hoogte verdoezelen stilaan in de paarse
schaduwen van den aankomenden Zuidernacht.
Als wij te Assisi afstappen is het pikdonker.
't Is niet het oogenblik om het geijkte beeld : << Als een
wit vogelnest ligt de stad van St. Franciscus tegen de bruine
bergen aangebouwd >> aan de werkelijkheid te toetsen. Assisi
daarboven lijkt nu enkel een nest van glimwormen, onder
een koepel vol gulden sterren, zoo talrijk als er Franciscaansche heiligen in den hemel zijn...
Auto's voeren ons naar' boven, naar het << Huis der Pel-
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Brims >>. Maar niet alleen dit huffs, heel de stad zit vol pelgrims. De gasthoven kunnen niet meer slikken : wij zullen
bij de burgers worden ondergebracht. leder krijgt zijn
kaartje : kinderen staan ons aan de deur of te wachten en
langs kronkelende straten en klimmende steegjes brengen
ze ieder waar hij zijn moet.
— Kan ik u nog van dienst zijn ? vraagt de kleine zwartkop, die bijna onder mijn valies bezweek, doch ze niet wilde
afgeven om zijn recht op voile drinkgeld niet te laten aantasten.
— Een oogenblik, wacht ! schalt een stem in de gang...
Wij zijn de laatst toegekomen bedevaarders, in deze
albergo >> gelogeerd. Vijf zitten er al te zamen op de
grootste der kamers een pijpke te rooken en te praten rond
het bed. Wij kunnen er met ons gezessen nog wel bij !
Een ding — unum necessarium — ontbreekt er nog : bier
voor de dorstige kelen !
— Welkom ! wordt er ons toegeroepen, doch laat uw
piccolo een dozijn flesschen halen beneden !
Eerst gaan wij onze pakken wegzetten en ons wat opfrisschen elk in zijn kamer, om dan voor het avondpraatje
samen te komen bij vier West-Vlaamsche onderpastoors
en een burger uit het Waasland. Daar wend een biertje gedronken dat de tongen losmiek en woorden vervlogen in
den wind, die nochtans waardig waren opgevangen te worden en inlichting te brengen in middens die zeker nooit
door zoo'n trouwe onverbloemde verslagen worden bereikt.
Want Assisi en Italie waren vergeten. 't Was Vlaanderen,
al wat de klok sloeg....
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NEGENDE HOOFDSTUK.
Assisi !
1.
WAS laat toen wij slapen gingen en vroeg, doch
heelemaal verkwikt, word ik gewekt door wippende
hoogtinkende kristallen klokjes : do-re, do-mi...
do-re, do-mi... tientallen malen herhaald als door een afloopend wekkerspel.
Ik wip uit mijn hoog bed en sta voor 't open venster,
verrast door het ijle, klare, Italiaansche morgenlicht dat
van de bergen afglijdt naar de vlakte.
De dalen zijn nog gevuld met witten smoor, waaruit
langzaam de blanke vierkante huizekes, als ivoren speeldingen, bloot wentelen.
Links is de vlakte nog een meer van mist ; rechts door
de dunnere stippeling rijdt een trein met een dikke rookpluim.
De klokjes tinkelen maar aan.
Gierzwaluwen schieten boven een campanile de lichte
lucht in en roepen kwetterend naar de zon.
Door het zoldervenster, aan mijn linkerhand, komen een
voor een de vier kapelaans — in broek en hemd : we zijn
in Franciscaansch Assisi en Mgr. Waffelaert is verre ! —
het platte dak opgekropen en kijken zwijgend en bewonderend in den hemelschen morgen.
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Het koor der klokjes groeit steeds aan.
De wentelende wegen, afdalend naar naburige dorpjes
met koepeltorens, worden dieper en dieper door de zon
blootgeschoven.
Assisi zelf drinkt als een bloem het voile morgenlicht
in. De stille kronkelstraatjes, van afstand tot afstand door
trappen onderbroken, straatjes die naar beneden verwijden, liggen nog verlaten in den prillen uchtend. De oude
huizea, met hun ijzeren staven voor de kleine vensters die
spaarzaam het Licht binnensmokkelen, hebben het uitzicht
van bange kleine burchten. De tijd heeft er zijn tand in
gezet : muren zijn schots en schuins getrokken en in de
scheuren tiert welig de mooie wilde zwaardlelie. De uitgeholde trappen voor de deuren zijn even oud als de groote
vierkante plavuizen die de verweerde straten kasseien.
Ten tijde van St. Franciscus bloeiden hier handel en.
nijverheid : thans leeft het stadje grootendeels van de bedevaarders, vereerders van St. Franciscus en Santa Clara.
Ergens valt er een klopper op de deur met een bons.
Het stadje ontwaakt uit zijn slaap.
En plots klinkt ons, van ergens vastbij, de <<Giovinezza>>,
het lied der Fascisten, tegen :
Salve, o popolo d'Eroi,
Salve, o patria imrnortale !
Son rinati i figli tuoi
Con la fe en l'ideale.

Il valor de tuoi guerrieri.,
La virtu dei pionieri,
La vision de l'Alighieri

Oggi brilla in tutti cuor.
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Giovinezza, giovinezza,
Primavera di bellezza,
Della vita nell' aspezza
II tuo canto squilla e va !

Wat in 't Nederlandsch ongeveer zou luiden als :
Gegroet, o heldenvolk,
Gegroet, onsterflijk vaderland !
Uw zonen zijn herboren
Met het geloof in 't ideaal.
De moed van uw krijgers,
De kracht der pioniers,
Het visioen van (Dante) Alighieri
Schitteren thans in alle harten.
Jeugd, jeugd,
Lente van schoonheid,
Door de moeilijkheden van het leven
Schalt en gaat uw zang !

't Is een groepje padvinders-zwarthemden, die met hun
bergstokken ginder nu de helling opstijgen uit een steegje zijn zij uitgemond op de Markt en van daar hebben zij
hun morgenwandeltocht ingezet.
Het brengt de moderne noot in de atmosfeer van het oude
Assisi. 't Is niet het weemoedige << Schoon is de jonkheid,
zij komt niet weer ! >> maar het forsche, krachtige << Giovinezza, giovinezza ! >> dat van onder opklimt en met frisschen moed stijgt naar de toppen.
I poeti e gli artigiani,
I signori en i contadini
Con orgoglio d'italiani
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Giuran fede a Mussolini.
Non v'e povero quartiere
Che non mandi le sue schiere,
Che non sieghi le bandiere
Del fascismo redentor.
De dichters en de kunstenaars,
De heeren zoowel als de boeren,
Trotsch op hun Italiaanderschap,
Zweren trouw aan Mussolini.
Daar is geen arme wijk
Die niet haar schare zendt,
Die niet de vlag ontplooit
Van her bevrijdende fascisme.

<<Giovinezza, giovinezza ! >> En krachtig slaat het lied
tegen de bergen 1 frisch, overmoedig klimmen de jonge
kerels van Mussolini << Excelsior ! >>
De onderpastoors hebben geluisterd << vlam in 't harte,
vlam in de oogen ! >>
- Als ons yolk weer eens zoo zingen zal...
— Als onze dichters en toondichters weer eens bij 't
yolk gaan staan...
- Wij houden van trukken noch tirelantijnen...
— Dat komt allemaal, man, dat komt...
En al fluitend << Giovinezza, giovinezza ! >> wippen ze een
voor een door 't zoldervenster terug hun kamer in.
Dit beeld van Jong Italie, opstijgend in den morgen, dragen wij mee naar Jong Vlaanderen
Giovinezza, giovinezza !
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Te 7 uur zijn wij op post in St. Franciscuskerk, waar de
communiemis der bedevaarders plaats heeft in de benedenbasiliek.
St. Franciscus' heiligdom bestaat uit twee verdiepingen,
elk een kerk op zichzelf, waarvan de onderste dan nog een
krocht bezit waarin het graf van St. Franciscus words vereerd.
Na de mis, bezoek aan dit graf, dat to midden van de
crypte, achter een ijzeren hekken, prijkt in den zachten
gloed van vele lampen en in het helder schijnsel van honderd flakkerende kaarsen. Roerend het opschrift op den
muur: << De blinden van Italie aan den zanger van de zon! >>
Daarna gaan wij genieten van de kunst van Cavallini;
Giotto, Simone di Martino, Lorenzetti, en anderen nog die
hier Franciscus' leven in lijn en kleur vertellen op de muren.
De basiliek is een << Summa >> der Italiaansche kunst uit
de XII° en XIIIe eeuw.
Niets van het grillige en sevens koude dat een museum
biedt, een museum dat toch maar een ballingsoord voor
kunstwerken is. Alle schilderingen spreiden hier hun
schoonheid ten toon op de plaats, in het licht, in de omgeving, waar en waarvoor ze door de kunstenaars werden
geborsteld.
En met ingetogen aandacht van fresco tot fresco gaande,
lezen wij op de muren van de boven- en van de benedenkerk, de << Bloemekes yan St. Franciscus >>.
Heeroom vertelt daarbij hoe Franciscus' moeder, Pica van
Provence, door een onbekenden pelgrim werd verwittigd
dat zij niet dan in een stal zou verlost worden. Pica verliet
haar huis en bracht in een bijgebouw, waar een os en een
ezel stonden gestald, haar kind ter wereld, dat eerst Jan werd
1 23

geheeten. Toen echter de vader, Pietro Bernardone, van
zijn handelsreis uit Frankrijk terugkeerde, veranderde hij
dien naam in Francesco, << kleinen Franschman >>, hetzij omdat het kind gedurende zijn Fransche reis geboren werd,
hetzij om genoegen te doen aan zijn eega, Pica, die een
Fransche was.
De kleine Frans zal later nog gaarne in 't Provencaalsch
zingen, ofschoon als landstaal te Assisi natuurlijk het haliaansch gold : onze franskiljons mogen dus op hem als
op hun patroon aanspraak maken. Daar echter dit Provencaalsch zijn moedertaal was, behouden ook de Vlamingen
onaangetast hun recht op zijn bescherming. Hier — eindelijk ! — vinden flamingant en franskiljon een aanknoopings- en een verzoeningspunt !
Vooruit nu maar ! Hoe meer er naar Assisi gebedevaard
wordt, hoe beter... voor Vlaanderen ten minste.
Wij zullen straks de Kapel bezoeken, die op de plaats
van Franciscus' geboortestal in de XIVe eeuw werd opgericht. Boven de ingangsdeur prijkt het opschrift :
Hoc oratorium fuit bovis et asini stabulum,
In quo natus est Franciscus mundi speculum.
Dit oratorium was de stal van een os en een ezel,
Waarin werd geboren Franciscus, de spiegel der wereld.

In zijn jongelingsjaren was Franciscus er << geren bij >>.
Hier staken Bert en Gust het hoofd op ! De President
herinnert Heeroom er aan hoe hij destijds te Ernmelen
predikte om 't zijn parochianen goed in te prenten : << Franciscus reed ook geren met zijn velo de kermiskes af...>> tot
de genade hem trof, tijdens een veete tusschen Assisi en
Perugia, een van die kleine oorlogen, zoo talrijk in de Mid-

deleeuwen.

