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Eerste Hoofdstuk
I.
Oom Jan, Heeroom en ik
Eere wien eere toekomt!
Oom Jan dus, de ontwerper en bekostiger van onze reis, is nog een krasse
zeventiger, met grijze levendige oogskes, grijzen stoppelbaard, grijs kostuum en
zwarten bolhoed. Van middelmatige gestalte, met een ietwat gebogen rug en een
leuken slentergang, gehouden uit den tijd toen hij nog, voor de commercie, van uit
zijn Kempisch dorpke, den langen weg naar Antwerpen drie, vier keer per week, te
voet aflegde.
Oom Jan heeft jaren lang de dorpspolitiek geleid, omdat hij er de bekwaamheid
toe bezit: hij leest immers dagelijks zijn gazet, van het hoofdartikel af tot en met de
advertenties op de laatste pagina. En 's Zondags verduwt hij langzaam het proza van
den ‘Patriote Illustré’, waarop hij geabonneerd is om het Fransch, dat hij destijds bij
de Paters Josephieten heeft geleerd, en dat nu ‘zijn Fransch’ geworden is, te
onderhouden.
Toen het Kempisch trammeke zijn eerste reis deed van Turnhout naar Antwerpen,
nu haast een halve eeuw geleden, vond Oom Jan onderweg op het platform den
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moed om aan grootvader zaliger de hand te vragen van tante Rosalie, Heeroom's
zuster. Grootvader en Oom Jan droegen dien dag een schreefke aan, beiden, ter eere
van den tram. En om wille van den tram en den heuglijken dag, kón grootvader toen
niets weigeren, zelfs de hand van zijn dochter niet, al was Oom Jan een japneus en
een sport lager van komaf, en grootvader de leider der landelijke geuzen... een
dorpsliberaal van den ouden stempel, die dagelijks, als eerste man in de kerk, de mis
hielp zingen op het dokzaal!
En Oom Jan opende een ellegoedwinkel, dreef handel in Kempische hespkes, in
honig en mastentoppen, kocht boter en eieren op, en in min dan dertig jaar had hij
zijn schaapkes op 't droge. Tante Rosalie stierf en, omdat hij geen kinderen had, was
Oom Jan maar aanstonds gaan rentenieren. In de week herleest hij Conscience en
Snieders en wroet wat in zijn hofke; 's Zondags, net gelijk toen hij nog zijn handel
dreef, doet hij de ronde van al de herbergen van 't dorp en staat hij niet om voor dertig
pinten gersten. Dat zuivert de maag en houdt hem kloek!
Heeroom, die renteniert op zijn pastoor's, teruggetrokken in een Begijnhof, wil
met Oom Jan niet gaan samenwonen, ofschoon zij beiden dikke vrienden zijn en
Oom Jan het breed heeft, terwijl Heeroom moet rijden en omzien om de twee eindjes
van 't jaar met een dubbelen knoop te kunnen overbinden. Telken Nieuwjaar doet
Oom Jan het vriendelijk aanzoek, telkens bedankt Heeroom even beleefd: ‘Ieder op
zijn eigen stoel aan zijn eigen tafel.’
Verder loopen ze heel veel overendweer, en ieder jaar maken ze samen een reisje,
dat Oom Jan bekostigt. Lourdes, Oberammergau, de boorden van den Rijn,
Zwitserland, Parijs, Amsterdam, Londen, Rome waren al aan
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de beurt geweest en nu had Oom Jan de hand gelegd op een mooi geïllustreerd boek
over Spanje. Dàt land wilde hij nog eens zien als het kon: San Sebastian en Madrid,
een stierengevecht, het Escuriaal en Toledo; dan, als 't niet te ver was, Sevilla en
Andaloesië, om terug te keeren over Zaragoza en Barcelona.
Daar was één moeilijkheid: de taal. Heeroom kende Duitsch en Engelsch, voor de
vorige reizen. Met 't Fransch zou Oom Jan zich ook wel uit den slag trekken, dank
zij de Paters Josephieten en den ‘Patriote Illustré’. In 't Spaansch was geen van beiden
thuis. En zoo kreeg steller dezes - 't neefke dat Spaansch kende - opdracht en had hij
het genoegen zijn twee oomes naar en door Spanje te loodsen, waarvan hij zich steeds
zal beloven.