124

Bij 't eerste luiden van de stormklok was Franciscus in
jeugdigen overmoed en onbezonnenheid opgesprongen en
als vrijwilliger opgetrokken. 't Duurde niet lang of hij wend
op patroelje verrast en door den vijand meegevoerd. In
't gevangenenkamp, ziek van ontbering en heimwee, zag
hij het ijdele in van alien strijd die niet voor God gestreden wordt. Na den wapenstilstand vrijgelaten, huwde hij
met << Vrouwe Armoede >> en verkondigde aan de wereld
van O.W.-ers, mondhelden en valsche vaderlanders, spionnen en verklikkers, beursschuimers en zeepbarons, woekeraars in levensmiddelen, parade-generaals, decoratiesjacheraars en heel het na-oorlogsch zoodje, het evangelie der
onthechting en der kinderlijke vereeniging met den grooten
Vader daarboven. En Heeroom besluit : << Onze tijd zou
zulke evangelisten best kunnen gebruiken ! >>
Daar was er maar een, onder de Vlaamsche boeren, die
niet onder de bekoring kwam van Giotto's << Mystisch huwelijk van Franciscus met Vrouwe Armoede >> en die, verstrooid, voor het fresco de opmerking maakte, sprekend tot
zijn dorpsgenoot: <<'t Is een beetje vervelend dat ge 't zoolang zonder Vlaamsche gazet moet stellen; ik ben eens kurieus wat de aandeelen van de Volksbank binst dezen tijd
zullen gedaan hebben op de Beurs... >>
Franciscus' onthechting aan de aardsche goederen maakte
van hem geen zuurkijker. Hij wist blijheid, schoonheid,
poezie en heiligheid to vereenigen. Hij was een groot natuurminnaar en genoot van de pracht van zijn mooie geboortestreek.
0 die roodbruine akkers met hun blonden oogst !
Die wijngaarden met de purpere druiventrossen onder
het breede blad... die grijze olijfboomgaarden op de groene
vlakte waardoor het zilveren watertje van den Topino
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stoeit... die bergribben en zachte bergkammen verdoezelend tegen den einder in den blauwen avondmist, of in het
purpergoud dat de gezonken zon doet opflakkeren. Vertrouwd als hij was met al wat roert en leeft tusschen aarde
en hemel, geen wonder dat hij mocht prediken voor vogelen en voor visschen.
Men zal hem eerst bespotten met zijn zending. Doch
weldra komen volgelingen en met zijn reeds talrijke broeders trekt hij naar de Eeuwige Stad om van den Paus de
goedkeuring van zijn nieuwe orde of te smeeken.
Te Rome, in een huffs nabij de Thermen van Caracalla,
vindt hij een gastvrij onderkomen bij << Broeder Jacoba >>,
die zulk lekker amandelbrood kon bakken, dat Franciscus
er op zijn ziekbed nog naar zal vragen. (Als het maar daarop aankwam, zouden er wel velen op onzen heilige gaan
lijken : het Romeinsch amandelbrood is op onze dagen
nog lekker ! Bert en Gust weten er van te spreken.) Die
Broeder Jacoba >> was het die van den heilige een lam ten
geschenke ontving, het ophield en van zijn wol de deken
weefde waarop Franciscus den geest zou geven en waarin
hij zou begraven wonden.
Wij zijn echter nog niet zoo ver. De Paus stond de
gevraagde goedkeuring toe en de nieuwe orde vestigde
zich in arme cellen rondom het kapelletje van Portiuncula.
Ook in heel Ombri, in alle steden, op Bergen en in bosschen, ging men het gemeenschappelijk leven aan in hutten
of grotten rondom een kapel, zooals de << Carceri >> er ons
straks een beeld van zullen geven.
Op 14 September 1225 gebeurde het wonder, op den
Alverno, dat Franciscus de wonden van Ons Heer in zijn
lichaam ontving. Slechts een jaar later, den 4 October 1226,
gaf hij zijn ziel aan God weer, zijn ziel die als een ster
in een nevel van wit licht ten hemel opsteeg, terwijl een
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vlucht van leeuweriken, die op het dak der but waren
neergestreken, al zingend mee door de lucht dwarrelden om
de laatste eer te bewijzen aan Hem, die hen zoo dikwijls
had aangemaand met hun vogelenkeeltje hun Schepper te
verheerlijken.
Nog in hetzelfde jaar 1226 begon Broeder Elias, die
waarschijnlijk in mindere mate Franciscus' geest van strenge
armoede bezat, den bouw der prachtige dubbelkerk, boven
het lichaam van < Vrouwe Armoede's >> bruidegom. Hij
liet dit heiligdom door de grootste kunstenaars versieren.
Ja, de strijd voor of tegen de armoede laaide fel op onder
Franciscus' volgelingen. De eerste broeders-volgelingen van
den heilige protesteerden heftig tegen de weelde van dit
heiligdom. Wonder nochtans dat de schilders voor hun
versiering juist hun ingeving zochten bij hen die de armoede
trouw bleven. Dezer opvatting traden zip bij, dezer geest
is het die straalt uit hun schilderingen, de Franciscaansche
geest, die een nieuw rythme bracht in het religieuse leven
en een omwenteling in de kunst.
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3.
Stil en wit liggen de stofferige straatjes van Assisi in het
blakerende licht. Tie zei ons ook weer dat men Italie moet
zien in de glorie van den zomer, in de blanke, schroeiende
zon !
Hier en daar hoort men het slaan van weefgetouwen ;
vrouwen zitten gezwind te spinnen in de gang van hun huffs
en in het lommer voor de deur borduren jonge meisjes . op
het hagelblanke linnen de mooiste << koleuren >>.
Ezels dragen met halve boomen, tonnekes mest, vaatjes
wijn.
Onze gids wijst ons onderweg den << boog van Junipero >>.
Broeder Junipero is bijzonder bekend om zijn heldenstuk
met den varkenspoot.
Een zieke broeder had den wensch uitgedrukt een gebraden varkenspoot te eten. Broeder Junipero zal er niet op
verzinnen maar pakt stante pede een mes, gaat de bosschen
in waar hij moist dat een kudde zwijnen aan 't eikels zoeken
was, ziet een beestje loopen, een beetje van de kudde verwijderd, en snijdt het zonder complimenten een poor af.
Voor de broeders immers, communist in de ziel, was heel
de wereld een luilekkerland : de varkens zooals al de rest
hadt ge voor 't pakken ; ge moest u enkel de moeite geven
ze te braden. Zoo ongeveer dacht broeder Junipero er over.
De eigenaar integendeel, conservatief aangelegd zooals
alien die wat te conserveeren hebben, toen die op zijn verminkte beestje uitkwam, sloeg een gansch anderen toon aan
en draalde niet lang om klacht in te dienen bij St. Franciscus. Broeder Junipero werd <<coram nobis>> geroepen om
zich te verrechtvaardigen. En hij hield zulk een warm pleidooi voor het communisme dat de eigenaar hem bedankte,
het aangesneden dier slachtte en het gereed gebraden aan
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de broeders van Portiuncula 'ten geschenke kwam opdisschen.
Onder de zon van Ombrie, met v66r ons een prachtig
panorama van olijf- en tarwevelden in het wit verblindend
licht, dalen wij of naar het klooster van San Damiano, waar
de heilige Clara, Franciscus' geestelijke zuster, geleefd heeft
en gestorven is.
Een bruine pater toont ons de plaats waar de heilige
Clara, gewapend met het H. Sacrament, de Saracenen verdreef alsook, in een zijkapel, een Christus aan het kruis
met een wonderbare uitdrukking : al naar de plaats van
waar men het beeld aanschouwt, een lijdenden Christus,
een Christus in den doodstrijd, of een gestorven Christus.
Wij zetten ons bezoek aan Assisi voort.
Onderweg kruisen wij een vrachtvoerder wiens wagen,
nochtans met vier paarden bespannen, moeizaam naar boven
sukkelt.
Op onzen terugtocht bezoeken wij ook de kerk van Ste.
Clara met de krypte waarin de heilige begraven ligt.
De Chiesa Nuova, die verder wordt bezocht, is opgericht
op de plaats waar St. Franciscus' vaderhuis heeft gestaan.
Heeroom vertelt van de twee prinsen die bij Franciscus
kwamen om in zijn orde te worden opgenomen. Om ze te
beproeven deed de heilige hen koolen planten met het loof
in den grond en den wortel naar omhoog.
De eerste vond het onredelijk en gaf het op : die had
geen roeping, oordeelde Franciscus.
De tweede deed zooals hem geboden was, werd aangenomen en bracht het in de Franciscanerorde tot de waardigheid van chef-kok.
Hier ging heel de sympathie van Gommer uit naar den
9
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eerste : < Franciscus kan een groot heilige zijn, maar 't een
gezegd gelijk bet ander : dat was niet serieus >>
En hij vervoegt een groep Vlaamsche boeren die, volledig
verbroederd met de Italiaansche huurkoetsiers, een voor een
de ingespannen paarden in den bek kijken en, voortgaande
op de tanden, twisters over den leeftijd van het dier.
Na den middag voeren de auto's ons terug naar de statie.
Daar beneden hebben wij nog in oogenschouw te nemen :
de Basiliek van Maria ter, Engelen met de doodskapel, het
hofje met de rozen zonder doornen, het Portiuncula-kapelletje, door Franciscus zelf hersteld, waar hij den grooten
aflaat van Portiuncula verkreeg en dat thans midden onder
den koepel der basiliek voor de vereering der pelgrims
openstaat.
Op den voorgevel prijkt een groot schilderij van Overbeck, in 1829 geborsteld. Met het hoofd der Duitsche Nazareners werkte hier te dien tijde Mottez, leerling van
Ingres en Besson, die later in Mesopotamia als missionaris
zou gaan sterven.
In deze basiliek gebeurde bet dat wij bijna Heeroom
kwijtspeelden ! De pater, die ons als Bids uitleg zou geven
in de doodskapel, wou van de gelegenheid gebruik maken
0111 een omhaling te doen voor de basiliek, die nog steeds
dringend herstelling behoeft. De Viaamsche boeren zijn
rijk, had hij gehoord, en hij wilde zich vergewissen in hoeverre ook mild. En hij gaat met de schaal staan. Dat was
echter een tijdroovend, niet in 't programma voorzien intermezzo. Wat doet een der leiders der bedevaart? Hij verzoekt
Heeroom de plaats van 't paterke als bedelbroeder in te
nemen, terwij1 deze vooropgaat naar de doodskapel. Bij
zijn terugkomst was de pater zoo tevreden over zijn plaatsvervanger dat hij dezen aanstonds wilde inlijven in zijn
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klooster... Goed dat Heeroom aan de bekoring heeft weerstaan en met ons is teruggekomen. << Assisi zou anders een
mooigekozen plaatsje zijn >>, zegt hij, << om zijn ziel aan
God weer te schenken ! >>
Terwijl nog bedevaarders in en uit het kapelletje << portiunkelen >>, vragen wij aan den pater, die ons zoovele kostbare relikwieen heeft getoond, of er geen handschriften
van St. Franciscus bestaan.
— Ja, antwoordt hij, drie : 1 ° zijn zegen aan Frater Leo ;
2° de Lof des Heeren ; 3° een brief aan Frater Leo, sinds
1902 berustend in den Dom te Spoleto.
Hoe dit laatste document terug ontdekt werd, is wel de
moeite waard verteld. Het klooster van San Simone te
Spoleto werd in 1893 door de Italiaansche regeering verbeurdverklaard. Alleen aan een stokoud monnik werd toegestaan er zijn leven rustig te eindigen. Die grijsaard had
enkel omgang met zijn biechtvader, een pastoor van
een dorp uit den omtrek, en stierf korten tijd nadien. Aan
zijn biechtvader liet hij na de enkele papieren zonder
waarde, dacht hij — die op zijn tafel lagen. Ook de pastoor
schonk verder geen aandacht aan den ouden rommel,
legde het pak in blok op zijn schrijftafel en keek er niet
meer naar om. Verscheen toen in 1894 het Leven van St.
Franciscus door Sabatier.
Een Amerikaansch milliardair, verzamelaar van autographen, las het boek met wat er van St. Franciscus' handschriften werd meegedeeld, rook een buitenkansje en scheepte
aanstonds in voor Europa om den brief aan Frater Leo op
te sporen en te bemachtigen. Hij komt te Spoleto toe,
legt een bezoek of bij den biechtvader en vraagt naar de
oude papieren. De pastoor, een beetje verwonderd, antwoordt hem : << San Simone bezat er geene : deze rommel is
alles wat de laatste monnik mij heeft nagelaten. Ik heb nog
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den tijd niet gehad om het pak na te kijken. >> Met gretige
oogen grijpt de Amerikaan in den bundel en leest : < Frater
Leo... >>
—Mag ik U twintig duizend lire aanbieden voor dit
stuk ? En hij schuift de twintig bankbriefjes uiteen op de
tafel... De pastoor schrikt er van : als dat zooveel waarde
heeft, zou hij dan niet goed doen eerst zijn bisschop te
raadplegen ?...
Het handschrift van St. Franciscus was gered.
De President is er als de kippen bij om de zedeles te trekken uit dit verhaal : < bied nooit aan de menschen meer
dan de waarde die zij zelf aan de zaken hechten >>.
De herbergiers, in de cafe's aan de statie, waar wij bij
dit snikheete weer onzen dorst gaan lesschen, passen de
moraal aanstonds averechts toe. Ze hebben in de gaten
gekregen welke waarde wij hechten aan 't frissche, koele
bier en, kregen de eersten een groote flesch voor twee lire,
de laatsten zullen 5 1/2 lire afdoppen, willen zij zich laven
aan het perelende gerstenat... Wat niet belet dat de bedevaarders er op vallen als vliegen op de stroop en dat aldra
Gommer een oud vooisje aanheft en er impromptu passende
woorden bij dicht :
Suiker en zeem is zoet in den mond
En 't bierke van Assisi is lekker en gezond !
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TIENDE HOOFDSTUK.

Padua en Venetic.

1.
A de stad van St. Franciscus, de parochie van St. Antonius.
Bid een uitgelezen weer zijn wij uit Assisi vertrokken. Warm was het in de Topinovallei, doch na den Tiber
to hebben gekruist, kruipen wij stilaan, door verscheidene
kleine tunnels, naar hoogere, koelere regionen.
Op een heuveltop, bekroond met torens en tinnen, ligt
Ombrie's hoofdstad Perugia.
Hooger op, langs het mooie meer van Trasimeno, slingert weer de druivelaar zijn ranken rond den scam der
ontbladerde moerbezieboompjes jongens varen met bootjes naar het schilderachtig gelegen Isola Maggiore, waar
— aldus de Fioretti — St. Franciscus zich gedurende den
Vastentijd terugtrok.
Heeroom vraagt zich of :
— Was het niet in deze vlakte dat, volgens onzen professor in de geschiedenis, Hannibal de Romeinen een
broekske paste en een dans leerde, die niet van de poes
was ?...
Alleen op de kaart merken wij, dat wij van Ombrie in
Toskanen zijn geschoven. De streek blijft even bergachtig :

N
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in de valleien verbouwt men ook olijven en druiven, maar
op de hoogten staan bier in Toskanen met heele bosschen
trotsche kastanjeboomen.
Te Cortona is, evenals te Leuven, een Fier Margrietje —
te fier om met de dwaze wereld mee te doen — heilig verklaard, wier lichaam bewaard en tentoongesteld wordt in
de basiliek, te barer eere opgericht.
In de vruchtbare vallei van Chiara zijn de tarwevelden
tevens moerbezieboomgaarden, waarvan de bladeren telkens opnieuw worden afgeplukt om als voedsel voor de
zijdewormen te dienen, en ook wijngaarden, wier scheuten
en ranken festoenen slingeren van het eene moerbezieboompje naar het andere : op een akker drie teelten te
!
Arezzo ligt schoon op een hoogte. Hier is er in de statie
gelegenheid om een verversching te gebruiken en voorraad mee te nemen. Maar bij dit warme weer houdt de
voorraad niet zoo lang als de dorst en slechts korten tijd
nadien wordt er gefilosofeerd bij ledige flesschen. << 't Is
spijtig dat de wijn niet en paart ! >> zegt Gommer.
Schoon daalt de zon achter de kim : langs de Arno klimt
en daalt de spoorweg, zoodat wij, tot onze verrassing, drie-,
viermaal getuige zijn van een mooien zonsondergang !
De trein vertraagt in een stadje waar 't kermis is en de
orgeltjes zingen. Dan brengt ons de laatste trek tot Firenze.
Wij rijden de stad van de Medici, van Dante, van MichelAngelo, van Leonardo da Vinci... voorbij. Machtig is de
indruk der koepels en paleizen... Beatrice wandelt onder
het avondloof van een oprijlaan...
Voorbij het visioen.
Wij mdeten absoluut terug naar Italie, al was het alleen

maar om Firenze te bezichtigen !
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Na Prato en Pistoia krijgt onze trein het kwaad : hij moet
dwars over den rug der Apennijnen over hooge viaducten
en door lange tunnels, om uit te komen in de groote Povallei voorbij Bologna : de streek van Venetie.
Ook voor Bologna, met zijn ouderwetsche booggangen
Jangs de straten, zijn oude gebouwen in baksteen, zijn hellende torens en zijn musea, moeten wij passen met verduldig
bedevaardersgemoed.
Ferrara, waar Savonarola het levenslicht zag, is niet meer
de stad van weelde en kunsten zooals tijdens de Middeleeuwen — het XIVe-eeuwsch kasteel der familie d'Este
alsmede de kathedraal uit de XIIe eeuw, om maar die alleen
te noemen, staan daar nog als heerlijke getuigen van vroegere pracht en grootheid maar zij is geworden op heden
de hoofdstad van een welbebouwde landbouwstreek. Naar
het voorbeeld der Hollanders die de Zuiderzee droogleggen,
worden bier plannen gemaakt om de natte gronden der
Venetiaansche vallei — het gaat om niet minder dan 54.000
Ha. — te ontwateren. De geest van Mussolini en zijn doortastendheid komen ook den landbouw te goed : de arbeid
is op groote schaal aangepakt, echt reuzenwerk words bier
verricht.
Een beetje geduld en in het eerste morgenlicht zien wij
de torens van Padua glimmeren.
Pak en zak in den trein laten liggen en voor vijf uur zijn
wij reeds op weg naar Toontje.
Gommer maakt de bedenking : << Als hij maar niet peinst:
Hoe later op den dag, hoe schooner yolk ! >>
Wij trekken de stad in langs het nieuwere statiekwartier.
Padua telt ruim 70.000 zielen en is de hoofdstad van een
provincie, zetel van een bisdom en van een universiteit.
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De landbouw van de streek — en ook wel eenige nijverheid
— houdt er bet leven in.
De oude stad spreekt van pracht en luister uit vroegere
eeuwen. Daar zijn nog bruggen, onder de vele die over den
Bacchiglione wiens menigvuldige armen door de stad
woelen — zijn geslagen, die dagteekenen uit den Romeinschen tijd toen Padua, na het oude Rome, een der rijkste
steden ter wereld was. Een halve eeuw vOor Christus heeft
bier reeds de wieg van Titus-Livius gestaan
De booggangen langs de straten werden eerst in de latere
Middeleeuwen aangebracht toen, na den gemeententijd, Padua reeds aan Veneti.e was onderworpen.
De ronde koepels van de St. Antonius- en de Ste. Justina;kerken drukken een Oosterschen stempel op bet stadsbeeld.
Padua is de stad — om nu even St. Antonius aan zijn
geboortestad Lisboa terug to schenken — van Giotto, Donatello en Mantegna.
Van Giotto zijn er de fresco's in 0. L. Vrouw van de
Arena, van 1303 tot 1305 uitgevoerd, toen de kunstenaar
het toppunt van zijn kunnen had bereikt. Deze fresco's,
bewonderd door alle volgende kunstenaarsgeslachten, hebben nog in de helft der vorige eeuw de Fransche schilderkunst uit de banen van het impressionisme gelicht en, langs
Puvis de Chavannes, gedachte, compositie en fantasia terug
in eer hersteld.
Van Donatello, die in 1450 het huis n° 17 rechtover de
kathedraal bewoonde, is er, op de Piazza del Santo, bet
ruiterstandbeeld van Gattamelata, bet eerste dat tijdens de
Italiaansche Renaissance, sinds de Romeinsche Oudheid,
wend opgericht. Vasari schrijft er over dat het paard << per
movenze, disegno, arte, proporzione e diligenza, non teme
rivali in ogni tempo, sia antico the moderno.
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— 't Is nog geen echte Brabander ! zegt Gommer, met
een zweem van afkeuren.
Sinds eeuwen zit de condottiete Gattamtiata, ridder zooder vaar noch vrees, daar bewJAerd or zijn prachtig paard.
Zijn eerste en eenig ritje heeft hij molten maken in 1917,
toen, uit vrees voor Duitsch,t en Oosten:ijksche bommen
en granaten, hij in galop naar Rome is gereden, zijn strijdros stalde naast die van St. Marcus en dat van Colleoni,
die uit Venetie eveneens naar Rome waren gedraafd. Hij
vond het, er veiliger en bleef er tot in Juli 1919, wanneer
alle gevaar geweken was.
Van Mantegna. zijn er fresco's in de kerk der Eremijten
van St. Augustinus.
Voor ons is het meest belangwekkend monument de Basiliek van St. Antonius, gebouwd van 1231 tot 1307 boven
het graf van den geliefden volksheilige.
Volgens het getuigenis van Vasari zouden de plannen
der Basiliek ontworpen zijn door Nicolo Pisano ; bewijzen
daarvoor zijn er jammer genoeg niet voorhanden.
Van Tiepolo is er een prachtstuk voorstellende de H.
Agatha in haar martelpijnen.
Het orgel van II Santo is beroemd. Het wend gebouwd
in 1895 door het huis C. V. Bossi van Turijn en telt drie
klavieren, 56 registers en 4000 orgelpijpen. Technisch is
het ook alweer overtroefd alles gaat vlug in dezen tijd
— doch het behoudt zijn prachtigen, eenigen klank. De bekende orgelist Grassi liet het zingen en ronken, vulde de
beuken met warm geluid, dien vroegen mistigen morgen,
toen wij verldeumd uit den nachttrein stapten. Wij hadden
het aanstonds wel bij kaarsenlicht en orgelspel met brommende bassen en hooge fluiten.
Wij mochten de tong van St. Antonius vereeren in haar
prachtig schrijn, in verguld zilver gedreven en met Byzan-
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tijnsche en Renaissance-motieven versierd rond het jaar
1440. Tegen de wanden der rijke St. Antonius-kapel verhalen negen beeldhouwwerken het leven van II Santo : het
mooiste is dat van Sansovino.
Het zoogenaamde altaar van Donatello heeft grondige
restauraties doorgemaakt. Het valt moeilijk uit te wijzen
welke, onder de bronzen beelden die het altaar versieren,
van de hand van Donatello zelf zijn, en welke van zijn leer-