II.
Op reis
Zoo gebeurde het dat wij gedrieën, op een regenachtigen voormiddag - einde April
1924 - met pak en zak naar Brussel stoomden.
De regen had het zand gebluscht. Buiten de Noordstatie wilde Oom Jan ook het
Kempisch stof door zijn keel spoelen. Een slecht verdoken kwade bui bij Heeroom,
die mee een café binnen moest en niet gewoon is op staminee te gaan.
- Ja, wat zou ik drinken?
- Pak 'nen Vermouth.
Gewetensvol vraagt de garçon:
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- Un Vermouth français?
Heeroom kijkt wanhopig.
- Oui, un Vermouth français.
Even plechtig vraagt de kellner aan Oom Jan:
- Aussi un Vermouth français?
- Neen, geef mij een Turin.
Lang gezicht van Heeroom.
- Is dat beter, Jan?
- Neen - dat is zelfs goedkooper - maar 't is zoo straf niet... Durft gij tegen die
mannen met hun glazen pan en hun zwaluwstaart geen Vlaamsch spreken?
Gemiddagmaald nabij de statie van Brussel-Zuid. In den trein van 2.15 u. wat herrie
eer we onze voorbehouden plaatsen hadden ontdekt.
- Dit is nr. 1, zei Oom Jan.
- Neen, dit is nr. 8, zei Heeroom.
- Nummer 1!
- Nummer 8!
Oom Jan ging voort op de koperen plaatjes, Heeroom op de opgespelde papiertjes.
't Was Heeroom die gelijk haalde.
Een macht van volk om afscheid te nemen van de vertrekkende reizigers.
- Embrassez encore mon père pour moi! roept een bakvischje tot haar moeder.
De trein zet aan.
Handenwuiven! Ik denk aan het mooie stukje uit het pianoalbum van Jef Watelet.
Oom Jan heeft Heeroom al eens onderbroken met een: ‘Kijk, wat een schoone
pereboom in de bloem!’
Het land en de dorpjes liggen prachtig in de lichtglorie na den regen. Een mooie
Vlaamsche hemel, blauw,
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met witte wolken beloopen. Overjaarsche eksternesten in de nog naakte
populierenkruinen.
't Coupé voor acht man is volzet. Drie heeren lezen hun dagblad, twee juffrouwen
een romannetje. Een der jufjes haalt een spiegeltje uit, veegt wat karmozijn aan heur
lippen en leest voort.
Oom Jan zit te knikkebollen.
Heeroom draait zich op zijn gemak in den hoek, neemt nog een snuifke, zegt:
- Jef, gij zorgt te Madrid voor een stierengevecht, niet waar! Ik ga mee! en legt
zich ook te slapen...
Voor iemand die niet verwend is en gewoon opgesloten te zitten binnen de naakte,
blinde, vuilgrijze muren van een eng bureel, is het een lust en een weelde, van uit
een voortsnellenden trein, te staren in die diepe, ruime verten, naar die immer
afwisselende einders.
O, het land in de lente! Op de boomen het eerste groen. Peren en perziken in bloei,
melkwit, teerrood. De velden, een zee van groen jong koren. Op de weeke kleur der
weiden het warme ros en bruin van veulentjes en merries. Een klad witte, blauwe,
geschelpte, zwarte duiven, neerstrijkend in een zonnige plek tusschen twee drijvende
wolkenschaduwen. Doorheen een bosch van bronzen beuken gedriegd een schittering
van witte berkestammen. En de zon daarover, de zon!
Oom Jan en Heeroom, uit hun dutje opgeschrikt door een kaartjesknipper en het
geroep van den douanier: ‘Préparez vos passeports et vos bagages pour la visite de
la douane!’ kijken nu ook door het raampje, hoewel met vakerige oogen. Voor hen
is dat alles niet zoo vreemd-feestelijk als voor mij: ze zijn te veel met den buiten
vertrouwd. Geheel hun leven hebben ze doorgebracht in Gods vrije natuur, hebben
ze gearbeid en ge-
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wandeld in open lucht, langs heide en veld en dennebosschen, onder Gods lieve zon.