Jingen.
Over een plaats met 82 standbeelden stappen we naar
het Caffe Caccian om er ons, ontbijt te gebruiken.
\TO& ons vertrek naar Venetie zullen wij ook niet nalaten
een bittertje te gaan drinken in het Caffe Pedrocchi, waar
dezen avond Carlo Flesch een concert geeft, << it pia bel
caffe della terra >>. Wie 't niet gelooft, moet maar eens gaan
kijken.
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2.
Van Padua tot Venetie zet de trein amper e'en uurtje.
De verwachtingen zijn hoog gespannen, als wij in de
verte de torens der Lagunenstad als dobbers op het water
zien liggen hooger nog, als wij de << marmeren zeespin
langzamerhand uit den waterspiegel zien opduiken en wij,
dwars door de zee, over een 3.600 fn. lange, door 222 pijlers
geschraagde brug, op de tooverstad afstoomen.
Lucht en zee versmelten in een grijs mist en mysterie
drijven in de lichtlooze ruimte.
Zal de zon niet doorbreken en haar gelen schijn werpen
op den luister die nu schuw in 't donker dooft ?
Als wij op de boot stappen om het Canale Grande in
vorm van omgekeerde S of te kronkelen, begins het te
regenen.
VOOr de palazzo's, die langs het 4 Km. lange kanaal uit
het water oprijzen, trekken de aan geschilderde palen vastgemeerde vaartuigjes op hun ketting.
Schaarsch zijn de schuitjes die uitvaren en de inzittende
dames bergen hun hoofd order een donkeren regenscherm:
neen, Venetie moet licht hebben ! Er glijden ook luxe-gondels voorbij met gesloten kajuit en goederen-gondels, die
kolen uitvoeren.
Gommers hoofdbekommernis is deze << Dat moet hier
Zondags moeilijk zijn om thuis te geraken, als ge zat
In den flapperenden motregen verbleeken de marmeren
paleizen. Langsheen het Canale Grande dragen niet min clan
150 gebouwen den naam van palazzo, ofschoon lang niet
alle door prinsen zijn bewoond. Wolkenschaduwen schuiyen over den 50 tot 70 meter breeden waterweg.
Maar als wij voorbij de Rialto-brug zijn afgestapt en, na

een poosje door smalle straten te zijn getrokken, uitmonden
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op St. Marcus-plaats, breekt ineens de zon breed uit, te
onzer eere !
De koepels van St. Marcus' basiliek glinsteren, de bronzen paarden van Dandolo boven den hoofdingang steigeren en uit al de nissen en kapiteelen der reuzengebouwen
die deze ruime (175 meter op 82) plaats omgeven — Bonaparte noemde ze de schitterendste receptiezaal ter wereld
— strijkt een vlucht van duiven neer, honderden, duizenden, op het natte, glimmende marmeren plaveisel.
Luider dan de zang der zuilen, dan heel de harmonie der
Venetiaansche architectuur met haar Byzantijnsche tonen,
weerklinkt in het hart onzer Vlaamsche boeren het gekir
en geklapwiek der St. Marcusvogels. Wat zijn er duivenmelkers bij 't gezelschap !
Op een vloek hurken ze neer. Bert en Gust van de eersten
vallen op hun knieen, strooien mais uit, lokken en fluiten,
alsof ze thuis op hun duiventil zitten, onverschillig voor
den glimlach van het internationaal toeristendom dat bier
in pofbroek paradeert.
Ze moeten eerst hun duivenmelkershart luchten eer ze
weer oog hebben voor de pracht van St. Marcus' basiliek,
alvorens Heeroom kan beginnen te verhalen hoe in 827 het
lichaam van St. Marcus naar bier werd overgebracht
hoe de eerste basiliek afbrandde en de huidige kerk werd
opgericht naar Byzantijnsch model en gedurende de volgende eeuwen steeds weelderiger werd versierd met mozaiekwerk door Zuccato, beeldhouwwerk door Sansovino,
zilverdrijfwerk door Benvenuto Cellini, enz. De predikstoel, in kostelijk marmer, is nog dezelfde, waarop in 1203
Dandolo de vierde kruisvaart uitriep.
St. Marcus' klokketoren, in rooden baksteen, 99 meter
hoog, staat op den hoek gevormd door St. Marcus' plaats en
Piazzetta. Opgetrokken in 888 had hij meer dan tien eeu-
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wen getrotseerd alvorens op 14 Juli 1902, te negen uur 's
morgens, plots over te hellen en op de Piazza neer te vallen in puin en in een wolk van stof. St. Marcus zij dank,
geen mensch ontving eenig letsel.
Bijdragen van over heel de wereld stroomden toe om
den klokketoren <<waar hij stond en zooals hij er stond»
terug op te trekken. De inhuldiging van den nieuwen Campanile, op 25 April, St. Marcusdag 1912, was een Venetiaansch, neen, een Italiaansch nationaal feest.
Na even nog tegen den horlogetoren te hebben opgekeken, stappen wij naar de Piazzetta om de pracht van het
allerkoninklijkste dogenpaleis op ons te laten inwerken.
Ingang langs de <<Poort der Keure», met dezen gevel opgetrokken in 1440. Een half-verheven beeldhouwwerk boven de poort stelt Doge Foscari voor, neergeknield voor den
Leeuw van St. Marcus. Vier standbeelden verpersoonlijken
de Kracht en de Beheersching, de Liefdadigheid en de Voorzichtigheid.
Overheerlijk is de binnenkoer, << superlativement grandiose » zegt onze Italiaansche gids. 't Is bier het gepaste
oogenblik om er het Vlaamsche gezegde bij te voegen :
maar ge moet het zelf zien ! » Woorden alleen kunnen
hier enkel stamelen.
En nu volgt zaal na zaal, de eene al prachtiger en rijker
dan de andere, met schilder- en beeldhouwwerk van Tintoretto, Palladio, Tiepolo, Veronese, Vittoria, Campagna,
Sansovino, Titiano, Cellini, Canova, enz. Natuurlijk is hier
ook werk van Vlamingen, o. a. van Jeroen van Aken, alias
Hieronymus Bosch.
In het Archeologisch Museum, ondergebracht in de vroegere privaatvertrekken van den Doge, bewonderen wij
schoone. Grieksche en Romeinsche standbeelden, muntenverzamelingen, schilderijen, fresco's, enz.
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Wij bezoeken ook de vochtige cellen van de gevangeniskrochten. Nog vele <<graffiti>>, door de gevangenen op
de muren gekribbeld, gelukt men er in te ontcijferen. Daar
is o.a. het bekende, dat bier eigenlijk vandaan zou komen :
<<God behoede mij voor mijn vrienden, mijn vijanden zal
ik zelf wel klein krijgen>>, op den wand gegriffeld door een
priester, wiens verrader niet een vijand was, maar een
zijner vertrouwden. De gids wijst ons ook het hok aan, waar
Silvio Pellico heeft <<gezeten>>.
Over de Rio di Palazzo, een zeer klein kanaal, is de beruchte << brug der zuchten >> geslagen, langs waar de gevangenen uit hun cellen naar de gerechtszaal werden geleid.
Een houten schutsel verdeelt haar in de lengte in tweeen,
zoodat elke ontmoeting tusschen komende en gaande gevangenen uitgesloten was.
Dat in Venetie niet alle straten waterstraten zijn, zouden
wij spoedig ondervinden, ofschoon 't boerke dat zinnens
was Venetie eens met de gauwte per autobus of te zien,
ook zijn gading niet gevonden heeft.
Wij worden uigenoodigd om een klein werkhuis te bezichtigen, waar men de bekende <<souvenirs>> van Venetie
fabriceert : spelden, broches, kastjes, papiersnijders, papierdrukkers, enz. met kleine ingelegde steentjes : Venetiaansch
mozaiekwerk. De moeite waard om die te zien maken.
Nu gaan wij op zoek naar de kerk van San <<Zanipolo>>
(St. Jan en St. Paulus). Wij patroeljeeren in cYanzenorde
door straatjes van anderhalven man. De slager met zijn
mand en de Bakker met zijn korf, op ronde om hun
klanten te bedienen, hebben last om langs onze dichte en
soms breede rij been te schuiven. Wij drentelen voorbij
coiffeurssalons, waar de klanten, terwijl ze geschoren en
gekapt worden, hun krant blijven lezen langs cafe's, waar
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er duchtig wordt kaartgespeeld. In dit straatje wonen er
zelfs twee smeden.
Wij ontmoeten fatterige heertjes en blikken in vele, door
poeder, blanketsel, roode verf en kohlpotlooden verbalemonde juffrouwengezichtjes.
Het ras schijnt hier klein te wezen : onze groote Vlamingengestalten boeken een opzienbarend succes.
Heeroom, die vooropgaat zit
Wij draaien en keeren
nochtans met zijn neus in een plan van de stad — en daar
staan wij voor de tweede maal voor het ruiterstandbeeld
van Bartolomeo Colleoni.
Even uitblazen.
Terwijl Heeroom met den President nieuwe strategische
plannen ontwerpt om zich uit dat netwerk van straatjes en
steegjes los te maken en tot zijn doel — de kerk van S. Zanipolo — te geraken, strijken onze blikken nogmaals bewonderend langs de flanken van. Colleoni's paard. De condottiere is minder beroemd om zijn heldendaden dan wel om
het meesterstuk van Verrochio dat hem heeft vereeuwigd,
en dat standbeeld kreeg hij, niet om <<daden van moed en
zelfopoffering>>, maar om de rijke nalatenschap die hij aan
Venetie heeft geschonken. Ja, 't is dikwijls moeilijker rijk
te worden — en zijn rijkdom goed te gebruiken — dan
heldenroem te oogsten op of achter het slagveld.
Wij hernemen onzen beeweg door steegjes en straatjes
rijke winkels aan weerskanten, hoor, 't zijn Been Zwanegangen ! — en landen eindelijk aan in het Venetiaansch
Pantheon, de kerk van St. Jan en Pauwel die een Museum
is.
Wij schepen terug in met bestemming : Lido ! Een tooverwoord voor Aardsch Paradijs en << eiland van geneugten>>.
Lido is een lange strook gronds die uit de Adriatische
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zee opduikt voOr de stad der lagunen, een stuwdam, die de
woede der golven breekt wanneer een orkaan de baren
opzweept ter bestorming van Venetie.
De zee is kalm nu met smaragdgroene golven en de zon
doet Lido in de verse stralen en schitteren als een juweel.
Cooperatie tusschen de moderne Italiaansche hotelnijverheid en Moeder Natuur heeft van het eiland Lido een
villegiatuuroord gemaakt, eenig misschien ter wereld.
Hotels als paleizen, villa's, kasteeltjes, wegen en dreven,
parkeri, restaurants, schouwburgen, bieden al het moderne
comfort in een lustoord met zacht klimaat, door een heerlijke zee van de wereld afgescheiden, met als <<fond du
decor>> de pracht van Venetie.
Op het terras van een nieuwgebouwd cafe voOr de zee
gezeten, slurpen wij kleine kopjes koffie, terwijl wij ons
door Heeroom laten vertellen hoe in de Middeleeuwen hier
telkenjare op 0. H. Hemelvaartdag, het groote feest werd
gevierd van de Verloving van Venetie met de zee.
Oorspronkelijk, na de overwinning in 991 door Doge
Pietro Orseolo II op de zeeschuimers van Narenta behaald,
was het een eenvoudige zegening van de zee, door den
bisschop van Castello, zooals die bij ons te Oostende en
elders Qok alle jaren, bij de opening van het badseizoen,
plaats grijpt. Maar na den vrede, in 1177 te Venetie gesloten tusschen Alexander III en Frederik Barbarossa, werd de
plechtigheid heel wat luister bijgezet. De Paus schonk een
ring, den verlovingsring van den Venetiaanschen doge met
de zee, daardoor beduidend dat Venetie heerschappij voerde
over de Adriatische wateren, dat de zee aan de Republiek
onderworpen was.
En een prachtschip werd uitgerust en met good en flu
weel versierd, de Bucintoro, waarop de Doge met de hooge
dignitarissen der Republiek uitvoer naar Lido. Onder het
144