Ze praten nu onder mekaar over de vele fabrieken die, eens de Fransche grens
over, als paddestoelen uit den grond oprijzen.
- Hier hebben ze nog de goedkoope Vlaamsche werkkrachten.
- Kijk eens wat Vlaamsche namen op de uithangborden!
- Hier overal, tot aan Tergnier en Chaulnoy, zijn al de wel bebouwde gronden in
handen van Vlaamsche uitgeweken boeren. Een Duitscher is niet welkom, omdat hij
Duitscher blijft; de Vlaamsche krachten worden aangelokt omdat die zich laten
opslorpen vanaf het eerste geslacht.
- Kijk eens, de boeren komen naar de statie met Vlaamsche sjeezen. De trant blijft
er nog wel een tijdje in.
We komen stilaan in de verwoeste frontstreek. De wederopbouw staat ver ten
achter bij West-Vlaanderen. Nog oud ijzer bij de vleet. Vele steenbakkerijen. De
werklieden slapen in tenten. Ook het land ligt nog ellendig gesteld.
- Ja, zegt Heeroom, doch ook in vredestijd kunnen ze dat niet bewinnen zooals 't
moet. Ge zoudt hier den landhonger leeren begrijpen; als ge Duitscher of Vlaming
zijt en ge ziet die schoone streken, die bloemige gronden liggen, die niet in eere
worden gehouden... Als ooit in West-Europa de bolsjewisten de overhand krijgen,
vragen we voor de Vlamingen het land tot aan St. Quentin. De rest mogen de
Franschen behouden: dat is niet goed genoeg. Want als de bolsjewistische
arbeidersrepublieken logisch handelen, moeten ze 't vruchtbaar land geven aan wie
't kan bebouwen. De Franschen
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kunnen het niet. Ze hebben geen menschen, ze hebben geen werkkrachten, ze laten
alles maar gaan... De Engelschen werken ook niet gaarne, doch die hebben er het
fijne van weg anderen den arbeid te laten verrichten; zij houden alleen de draden in
hand en besturen maar 't werk wordt gedaan...
Al de bosschen zijn vergeven van den marentak. De druïden met gouden sikkel...
- Kijk eens daar in dien hollen weg... een kar, één paard in de berries, een tweespan
dat vóórtrekt en nog een kleine schimmel vooraan...
Schoon water vóór Compiègne, en aan den samenloop der twee rivieren wemelt
het van binnenschepen.
Wij rijden langs den stroom. De frissche koelte komt tegen door de ruiten...
Immer schepen en water, water en schepen. En altijd maar marentak. Het volk
vereert nog den ‘gui’ als voorheen. 'k Herinner aan 't gekibbel, aan 't front, van
Fransche soldaten: ‘De Duitschers zijn tot bij u doorgedrongen omdat gij in uw
bosschen den marentak hadt uitgeroeid. Chez nous ils ne sont pas venus, nous révérons
le gui!’

III.
Parijs
Wij naderen Parijs.
In de mooie kleine moestuinen staat een macht van kleine pereboompjes, in
pyramidevorm gesnoeid, met
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blinkende bladeren, gewasschen door den regen, en met witte smetlooze
bloementrosjes.
In het bosch te Chantilly overlommeren beuk en berk en treurwilg de wegen die
leiden naar het koersplein; achter een helling, met bottend schaarhout bewassen,
duikt een beck de laagte in.
De hemel overloopt; in groote openpletsende druppelen begint de regen opnieuw
te vallen.
‘Il pleut sur l'asphalte des villes...’
Parijs. De Noordstatie. Een drom volk. Oom Jan en Heeroom blijven gapen naar
de marmeren plaat waarin met gouden letters de namen der gesneuvelde
spoorwegbedienden van de ‘Compagnie du Nord’ gebeiteld staan. Zij tellen de
Vlaamsche namen: één op vier!
Wij komen mee van de laatsten de statie uit als al de taxis reeds weg zijn of
benomen. Een klein oud manneke, boodschapper in blauwen kiel met de koperen
plaat op de pet, ziet onze verlegenheid en komt hinkepinkend toegeschoten:
- Vous cherchez un taxi. Messieurs?
- Oui!
- Mettez-vous là centre la grille et ne bougez plus.
En meteen verdwijnt hij in den stroom van 't volk.
't Druppelt dik aan: regenschermen kruisen malkaar en de autos toeteren bij
tientallen te gelijk.
Daar is ons blauwkieltje terug.
- Messieurs!
- Hier zijn we!
- Bien, vous n'avez pas bougé.
Een taxi staat al ronkend op ons te wachten; 't blauwkieltje houdt het portier open.
Wij stappen in. Ik geef het manneke één frank drinkgeld.
- Ce n'est pas beaucoup, vous savez! grinnikt
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hij zoo vriendelijk zijn ontgoocheling - echt of geveinsd - het hem toelaat.
Ik leg er een tweeden bij.
- Merci, Messieurs! en met een militair saluut neemt hij afscheid en loopt hij terug
de statie binnen, op zoek naar een versch karweitje.
- Où faut-il que je conduise ces messieurs?
Ja, waar naartoe? 't Is zes uur: om acht nemen we den trein naar Bordeaux en de
Spaansche grens.
- Zeg dat hij ons voert naar een restaurant dichtbij de Quai d'Orsay: hij zal beter
weten dan wij waar 't goed is.
Ja, hij wist er een waarover we zouden tevreden zijn.
- Hôtel Moderne, rue du Bac, en face du numéro 15... Goede burgerskeuken en
niet te duur. Daar zijn er grootere wat verder in de straat... maar ge zoudt ook weten
tegen welken prijs. Het Hôtel Moderne is al wat ge wenschen kunt... J'y vais
quelquefois moi-même, alors...
En de twee punten van zijn lange dikke snor gingen gelijktijdig omhoog; hij sprak
met een gevoel van eigenwaarde, als ware hij Cyrano de Bergerac in hoogsteigen
persoon.
Nu, als ge er zelf soms henengaat, vooruit dan maar!
We rijden, draaien, stoppen, kruisen door een maalstroom van honderden autos;
't regent dat het giet.
We zijn er. Ik haal een briefje van twintig frank uit.
- Je crois que je n'ai pas assez de monnaie.
Heeroom snauwt hem een mondvol Vlaamsch toe, iets van: ‘Ge moet die kerels
kennen, laat u niet beetnemen, hoor!’ met het verrassend gevolg dat de chauffeur
aanstonds kleingeld heeft overhoop...
Een zindelijk restaurant met kleine tafeltjes voor vier
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man: alles volzet. In een hoekje zit een jong heer alleen. Wij nemen de drie
eenig-overblijvende plaatsen in.
't Valt werkelijk mee.
- Jef, opteekenen, gebiedt Heeroom, ge moet ze in België eens diets maken wat
ge in Parijs - in 't hartje van Parijs! - allemaal kunt hebben voor 4.25 fr.!
Ik schrijf gewetensvol af van de spijskaart.: ‘Horsd'oeuvre ou potage (soupe à
l'oignon ou à la pâte d'Italie), un plat de viande, un légume, un dessert, une
demi-bouteille de vin.’ Dit alles voor 4.25 fr.! En de menschen die dubbel rantsoen
verlangen, krijgen voor 6,25 fr. (ik schrijf weer af): ‘Potage ou hors-d'oeuvre, deux
plats au choix, deux desserts, une bouteille de Bordeaux.’ Voor 6.25 fr.! Nu, als ge
witten wijn verlangt betaalt ge 0,25 fr opgeld!
Heeroom is aan 't praten geraakt met den vreemdeling, een Fransch ingenieur, pas
teruggekomen uit Polen...
Hij vindt Parijs veel veranderd na den oorlog. De stad heeft al te veel
vreemdelingen, ‘Oosterlingen’ zegt hij, opgenomen: Bulgaren, Roemenen, Italianen,
enz. Parijs zal moeite hebben om die allen op te slorpen zonder er iets van haar eigen
cachet bij in te schieten...