XIII. — De „Brug der zuchten"
to Venetie.

XIV. — Venetie gezien van op de Lagune.

gejubel van het yolk stak het van wal bij de Piazzetta. Niet
min dan 168 keurroeiers bewogen de 42 riemen. Even de
haven voorbij werd een glas wijwater op de baren gesprenkeld en de gouden ring in zee geworpen, terwip de Doge
de sacramenteele woorden uitsprak : Desponsamus te,
mare, in signum perpetui verique dominii. Wij huwen
U, zee, ten teeken van eeuwigdurende, algeheele heerschappij. Verder had er op Lido nog een godsdienstige plechtigheid plaats in de St. Niklaaskerk en 0. H. Hemelvaartdag
werd besloten te Venetie mete een volksfeest en een banker
in het Dogenpaleis.
't Is tijd om terug te varen.
De zee schilfert.
Achter Venetie gaat de zon onder en een wolk van geel
goud omhult het stadsbeeld, waarboven St. Marcus' koepel
en klokketoren uitsteken en waarvoor het Dogenpaleis zijn
zuilenrijen ontvouwt als een steenwerk van kant.
De klokken van St. Marcus luiden in den avond.
En langzaam naderen wij de mooie stad, die daar zoo
rustig ligt te droomen op de zee, in een wijdingvolle state geen fabriekschouwen, rijtuigen noch paarden, getoeter noch stofwolken van auto's, tram noch trein : alleen
de stille golfslag van den gondelier op de gekloven waterers, voor de heerlijkheid die uit de Middeleeuwen nabloeit.
Wij glijden weer over het Canale Grande tusschen andere vaartuigen door.
. Een vlot boomen wordt naar een zagerij gestuwd. Twee
gondels van de mestpacht varen belast en beladen uit.
In de verte slaat de zon op een bruinrood zeil en op bijna al die vele eilandjes blinkt het kruis van een kerktorentje.
10
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Op een open plaats is 't groentemarkt en schuiten leggen
er aan, opgehoopt met bergen salade en wortels.
Ledige kolengondels komen van de statie terug en de
zwartbestoven kolenlossers, met een rooden zakdoek over
het hoof d, in zwart vest en groene broek spelen nu handig met de vlugge riemen.
Een Venetiaansche schoone vaart uit met een prachtgondel — al verguldsel en fluweel — waarop een mooie
purperen tulp boven tegen den boegspriet is gestoken.
Ergens neuzelt een radio : << Ramona L.. >>
En feestelijk ligt de roode glans van de avondzon te
schitteren op water en stad, op de mooie stad, die wij eilaas
weer te vroeg vaarwel moeten zeggen.
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3.
De trein neemt ons op en voert ons uit Venetie terug naar
het vasteland.
Waar de Lange spoorwegbrug haar uitsprong neemt,
staan twee bruine knapen, met opgestroopte broek, krabben
en garnalen te vangen met een kruisnet.
Van de zee over Venetie zien wij nog slechts een verre
streep.
Nu ontvouwen zich frissche landschappen, waar groene
weiden afwisselen met bloeiende boomgaarden en bruine
stukken akkerland. Een Brabantsche ploeg, met een gespan
ossen in 't gareel en nog een paard als voortrekker, snijdt
door den vetten grond.
Het gros van ons gezelschap gaat overnachten te Verona. Alleen de laatste treinrijtuigen — en wij behooren
tot hun bezetters — worden reeds te Padua' afgehaakt.
In de Albergo della Stazione staat ons avondmaal klaar
en ons bed gedekt.
Vele bedevaarders echter voelen geen lust om zoo aanstonds na het avondeten, op een voile maag, ter ruste te
gaan. Zij hebben noties van hygiene en ook genoeg van de
Italiaansche taal om Chianti te bestellen ; bij een beker met
vonkelend nat vallen zij lustig aan 't kaartspel.
De eerste die na een tijd het teeken tot slapengaan geeft,
is Gommer ; bedachtzaam heeft hij voor het avondeten zijn
pantoffels mee van boven gebracht en hij haalt ze nu achter
zijn stoel voor den dag. Met twee krachtige rukken treks
hij zijn bestoven schoenen uit, schuift in zijn muilen en wil
gedienstig zijn schoenen naar de keuken dragen : dat is
moeite gespaard voor de meid.
Met strammen stap laveert hij dwars de eetzaal door,
zijn schoeisel als een trofee voor zich uithoudend. Maar
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hij heeft de verkeerde richting voor, hij zal met zijn vooruitgestoken buit aanlanden in de rookzaal, waar het gewone
stamgezelschap uit de stad te kouten zit... Gelukkig krijgt
de patroon hem in de gaten en voorkomt verergernis. Hij
treft de juiste noot als hij de algemeene spanning oplost
met de uitspraak : <<Dat 's een brave mensch, dat ziet ge
aan zijn gezicht !
Den volgenden morgen ben ik vroeg te been. Voor de
kerk <<del Carmine>> staat Petrarca op een voetstuk uit te
kijken... of Laura nog niet komt. Duiven, die op zijn arm
komen trekkebekken, zetten zijn geduld nog meer op de
proef.
Eindelijk is de koster wakker en klept de kerk open. Ik
trek met Heeroom binnen om zijn mis te dienen.
Na bet onbijt, voor het vertrek, heb ik opdracht een rekening te gaan betalen in de statie. De rekening voor de locomotief, die onze drie achtergelaten rijtuigen zal voeren tot
Verona, waar zij opnieuw aan den grooten trein zulten
worden aangehaakt. Om vlug geholpen te worden, zal
ik gaarne wat meer afstuiveren << voor de moeite
't Is gepast, zeg ik, maar zeer beleefd words mij de
kwitantie, en al wat er te veel is, teruggegeven, met nog een
buiging op den koop toe. Italianen zouden nog drinkgeld
aannemen, zij, mannen van Mussolini ! Neen, neen, dat is
afgeloopen.
Mussolini heeft zijn yolk fierheid ingepompt. Als we
dat vergelijken bij vroegere toestanden ! Wanneer ik echter
een sigaar uithaal, wit mijn man er gaarne eentje mee opsteken, <<voor de vriendschap>>, zegt hij.
Ons treintje — slechts drie wagons — kan vertrekken.
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ELFDE HOOFDSTUK.
Milaan.
1.

B

UITEN de stad beginnen al aanstonds de wijnranken

te slingeren van esschentronk tot -tronk.
Na een paar tunnels te hebben doorgekropen, zien
wij het stadje Vicenza met domkerk en klokketoren op een
berg liggen. Een rij cypressen klimt over de flank naar de
kerk toe, van uit groene, met wissentronken afgeboorde
velden.
Verona komt even uitkijken boven den morgenmist.
Stad van 100.000 zielen, in tweeen verdeeld door de Adige, wordt Verona voornamelijk bezocht om zijn merkwaardige arena, niet zooveel kleiner dan het Roomsche Coliseum, uit de Ie eeuw tot op heden en in zeer goeden staat
bewaard. Met haar 72 booggewelven en haar 43 rijen zitplaatsen, cirkelvormig boven elkaar aangebracht, in blauwen
arduin, kon zij 25.000 toeschouwers opnemen. Men geeft
er thans nog tooneelfeesten. Onze kameraden, die bier hebben overnacht en zich thans bij ons aansluiten, hebben die
kans op ons voOrgehad.
Zij waren gelogeerd in hotels met mooie namen : Torcob() (In de wijnpers), Colomba d'Oro (In de gulden duif),
Gabbia d'Oro (In de gulden muit),... zij hadden den mond
vol over de Piazza delle Erbe, het oude forum met een
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fontein en kolommen, omgeven door Venetiaansche paleizen. Op de kleinere piazza dei Signori staat Dante in
marmer op een voetstuk, Dante die, uit Firenze verbannen,
een tijdlang een onderkomen vond te Verona.
Om naar de mis te gaan 's morgens hadden ze de keus
tusschen kerken en nog kerken : Ste. Anastasia, in Gothischen stij1 uit de 148 eeuw; de Dom, oorspronkelijk Romaansch uit de 12 e eeuw, later herbouwd, met de rijk gebeeldhouwde grafplaats van Ste. Agatha ; St. Joannes ter
Doopvont, met haar werkelijk mooie vonten ; St. Fermo
de Meerdere, twee boven elkaar gebouwde heiligdommen;
H. Zeno de Meerdere, de merkwaardigste Romaansche
kerk (1117) van gansch Noord-Italic ; St. Doris de Meerdere (1447) met koepel van Sammicheli en kostelijke schilderijen, o. a. van Tintoretto en Veronese.
Bewonderenswaardig nog de oude Romeinsche Porta
Borsari, het Castel Vecchio, uit de 14e eeuw, dat tot stadsmuseum werd ingericht, de Porta dei Leoni, uit de l e of 2 8
euwnaChrist,Plzompewarindjk
pinacotheek is ondergebracht en de Giardino Guisti, het
fraaie park, met zijn donkere cypressen en mooie uitzichten.
Te Verona heeft de wieg gestaan van Cornelius Nepos
berucht om zijn «schoolboekje voor de vijfde Latijnsche>>,
waarop wij zooveel zweet hebben gelaten — van Plinius
den Oudere, van Vitruvius en... van Skakespeare's Romeo
en Juliette. Voor «una lira>> heeft men toegang tot Juliette's
graf. Arme Romeo !
leder neemt zijn pakje middagmaal in ontvangst, de locomotief heeft water ingedaan en vooruit nu naar Lonabardij e !
Even voorbij Desenzano schemers ons de bleeke waterspiegel tegen van het Gardameer, met zijn eilandjes als
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notedopjes en zijn schilderachtig schiereilandje Sirmione.
Langzaam klimmen wij uit deze moerassige streek op,
steken de Chiese over, een wilde bergrivier met vele watervallen, en zijn to Brescia weerom dicht bij de Alpen.
Roode dorpjes hangen tegen de Bergen, waarin witte kalkgroeven als open wonden blekkeren.
De nacht was vol gekweel van nachtegalen.
Hier is 't vruchtbare grond. Er wordt reeds gehooid, de
rijstvelden staan onder water, de weiden schitteren van gouden paardebloemen en liggen vol bonze koeien, en de tienduizenden moerbezieboomen worden er verzorgd met lief de
en met kennis van zaken.