Ik hoor de dame achter den toog keuvelen met haar dochtertje.
- Wat soort Fransch praten die?
- Ze spreken Italiaansch. Ja, de hotelhouders hier zijn ook al Italianen...
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Tweede Hoofdstuk
I.
Nachtelijke avonturen
De avond begint te vallen.
In de statie, Quai d'Orsay, branden reeds al de electrische lichten.
De avondbladen gekocht, en op zoek naar onzen trein.
- Parijs-Madrid? De Sud-Express! Trapke af, ginds beneden.
Een rij slaapwagens voortgestooten door electrische drijfkracht komt zachtjes
vóórgeschoven.
- Dàt de fameuze Sud-Express?
- Ja, tot de Gare d'Austerlitz gaat het electrisch, dan wordt de stoommachine
vóórgehaakt!
Bij iederen wagen een conducteur, die de plaatsbewijzen naziet en de kamertjes
aanwijst. Ik zit voorloopig alleen in nr 12. ‘Te Austerlitz komt uw slaapkameraad
op; gij hebt de keuze: 't bovenste bed is iets smaller, maar 't slaapt best. Volg mijn
raad en neem het in beslag.’
- Dank u!
Heeroom en oom Jan hebben beiden nr. 16, doch als 't al uitkomt, is er een
vergissing in 't spel: Oom Jan
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heeft n. 16 van 't volgende, derde rijtuig! En niets aan te doen!
Ik zit in mijn valies te wijsteren, als Heeroom met een lang gezicht mij 't geval
komt uitleggen:
- Nu hebben ze Oom Jan in een anderen waggon gestopt. Nummer zestien van 't
volgende rijtuig! Hij zit met een Engelschman opgescheept. Ge moest eens komen
zien, want dat gaat zoo niet door! Ik ben geschoren met een soort brulaap met lange
zwarte haren... 'k Heb hem de zaak uiteengedaan in 't Vlaamsch, in 't Fransch, in 't
Latijn, gebeden en gesmeekt dat hij zou willen verwisselen met Oom Jan. Hij roert
geen vin. 'k Begon het hem in 't Duitsch nog eens uiteen te zetten, als hij mij heel
flegmatiek toebromt: ‘J'y suis, j'y reste.’ Probeer gij 't ginder eens met den
Engelschman; misschien dat die wel zal willen schuiven...
Oom Jan zit met bedrukte tronie tegenover den koelen gladgeschoren Brit. Een
paar woorden echter volstaan om dezen te doen inzien dat de vraag niet meer dan
redelijk is:
- I have no objection, klinkt het sympathiek.
Hij komt gereedelijk mee, doch zonder zijn valies; eerst wil hij zijn nieuw kwartier
in oogenschouw nemen.
't Bevalt hem. Heeroom loopt sito om zijn reisgoed, neemt met een kwinkslag
afscheid van zijn ‘brulaap’, doch wordt tegengehouden door onzen conducteur, tevens
chef-trein:
- Eh bien! Eh bien!... Wat beteekent dat?
Opnieuw de historie verteld.
- Dat moest ge aan mij vragen!
- We komen u juist de zaak voorleggen...
- Non, non, non... Monsieur l'abbé, vous êtes bien là-bas, retournez-y... Terug van
waar ge gekomen zijt!...
Heeroom staat in de gang te stampvoeten.
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- Maar als alleman tevreden is...
- Eerst u in regel stellen met den conducteur van 't andere rijtuig.
- Il y aura tantôt un petit pourboire...
- Je l'espère bien!
Oom Jan, die intusschen bijgekomen is, met zijn practisch Kempisch verstand,
doet mij teeken dat het psychologisch oogenblik daar is om duimkruid af te stuiveren...
Niet gedraald en effectief: de leeuw verandert op den stond in lam: hij zal zelf de
papieren in orde brengen.
Een oogenblik later hoor ik hem zijn mede-conducteur toeroepen:
- Je vous flanque le curé, vous savez!
Einde goed, alles goed.
Heeroom komt nog eens kijken, goedsmoedig, wenscht mij goeden nacht en
monkelt, zelfvoldaan:
- Dat ziet ge wel, als ge maar uw plan weet te trekken.
De conducteur is de bedden komen opmaken; mijn slaapkameraad, te Austerlitz
opgekomen, heeft het laddertje buiten gezet en is aanstonds na mij ook tusschen de
lakens gekropen.
Een zwijgzame lange kerel met mooie zwarte lokken, een dertiger, Spanjaard
vermoed ik: hij heeft in elk geval geen zuiver Fransch accent. Nu, buiten een paar
beleefdheidsformulen hebben we al niet veel woorden gewisseld...
Met een razende snelheid rijdt de trein door den nacht. Ik lig te soezen zonder in
vasten slaap te geraken. Onder mij ligt mijn reisgezel onrustig te droomen en mommelt
nu en dan iets onverstaanbaars tuschen zijn tanden.
Plots wip ik overeind. Wie riep daar: ‘Vliegt de Blauwvoet?’
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Ik draai het licht aan en antwoord: ‘Storm op zee!’ Mijn reismakker zit ook overeind.
- Ook wakker?
- Ja, en ook Vlaming.
- En we hebben mekaar in 't Fransch aangesproken gisteren avond!
- Dat doen de Vlamingen immers altijd!
Hij reikt mij een sigaret en enkele oogenblikken later liggen we volop te babbelen
't Is een ondernemende kerel, uitgeweken sinds twaalf jaar. Reist tuschen Spanje,
Londen, Midden-Amerika. Koopt den afval op der slachthuizen van Centraal-Amerika,
verkoopt de gedroogde darmen te Boulogne en te Francfort, heeft een fabriek van
beenen knoopen in Spanje, waarheen hij thans op weg is.
Of hij nog aan Vlaamsche Beweging doet?
- Alleen nog nu en dan in mijn droom, gelijk ge zooeven hebt gehoord, als ik
Vlaanderen weer eens bezocht heb; volgen doe ik ze wel...
- En uw kijk op de dingen, uw oordeel?
- Ik ben in alles met mijn oordeel zoo voorzichtig, zoo secuur, ik zou haast zeggen
zoo nederig geworden - een mensch kan diep zinken - dat ik het niet verantwoord
zou achten nu maar dadelijk in een paar zinnen als wijsheid te verkonden wat toevallig
vandaag mijn meening is. Maar om nu toch iets te zeggen: voor wie de Vlaamsche
Beweging met andere nationaliteitsbewegingen vergelijkt, voor wie weet hoe al die
bewegingen langzaam groeien en ook tusschentijds wel eens opnieuw aftakelen, hoe
in al die bewegingen veel verlammende factoren werken, veel persoonlijke ambitie
een geschikten weg meent te zien, noodzakelijk veel meeningsverschil over doel of
methode bestaan moet, - voor wie dit alles inziet en alle redenen plaats geeft, verloopt
het met
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de Vlaamsche Beweging vrij normaal. Nergens is het anders geweest: maar alleen
in Vlaanderen zien we al het jammerlijke voor onze oogen en daarom treft het ons
zoo. Een messteek naast de deur maakt meer indruk dan een aardbeving in China.
En och, dat alles langzaam gaat? Nu vind ik, dat in Vlaanderen, in de laatste jaren,
de beweging vlug om zich heengrijpt; in verband met het einddoel beschouwd is dit
nog tamelijk onbeduidend, maar alles moet zijn tijd hebben: alles neemt feitelijk zijn
tijd: ge kunt iets wel ‘pousseeren’, niet ‘forceeren’.
Een zekeren, langen tijd moet dat noodzakelijk duren; en nu zijn menschen, die
in den strijd staan, zoo vol verwachting van spoedige resultaten, van zichtbare
vorderingen, dat ze iederen tegenslag als een débâcle gaan voelen. Ze willen direct
wat slechts later komen kan, mits nu zoo hard te werken alsof het onmiddellijk komen
kon en moest.