151

2.
Milaan ! De stad met haar marmeren Domkerk met haar
135 torentjes — en er is nog plaats voor zooveel meer !
haar 2300 beelden en haar gekleurde glasramen, waarvan de drie achter het hoogaltaar de grootste zijn ter wereld.
De Dom biedt ruimte voor 40.000 personen.
Wij hebben er de hoogmis bijgewoond, uitgevoerd volgens den Ambrosiaanschen rims, en in de krypte het lichaam
vereerd van den H. Carolus Borromeus.
Milaan wil doorgaan voor de hoofdstad van modern Italie. Rome is maar een provinciestad en een museum, zeggen
de Milanezen. Hun stad telt de talrijkste bevolking, de
schoonste straten, de grootste handelshuizen, de rijkste winkels, de weelderigste hotels. Milaan is het centrum van
bankwezen en nijverheid, de hoofdzetel der groote verzekerings- en scheepvaartmaatschappijen. Gebouwd wordt er
to Milaan als nergens in Italie : als reusachtige vangarmen
worden nieuwe straten bij honderdtallen uitgestoken in de
vlakte.
Hier wordt geld gewonnen en.... verteerd. Een abonnement op een loge in La Scala — de beste opera van Italie
en misschien van de wereld kost eventjes 32.000 lire voor
het seizoen. En er wordt om gevochten !
Het kerkhof van Milaan is ook weer het grootste van
Italie : het doet aan als een openluchtmuseum. Betreurde
afgestorvenen en treurende levenden staan er met pathetische gebaren in marmer geconterfeit. aiefde Mgt onafgebroken sterk>>, doet de weduwnaar beitelen op het graf
van zijn ontslapen echtgenoote en <<flens ac gemens>> laat
hij zichzelf geknield op den grafzerk afbeelden, in radelooze
droefheid... <<als het toch kan gebeuren>>, zegt Gommer, <<dat
hij over een paar jaren hier voorbij zal komen gewandeld,
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in de nieuwe lente, met aan zijn arm een nieuwe, tweede
vrouwx.... <<Liefde blijft onafgebroken sterk>>. Ja, dat is ook
op meer dan een wijze te verklaren. V6or het graf van een
pachter, waarop een ploeg en twee ossen zijn uitgehouwen,
twee prachtdieren ! is President noch Gommer, Bert noch
Gust weg te slaan.
Het kasteel der Sforza en Visconti, waarin een paar kunstverzamelingen zijn ondergebracht, is ook een bezoek overwaard.
En dan de basiliek van St. Ambrosius ! Daar heeft bisschop Ambrosius den toegang tot de kerk versperd aan Keizer Theodosius, die het uitmoorden van Thessalonika nog
versch op zijn geweten had.
Onder de toehoorders van den grijzen bisschop heeft
daar de jonge Augustinus gezeten, met zijn moeder Monika;
daar heeft hij zich bekeerd en in die basiliek werd hij gedoopt !
Achter het hoogkoor, in een krypte, onder een baldakijn
van zilverwerk, ligt de H. Ambrosius begraven tusschen de
twee martelaren Gervasius en Protasius.
Links, bij het binnenkomen in de kerk, toont een Italiaansche gids ons de koperen slang van Mozes. In Italie
hebben ze werkelijk alles bewaard wat maar eenigszins kon
bewaard worden... <<en nog zooveel meer !>> zegt Heeroom.
In de buurt van de basiliek, in den vroegeren refter der
Paters Dominicanen naast de kerk van Santa Maria delle
Grazie, zijn wij het Laatste Avondmaal van Leonardo da
Vinci gaan bewonderen. De vochtige muur heeft reeds meerdere restauraties noodzakelijk gemaakt. Gommer moest
maar weten waar Judas zat. << Wie is het, die 0. L. Heer
verraden heeft ? >>
Te Milaan hebben wij dan ook kennis gemaakt met de
inrichting ten gunste der arbeidende klas, geheeten Opera
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di Cardinale Ferrari. In een der spijshuizen voor werklieden
en studenten hebben wij het middagmaal gebruikt.
Over het Opera di Cardinale Ferrari vindt Heeroom in
den <<Osservatore Romano>> volgende bijzonderheden :
Dit aan den godsdienstijver en naastenliefde van wijlen kardinaal Ferrari, aartsbisschop van Milaan, te danken
liefdewerk is pas 3 jaar oud. In dien korten tijd gelukte
het dit werk, behalve te Milaan, ook te Rome, Venetie,
Parijs en te Jeruzalem op te richten en uit te breiden.
<<Kardinaal Ferrari verzekerde zich de hulp van de meest
bekwame medewerkers, vooral leeken, die de zoogenaamde
Compagnia di San Paolo >> vormden, welke een afdeeling
voor mannen en een voor vrouwen telt. Zij leggen, telkens
voor een jaar, bepaalde beloften af.
dngenieurs, dokters, advocates, geleerden en niet-geleerden behooren tot deze vereeniging.
<<Het werk zorgt voor het behoud van het familieleven,
poogt gescheiden echtgenooten weer tot elkaar te brengen,
verschaft werkgelegenheid aan de mannen, huisarbeid aan
de vrouwen, bezorgt kinderen een onderdak, enz.
<<Het lot van zieken en ontslagen gevangenen trekt het
zich aan. Ook worden er volksgaarkeukens door het werk
ingericht.
eVoorts heeft het vele voortreffelijke scholen doen verrijzen, verstrekt het juridische adviezen, voorlichting bij
beroepskeuze, inlichtingen voor arbeidersverzekeringen e.d.
<< Op het gebied van ziekenverpleging verricht het werk
onnoemelijk veel goeds. Eerste hulp en gezinsverpleging
worden met succes toegepast.
<<Armen worden van ondergoed en bovenkleeding voorzien, kinderen worden verzorgd en onderwezen en in Rome
wordt een pensionaat in stand gehouden voor Italianen uit
alle deelen des lands, die zich aan hoogeschoolstudies
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wijden. In deze inrichting wordt in aardige, frissche kamers
onderdak verstrekt, benevens pension tegen zeer lagen prijs.
<<Het werk beschikt over een zeer groote drukkerij, waar
behalve een groote hoeveelheid propagandamateriaal, ook
het officieele orgaan der Curie, de <Osservatore Romano,
gedrukt wordt.
<< Het moeilijkste en vruchtbaarste werk verricht het
<<Opera>> in' de wijk <<Monte San Gallo>> te Rome, ook het
<<Abessinische dorp>> genaamd, waar zich een arme, verwaarloosde bevolking bevindt en waar in houten barakken
circa 3500 menschen wonen, gezinnen van tegelbakkers,
die in het nabijgelegen << Valle d'Inferno >> in tegelfabrieken werken. In geneeskundig en moreel opzicht hebben deze
menschen het meest hulp noodig.
<<Hier zorgt het <<Opera>> voor verwaarloosde kinderen,
leert de onwetende moeders, verschaft den mannen werk,
onderhoudt scholen, kinderbewaarplaatsen en volksgaarkeukens. Ook een klein kerkje is er voor de arme menschen
opgericht. Op gelijke wijze werkt het <<Opera>> in den <Colle
Vaticano>>. Verder heeft het liefdewerk te Rome den bouw
ondernomen van een groot studentenhuis, speciaal voor
studenten in de medicijnen.
<<De financeering van dit alles berust geheel en al op de
liefdadigheid! Aileen degenen, die niet arm zijn en van de
diensten van het <<Opera>> gebruik maken, moeten een laag
tarief betalen, dat dan weer den armen ten goede komt.
<<In Milaan was er bij den dood van kardinaal Ferrari
een belangrijk fonds, waartoe verschillende weldoeners hadden bijgedragen : bankiers, fabrikanten, handelslieden en
anderen.
<<Er zijn weldoeners, die jaarlijks 10, 25, 200 en 1000 lire
betalen.
<<Zeer waardevol is de hulp van een aantal groote, Ro-
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meinsche kooplieden, die deels giften in natura schenken,
deels tegen bescheiden prijzen hun waren aan het <<Opera>>
leveren.>>
In de Lombardische velden bezochten wij een boerderij,
te Linate. Een boerderij met 120 melkkoeien, van Zwitsersch ras, en 15 paarden, waaronder twee Brabanders. De
boer bewint met zijn werklieden niet min dan 150 Ha. de
vorm van exploitatie is een soort coOperatief, de arbeiders
hebben, buiten hun loon, nog een aandeel in de winst.
De Vlaamsche boeren zijn er seffens thuis, loopen in stal
en schuur, klimmen op de schelf — Gust viel zelfs door
't hooi vlak op een kalf ! — en zijn blij weer eens hun handen te kunnen leggen op de schoft van een paard of den
rug van een koe. Dat was wat anders dan de verbleekte
Cena van da Vinci !
Wij hebben daar ook marcieten en rijstvelden van dichtbij bezichtigd : marcieten, 't is te zeggen blijvende graslanden, die of en toe bevloeid worden en tot acht sneden
Bras per jaar geven, de eerste reeds einde Februari- begin
Maart. Rijstvelden legt men aan voor twee jaar een stuk
grond wordt afgedijkt, goed bemest, en blijft na 't zaaien
van de rijst onder water staan tot aan den oogst.
Als wij, in de statie te Milaan, terug in onzen trein zitten, kijk ik door 't raampje en boor in den trein, die naast
ons spoor staat, twee heeren tot elkaar zeggen : << Ja hier
werd in 313 het Edict van Milaan door Keizer Constantijn
uitgevaardigd, dat vrijheid gaf aan de Kerk ! >>
En Binder in de voorste wagens heffen onze mannen den
<<Vlaamschen Leeuw>> aan en de andere trein zingt mee !
— Een volle trein Vlamingen ?
— Van over den Moerdijk, wordt mij geantwoord.
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— O, Hollanders !
— Ja, Hollanders ook, maar meest Brabanders en Limburgers.
't Is de Noord-Nederlandsche bedevaart naar Rome. En
een kwartier lang verbroederen Noord en Zuid.
Onze Noorderbroeders hebben Milaan zeer mooi gevonden. « Reusachtig !>> De dames geraken niet uitgepraat over
de mooie winkels onder de overdekte «Galerijen Victor
Emmanueb> de heeren geven hoog op van de Ambrosiaansche bibliotheek, een der meestberoemde ter wereld en
van de «Brera>>, het museum voor schilderkunst. Ja, alles
hebben wij niet kunnen in oogenschouw nemen...
Zij zijn op de heenreis naar den Paus wij, helaas, op de
terugreis !
De stoomfluit gaat.
— Addio ! Goede bedevaart !
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3.
Stilaan begint de klimvaart naar de Alpen.
Wij rijden voorbij den autodroom van Monza. Hier hebben jaarlijks de groote internationale autowedstrijden plaats.
Monza is ook beroemd om zijn weefsels en, getuige van
vroegere grootheid, om zijn Domkerk uit de Xlle eeuw,
waarin de ijzeren kroon van de vroegere Duitsche Keizers
wordt bewaard.
In een kom van bergen ligt schilderachtig het meer van,
Como. Het stadje zelf troont op een hoogte en een tandradbaan verbindt het met het meer. Roode huizen onder
zonnig loover, blauwe hemel beloopen met witte wolkjes,
bruine beboschte bergen, droomgroene waterspiegel : ziedaar welke chromo ons treinraampje omsluit.
Heeroom slaat zijn handen in mekaar en bidt :
— Heere, laten wij hier drie tenten bouwen... Neon, nu
kan 't niet zijn, maar Heere, zegen onzen porte-monnaie
opdat wij later hier mogen weerkeeren om een vacantie
door te brengen. Geef ons time en money voor de rest
weten wij wel waar Uw Schepping mooi is en waar wij U
dankbaar zullen loven !
Zelfde gebed stijgt op uit ons hart, wanneer wij, een eindje voorbij Chiasso en de Zwitsersche grens, het meer van.
Lugano in de zon zien blikkeren in zijn omlijsting van groenbegroeide bergen, die met villa's en lusthuizen zijn bezaaid.
Als het Aardsch Paradijs nog verrukkelijker was, wat heeft
Adam een flater begaan ! << En dat voor 'nen appel ! >> stottert Gommer verontwaardigd.
Lugano heeft er eenig recht toe haar mooiste wijk het
Paradiso-kwartier >> te heeten.
— Ik wensch u dat ge in den hemel komt ! zegt Gommer.
— En dat ik u daar mag zien ! antwoordt Gust gevat.
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Verrassend is de tocht, een kilometer Lang, dwars over
het Luganomeer, op den hoogen dijk Ponte Diga.
Onder de vele tunnels die nu volgen is er ook een — die
bij Lugano — die Paradiso-tunnel heet. << Wij rijden dus
onder het Paradijs door ! >> stelt de President vast.
Als wij den tunnel onder den berg Generi uitkomen, ligt
daar onder de mooie kastanjebosschen een stukje van het
Maggioremeer met een stukje vallei van den Ticino. Zeer
mooi ! Enkele kilometer verderop is de qgeest van Locarno>>
geboren.
Wie zou er ook in zulke mooie omgeving nog blijven
wrokken ?
Heeroom steekt een speech af :
<< Was dat misschien geen oplossing ? Telkens er donkere wolken aan den diplomatischen hemel dreigen, de
machtigen dezer aarde >> uitnoodigen op een retraite in
deze natuurgeneugten. Hier zouden zij misschien afkoelen
en er tweemaal over nadenken alvorens weer millioenen
stakkerds, die elkander nooit hebben gezien, laat staan
kwaad gedaan, een bajonet in de handen te duwen om mekaar, volgens al de regels der moderne oorlogstechniek,
den bulk open te rijten << voor God en vaderland !
Een eind voorbij het toeristenstadje Bellinzona, wiens
muren en burchten vroeger de St. Gothardbaan, den verkeersweg tusschen Italie en Zwitserland, beheerschten,
slaan wij af van den weg die stroomop Noordwaarts leidt
naar het befaamde St. Bernardusklooster.
De welbebouwde vallei van den Ticino, met haar wijnstokken, kastanjeboomen, notelaars en moerbezietronken,
lijkt nog een stukje Italie.
Nu is het een opeenvolging van tunnels, rechte en draaiende, met tusschenin uitzicht op hooge beboschte bergen
met sneeuwvlagen en watervallen. En altijd gaat het axcel-
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sioth Van Faido tot Rodi Fiesso klimmen wij niet min dan
187 meter op een stukje baan van slechts 4 Km.
Hier ligt de sneeuw van boven op de bergtoppen tot
beneden tegen onzen trein, schoone, witte, verblindende
sneeuw. Onder de dennebosschen smelt hij reeds en komt
in beekjes naar beneden gesijpeld.
Vele dennen staan er met rosse naalden, dennen die doodgaan. Zijn zij te hoog geklommen ? Was de winter te streng
of is er een ziekte mee gemoeid ?
Eindelijk te Airolo, op 1145 meter hoogte, stoppen wij
voOr den ingang van den St. Gothardtunnel.