Het is de geschiedenis van mijn pereboompje. Verleden zomer heb ik doorgebracht
in de Haute-Savoie. Tusschen haakjes: een mooie streek en braaf, gulhartig, eenvoudig
volk. In mijn hofje stond een mooi pereboompje dat vijftien peren droeg. Elken dag
ging ik kijken en tasten of ze - wie weet! - nog niet bijna rijp waren, ofschoon ik, als
zoon van een fruithandelaar, wel weet dat ze voor den herfst niet rijp kunnen zijn.
Slotsom: het gaat met het flamingantisme vrij normaal.
- Willen we nu nog eens beproeven om in slaap te geraken?
- Dat ware voor 't oogenblik misschien wel het verstandigste.
- Schlafen Sie wohl!...

Jozef Simons, In Spanje

20
- ...und träumen Sie süsz!
Met hijgende haast rolt de trein steeds voort door den hollen donkeren nacht...

II.
Ontbijt in den trein
Uit mijn vasten droomloozen slaap wordt ik opgeschrikt door een kneukelgeklop op
de deur en de stem van den conducteur:
- Half drie! Over een kwartier loopen we Bordeaux binnen.
't Is waar, mijn reisgezel stapt hier af. Op een Ave-Maria is hij klaar, zet zijn
reiszakken in de gang, en alvorens het licht terug uit te draaien, reikt hij mij de hand:
- Tot weerziens, kameraad!
- Misschien wel in Spanje!
- Ach ja, de wereld is zoo klein, we ontmoeten elkaar nog wel.
Ik vlei me terug onder de dekens, blij dat ik mijn poos uit mag ronken.
Toch ben ik een der eersten mijn kooi uit, want als ik, even voorbij Dax, in de gang
het rolgordijntje oplaat, zijn elders de ‘plaffeturen’ nog gesloten.
Mooi is het anders in den jongen morgen de flitsende brem te zien bloeien op al
de bermen.
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In de dorpen dragen de appelaars een sneeuwhoed van blanken bloesem.
Af en toe tusschen heuvelen van donkergeel zand, krijgen wij een vergezicht op
de grijze zee, die opspat tegen het strand met witte kroezelgolfjes.
De zee! Die straat van villa's, die blonde duinen... Ik herken St. Jean de Luz, waar
ik tijdens den oorlog als soldaat met verlof was...
- Goeden morgen! Wel geslapen?
Heeroom is ook de veeren uit.
- Ik heb honger; 't zal wel tien uur zijn eer we te San Sebastian aankomen. Zoolang
kan ik niet nuchter blijven om mis te lezen en dan heel den dag met hoofdpijn te
zitten... Vraag eens wanneer we kunnen ontbijten.
De conducteur, die bezig is mijn bed af te takelen, vertelt me dat ze dezen nacht
te Bordeaux den restauratiewagen in brand moesten laten: een as heet geloopen en
een der veeren defekt! Geen ontbijtgelegenheid!
- Kom dan maar naar ons kabientje en voor de pinnen met al wat aan eetwarij in
uw valieske geborgen zit!
Oom Jan komt met warme koffie voor den dag, dank zij een Thermos-flesch, op
een zijner vroegere reizen aangekocht. En we krijgen bijeen, na alles te hebben
doorsnuisterd, vier harde eieren, zes bananen, drie sinaasappelen en koekjes... helaas
geen broodjes noch boterhammen.
't Smaakt ons niettemin lekker en, opgeruimd, begint Oom Jan na 't ontbijt een
deuntje te fluiten.
Hendaye. De Fransche douane.
- Rien à déclarer? Geen goud- of zilverstukken? Geen bankbriefjes voor meer dan
5.000 fr.? Neen? Bon. Merci.
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Het landschap krijgt al een eentonige Spaansche kleur. Kleine Baskische huisjes,
Pyreneesch bergland. Op de heuvelklingen echter vele appelboomen in bloei...
- Vrijgeleide, asjeblief!
Ze zien van verre ‘België’ op onze paspoorten staan.
- Belges?
- Oui.
- Bon.