160

XV. — Kanaaltje to Venetie.

XVI. — De Domkerk to

TWAALFDE HOOFDSTUK.
Luzern.

1.

H

EERBOOM haalt zijn notaboekje uit en begint met
cijfers te goochelen :
<< De St. Gothardtunnel werd geboord van 1872 tot
1882 en geheel gemetst; hij is acht meter breed, zes en halyen meter hoog en vijftien kilometer lang. Hij voert onder
de hoogste toppen van St. Gothardsgebergte, waarvan er
enkele 3000 meter en meer bereiken. Te Airolo, bij den ingang van den tunnel, bevinden wij ons op 1145 meter
boven den zeespiegel ; de spoorbaan klimt eerst tot op
1154 meter hoogte, om dan zeer langzaam of te dalen en
onder het berggevaarte uit te komen op een hoogte van
1109 meter. >>
Wij zetten iets meer dan een minuut van lantaarn tot
lantaarn, die in den duisteren tunnel van kilometer tot kilometer mijlpaal en oaken vervangen.
Mar stuwt en rolt de Reuss zijn wateren : onze trein
vaart de brug over en stoomt het station van GOschenen
binnen.
St. Job kent zijn yolk. De buffethouder heeft op een
lange tafel, onder den koepel langs den trein, een regiment
koffiekopjes gevuld en te dampen en te geuren gezet. Als
vliegen op de stroop vallen wij op het verlokkend ambro-

sijn. In deze wintersche omgeving — dichte witte wolken
drijven boven hooge Alpenkoppen die glinsteren van nimmer smeltende, blanke sneeuw — smaakt de prikkelende
moka heerlijk.
Lang duurt het niet of, als musschen die ook gaarne
vluggen in zonbeschenen sneeuw, verspreiden zich onze
tochtgenooten over het blanke tapijt en, jong en oud, boer
en proost, het begint elkaar te bestormen met uiteenspattende sneeuwballen. Wat gejoel en gejuich !
Bert mikt naar Gust, die zich bukt, en patst een sterdecoratie op den kraag van den President.
— Nu hebt ge 't bij schoonpapa verkorven ! lacht Gommer.
Het knepperend statiebelletje stelt te vroeg een eind aan
de winterpret.
Instappen !
Volgen weer hooge bruggen over den Reuss, viaducten
over diepe valleien, draaitunnels, verrassende kronkelingen
door schilderachtige bergpassen met watervallen, groene
bosschen, bergbeken en, hoe lager wij zakken, meer en
meer vruchtbare valleien.
Te Amsteg-Silenen, gelegen in de Maderanvallei op den
Reuss, zijn wij reeds gedaald tot op 548 meter boven den.
zeespiegel. Hier staat een der groote centralen die electrischen stroom leveren voor de St. Gothardspoorbaan.
De vallei van den Reuss wordt al dalende breeder. Altdorf
ligt mooi in een weelde van bloeiende boomgaarden. Neen,
ze hebben niet lang naar een appel moeten zoeken toen ze
bier Wilhelm Tell zijn kunststuk lieten verrichten.
Vier kilometer verder stoppen wij en stappen wij of te
Fluelen, op het Vierwoudstedenmeer. De trein mag alleen
ons gepak verder naar Luzern voeren. Wij gaan dwars over
het meer met de boot !
,
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Wij steken van wal. Een wabberwindeke doet ons den
kraag rechtzetten.
Een grijze mist omfloerst hemel, meer en bergen. Naar
blijft de zon ?
Het meer, op sommige plaatsen 260 meter diep, is een
door bergstroomen gevoed zoetwatermeer dat, op 437 meter hoogte boven den zeespiegel, een grillig uitgehouwen
Alpenkloof vult.
De wolken drijven en de zon doet moeite om een spleet
to vinden. De mist verijit stilaan en trekt op langs de flanken der bergen, die hier <<stocken>> heeten. Zoo hebben wij
Rotstock, Banenstock, de sneeuwkoppen van den Uristock,
alle tusschen de twee en de drie duizend meter hoog. Voor
menschen die komen van de lage landen bij de zee is zoo'n
berg- en meerlandschap geweldig schoon.
Links en rechts op de oevers van het meer glijden dorpjes voorbij, samengetroppelde huizekes, villa's en hotels,
aan den voet van een boschrijken berg of op de monding
van een rivier. Vele namen klinken ons bekend toe uit de geschiedenis van Wilhelm Tell. Wij zijn hier immers in 't
hartje van Oud-Zwitserland. De vier <<woudsteden>>, die
het meer begrenzen, zijn de oude, woudrijke kantons Uri,
Unterwalden, Schwyz en Luzern.
De scheepskapitein, een kerel als een boom, is ons behulpzaain bij het namen geven aan plaatsen en dorpen :
wij geraken <<zonder iemands hulp, door onze eigene macho>,
niet wijs uit de kaart.
Daar is Telisplatte, de plaats waar Wilhelm Tell den
sprong heeft gewaagd uit het schuitje dat hem naar de gevangenis voerde.
Tegen de bergflank loopt ginds de Axenstrasse, een in
de rots gehouwen weg, als een tunnel met zuilen en gaanderij en.
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En hier ligt de Ratli een stuk weiland, waar in 1307 het
eedverbond werd gesloten dat de grondslag is geweest van
de onafhankelijke Zwitsersche confederatie.
Eindelijk trekt de zon een breede lichtbaan dwars over
het meer. In het spel van Licht en schaduw is de aanblik van
het panorama waarlijk grootsch.
Maar met het doorbreken van de zon schijnt de koude
nog te verscherpen en immer talrijker worden de klanten
van de drankzaal, die de natuurschoonheden liefst bewonderen door het raampje, veilig voor de koude, gezeten achter
een warm potje koffie of een vonkelenden druppel cognac.
Het meer wordt zeer eng. Wij varen tusschen twee <<neuzen>> door — Obere Nase en Untere Nase — die bijna, op
min dan een kilometer na, elkander raken.
Aanstonds rechts ligt Vitznau, het vertrekpunt der bergbaan die voert naar den top van den
De zon houdt stand.
Breed is nu het meer; beide oevers vertoonen een weelderigen plantengroei waarin, in steeds aangroeiend getal,
villa's zich verschuilen.
De Pilatusberg bij Luzern is met een hoed van wolken
bedekt : voorteeken van mooi weer voor morgen.
Daar klimmen we morgen op ! roept Gommer. En
dan vertellen we thuis dat we met onze handen in het nest
van een arend getast hebben. Maar .hij had geen eieren,
zeggen we dan, 't was nog te vroeg op 't jaar, anders hadden we er zeker meegebracht
De klokken van Luzern beieren ons welkom toe. leder
heeft dra zijn hotel gevonden. Nog een avondwandeling
door de stille stad en vroeg klimmen alien ter ruste: morgen
immers is er nog een dag, met tijd genoeg om de schoonheid
van de toeristenstad Luzern te genieten.
,
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2.
Luzern ! Nog een van die plaatsen
zooals er legio liggen in Zwitserland — waar het goed zou zijn drie en desnoods meer tenten te bouwen.
.De musschen sjirpen en de merels fluiten in den frisschen
morgen.
Van op de Meerbrug — de groote, over den Reuss — nemen wij stad en omgeving in oogenschouw. De zon speelt
op den meerspiegel en streelt de flanken van Rigi en Pilatus.
op de overdekte bruggen — Kapelbrug en Molenbrug
— wijden wij den noodigen tijd aan het ontcijferen van
enkele der vele folkloristische schilderijen.
Als Vlamingen voelen wij ons ook verplicht een eeresaluut te brengen aan den Leeuw van Thorvaldsen : een
monument, uitgebeiteld in de rots, om te herdenken de
trouw tot in den dood van de Zwitsersche wacht, die zich
voor de Fransche koninklijke familie, in het revolutiejaar
1792, te Parijs opofferde. De Leeuw meet 9 meter in de
lengte en 6 in de hoogte. Hij heeft een stuk speer in zijn
lijf zitten en ge zoudt zeggen dat hij alle minuten den laatsten adem gaat uitblazen of uitbrullen. Maar van een leeuw
zijt ge nooit zeker ! Denk maar even aan onzen Vlaamschen
Leeuw ! Die is nu al zoolang aangeschoten, gevangen en
gebonden, wordt seders onheugelijke tijden getergd en geplaagd, en of ze hem klein krijgen of niet, de teerling is
nog niet geworpen. Daar zijn er die wedden op den leeuw,
daar zijn er die << zetten >> op den temmer. Wat de toekomst
brengen zal, chi lo sa ?
Het bezoek aan den Gletschergarten laten we aan de
liefhebbers over.
Achter de Hofkerk klimmen wij op naar de Due Linden.
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Hier is het werkelijk << A la belle vue » en, gezeten op een
bank, blijven wij er een luien voormiddag verdroomen.
— 't Is hier zoo schoon als in 't Aardsch Paradijs zonder
Eva ! meent Gommer.
Beneden ligt Luzern, langs het donkere meer, waarop
slechts enkele booten uitvaren boven de stad steekt de
witte, met sneeuw bedekte kruin op van den Pilatusberg.
Op onzen terugtocht ontdekken wij, in een klein kunstsalonnetje een expositie der etsen van Dirk Baksteen
Na den middag gaan wij, op 17 Km. van Luzern, een
Zwitsersche hoeve bezoeken, gelegen bij het meer van Sempach. Op deze geheuvelde hoogvlakte werd in 1386 door
de Zwitsers een overwinning van belang behaald op den
vreemden overheerscher. Sempach is dan ook een nationale
bedevaartplaats.
Te onzer eere staat op de hoeve van Mevr. Rosli-Freu alles in rep en roer. De twaalf knechten verschijnen in hun wit
uniform en monsteren de schoonste stieren — met hoefijzers
aan ! — en de beste melkkoeien. De stal is onder de schuur,
of zoo ge wilt de schuur is boven den stal gebouwd. Wij
werpen ook een oogslag in het huis der knechten en op de
velden : heel de inrichting geeft nog een beeld van een
Geschlossene Wirtschaft » uit vroegere tijden.
Terug den trein in.
Langs het Sempachermeer, omkranst door schoon begroeide heuvels, glijden wij verder door dichte bosschen en voorbij het meertje van Mauensee (met een kasteel op een eiland) tot Zofingen. Hier heeft het jaarlijksch nationaal
feest plaats der Zwitsersche studenten.
Voorbij Olten, de Aar over, verlaten wij het gebied van
het Alpengebergte om dat van den Jura te betreden en
verder of te dalen naar de Rijnvallei en Basel.
Meikevers komen in onzen trein terecht, voorboden van
de lente.
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3.
Te Basel, grensstatie tusschen Frankrijk en Zwitserland,
beschikken wij over een drietal uurtjes om onze beenen te
rekken — een wandeling te doen, langs Rathaus en Domkerk, naar de Rijnbrug — en het souper te gebruiken.
Als wij uit Basel voortvertrekken, valt de duisternis over
de wijngaarden, tarwevelden en andere graanakkers, boomgaarden en bosschen van de vruchtbare Rijnvallei.
Mulhausen, het centrum der potaschmijnen van den Elzas, Colmar, de stad van Griinewald, Schlestadt, vliegen in
den nacht voorbij.
Te Straatsburg duurt het oponthoud slechts enkele minuten.
0 Straszburg, o Straszburg,
Du wunderschone Stadt !
Darinnen liegt begraben
So mannicher Soldat...

Hier en in gansch Elzas-Lotharingen, dat door het << Dictaat van Versailles >>, zooals de Duitschers zeggen, aan
Pruisen werd ontnomen, wordt een bittere strijd gevoerd
om het volksbestaan. Het zal Frankrijk niet zoo gemakkelijk
vallen de Duitschsprekende Elzassers op te slorpen. (Zelfs
het minder levenskrachtige Fransch-Vlaanderen wil nog
niet gansch verdorren en verfranschen). Bij de laatste verkiezingen te Straatsburg gingen een deel der katholieken
hand in hand met vrijdenkers en vrijmetselaars, terwiji aan
den overkant de autonomisten, ook overwegend katholiek,
een verbond met de communisten hadden gesloten. De intentie maakt het werk, zei Brodder... en Pius XI : << Ging
het om zielen te winnen, ik zou onderhandelen met den
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duivel in persoon. >> Hier gaat het, zooals elders nog, om
de ziel van een yolk.
Van de mooie Straatsburger kathedraal valt er in het
donker natuurlijk niets te ontwaren. Straatsburg is een
Mariastad zooals heel de Elzas een Marialand is. Laten wij
hopen dat bij de nieuwe politieke constellatie, de Mariavereering even vurig blijve bloeien !
Voorbij Metz is het indrukwekkend de rosse vuren der
hoogovens te zien gloeien in den nacht.
Diedenhofen, laatste statie van den Elzas ; Bettemburg,
toldienst van het Groothertogdom Luxemburg ; na nog
een beetje dommelen, stoppen wij — laat kijken — te Aarlen ! Wij zijn in Belgie terug !
Terwij1 wij door de Ardennen bollen, nog voor het eerste
morgenkrieken, begint in de gang een sleuren met vlaggestokken. Er is leven en opgewektheid ! Onze bedevaarders zijn alien ten uiterste tevreden over de schoone reis en
...even blij dat ze haast weer thuis zijn !
Te Jemelle stappen drie << verloste broeders >> van Eupen
uit. Hun oude Duitsche opvoeding en beleefdheid getrouw,
komen ze fiks het bestuur der bedevaart groeten en een
hartelijk << Dank far Alles >> zeggen. Ja, ja, onze Duitsche
broeders der << weergevonden kantons >> kunnen in ons midden een element van beschaving zijn.
Namen — Hoeilaart, het << glazen dorp >> — Groenendaal — en kort na zeven uur : aankomst te Brussel !
God zij dank voor de voorspoedige reis en de behouden
thuiskomst !
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DERTIENDE HOOFDSTUK.
Terug thuis.
1.
AN Brussel recht naar Emmelen.
Nu begon er jacht te komen in ons gezelschap.
Gommer dacht aan zijn hond Ge zult hem van
wijd zien afkomen, en kwispelen met zijn staartje, en zijn
oorkes in zijn nek zien leggen, en ge zult hem hooren janken van plezier... want dat beestje is zonder mij verloren
geweest in zijn eigen huis... Ik kan niet zeggen wat vriendschap een mensch kan hebben van zoo'n spitske... Morgen
is hij van heel den dag van mij niet weg te slaan... >>
Gust was bekommerd met hun veulen : dat zou zeker
gegroeid en veranderd zijn op die veertien schoone dagen.
De President keek door 't raampje naar de groenteperceelen en de rollende warenhuizen van de hoveniers van
Ste. Kathelijne-Waver en werd weer heel en gansch in
beslag genomen door zijn bedrijf.
Bert hoorde reeds den hellen lach van Fientje, zag haar
vingeren spelen met de mooie geschenken die hij voor haar
meebracht, geschenken die hij op zijn
in zijn wa
eentje s
was gaan koopen en waarvan niemand van 't gezelschap iets afwist.
Heeroom bad zijn brevier al vechtend tegen vaak en
verstrooiing... want hij stond nog voor een tack die hij vandaag wilde afwerken...
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Kontich-Kazernen. Overstappen.
Twintig minuten to wachten op aansluiting.
Daar stapt op Bert toe — kijk — een oud-kameraad,
waarmee hij bij de kanonniers heeft gediend.
— Hoe is 't ? Alles goed ?
— 't Kan niet beter. Morgen Kontich kermis. Spring
eens op uw velo morgen namiddag en zorg dat de beenen
ingesmeerd zijn. Wij pakken samen een potje met de kameraden en we slaan 'nen flikker ! De groote ronde tent van
Emmelen-Winterkermis staat bier ook...
— Ik zal liever later eens komen op een Zondag als
't geen kermis is...
Verder luisterde Heeroom niet. Zijn brilglazen schoten
gensters : << Wat zegt ge er van, President ? Zoo'n bedevaart naar Rome, dat maakt van iemand een gansch anderen
mensch. Ik wist wel wat ik deed toen ik. Bert die penitentie
oplegde... »
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2.
De aankomst te Emmelen was een triomf.
Overal kwamen de menschen in 't deurgat staan om te
vragen hoe de reis was afgeloopen. Gommer, die vooropstapte, bleef dan ook nooit het antwoord schuldig : << Op
zijn beste ! Morgen, op staminee, zal ik alles wel vertellen.>>
Gommer en Gust gingen niet mee tot in de kom van
't dorp zij namen hartelijk afscheid en sloegen een zijpad
in naar huis.
- Ik zal ook niet lang blijven, zei Bert, want...
— Niks te wanten... protesteerde Heeroom, laat de rest
nu maar aan mij over.
Daar ging de deur open bij den President en van klein
tot groot kwam heel het nest buitengebuiteld... Het was
een tjilpen en lachen en kruisvragen... Rezien en Fientje
kwamen wat statiger achteraan, Fientje, rood als een kool
vuur, blij dat haar Bert daar weer was, die nu Rome en
den Paus gezien had en zijn penitentie volbracht !
- Wij hebben gewacht om te eten, zei Rezien, schuift
nu maar eerst aan, want ulie zal 't smaken na zoo'n reis !
- Hebt ge een telloor bijgezet voor Bert ? klonk de
stem van Heeroom.
Fientje was er als de kippen bij << Die heb ik voor 't
pakken. >>
— Pak ze dan... zoo... En waar gaat ge hem zetten ?
Naast mij ? Neen, hij moet op mijn teenen niet trappen...
Zijn penitentie is uit, hij heeft het wat goed afgegeven...
Toen de pijpen voor den dag werden gehaald, meende
Bert zijn stoel weg te schuiven en voort te gaan.
- Wees maar niet ongerust, sprak Heeroom, ik breng
u aanstonds per auto thuis... Daar is hier wel ergens een
telefoon in de buurt... Fientje zal voor mij wel een taxi
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willen bestellen uit Lier... Ik ben dat autorijden nu gewoon
en ik heb nog geld over... En ik wil in schoonigheid thuiskomen... Maar eerst moet er een andere kwestie op 't tapijt
worden gebracht. Ilc ben toch op 't huwelijk verzocht, niet
waar ?
- Natuurlijk — Dat spreekt — Vast en zeker
klonk het heel de tafel rond.
— En wat dag zal dat wezen ?
— Maar, Meneer Pastoor...
— Dien stellen we nu vast...
De President verdween in den kelder en kwam met twee
flesschen Bourgogne boven. Dat was zich op voorhand gewonnen geven... Toen Heeroom daarop maar aanstonds den
feestdag van St. Pieter en Pauwel voorstelde, kwam nog de
groote tegenkanting van de vrouwen... zou de <<trousseau>>
daartegen wel kunnen klaar zijn ? En dan, zoo trouwen
in 't voile van 't werk...
Heeroom hield mordicus aan St. Pieter en nog eer zijn
bestelde taxi' voorkwam, had hij 't pleit ook gewonnen.
Bert stapte mee in.
De laatste woorden van Heeroom waren :
Bij Bert's vader zal ik het gemakkelijker hebben... Tot
met St. Pieter L.. President, ge weet wat ik wil zeggen :
.eve Mussolini !
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