En de twee Spaansche pakkemannen, een graat-magere springer, met puntbaardje
en snor, en een kort gestuikt baaske, vet als een slek - Don Quichotte en Sancho
Panza! - oordeelen beiden dat we een militairen groet waardig zijn.
Leuk merkt Oom Jan op:
- We heben er toch iets mee gewonnen, met onzen oorlog!
Te Irun, na aan de Spaansche tolplichtplegingen te hebben voldaan, kruipen we
in een anderen trein. Ik loop om de reiskaartjes, wissel een bankje van honderd pesetas
en krijg een stapel zilver- en kopergeld terug. Mijn porte-monnaie kan 't niet slikken.
Oom Jan's oogen schitteren:
- Geef mij daar eens een stuk of zes van die koperen schijven. Die vliegen van
onder in mijn valies en komen er niet meer uit. 'k Heb al zoo lang naar oude Fransche
‘sous’ gezocht om paapke-schiet te doen. Deze Spaansche zijn nog zwaarder. Een
mensch weet nooit waar hij in zijn geluk kan vallen.
Een mistwolk komt aandrijven van tusschen twee bergen en 't begint erbarmelijk te
regenen. De zee doezelt weg in regensluiers. Massief, bonkig en treurig, glimmen
in dien regenmist de bruine rotsen; uitspringend bo-
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ven de wielende witte golfkuiven die invreten aan haar voet.
We verliezen de zee uit het oog en krijgen een landschap als te Lourdes.
Dan schieten we in een langen donkeren tunnel en komen uit bij de prachtige bocht
van Pasajes.
- Pasajes! roept Oom Jan, hier is in 1700 en zooveel Lafayette scheep gegaan naar
Amerika.
Heeroom raadpleegt Baedeker. Inderdaad, en Pasajes was vroeger ook de haven
van waaruit de Baskische walvischvangers in zee staken.
Een mooi havenstadje, dat weer opkomt, dank zij de Baskische nijverheid. Basken
en Catalanen zijn werkzaam wijl de overige bewoners van Spanje meer houden van
het ‘dolce far niente’.
Vele visscherssloepen liggen er in de haven op anker, op hooge tij wachtend om
uit te varen.
- Kijk, zegt Oom Jan, de electrische trams van San Sebastian loopen tot hier, 't is
tijd dat wij ons gereed maken.

III.
San Sebastian
Toen we uit den trein stapten, regende het gelijk het alleen aan de zee regenen kan;
met lange zweepdraden, triestig, treurig, en de wind, die daarin rafelde langs de lange
straten, woedend om elken hoek!
In de baai, tusschen twee hooge kapen, zagen we van uit het treinraampje de witte
krullende baren aanspoelen.
Nu we in de straten van het stadje staan en naar het
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strand toewillen, zijn we de richting kwijt. Langs alle kanten is de gezichteinder
afgesloten door de hooge huizen der oude stad, eigenaardig Spaansch, zonder smaak,
kazerneachtig gebouwd met vele verdiepingen en kleine venstertjes.
We vluchten een kerk binnen. Het portaal vol bedelaars die, gebeden mommelend,
de binnendeur voor ons openhouden en wachten op een aalmoes. Spanje is het land
der late missen. 't Is tien uur en voor drie altaars, waar missen aan den gang zijn,
zitten talrijke geloovigen geknield op den harden planken vloer, de vrouwenhoofden
gedoken onder hun zwarte kanten mantillas.
Vele mannen, die dus maar laat op hun werk zullen komen. Heel Spanje schijnt
ten andere den stelregel te huldigen: vroeg opstaan en baat niet, ge moet uitgeslapen
zijn!
Hooge altaars, de achterstukken rijzend tot bijna tegen 't gewelf: massief zullen
ze wel niet zijn, maar toch, zooals in de meeste Spaansche kerken, van onder tot
boven dik met goud belegd. Wat een flonkering van edelmetaal! Daar moet wat goud
uit Amerika zijn gehaald door de Spaansche zeevaarders in de XVIe eeuw! En dan
hebben de Spanjaarden Christoffel Colombus, die hun dien vogel met de gouden
eieren had aangewezen, zoo ellendig aan zijn einde laten komen. 't Ging toen al
zooals op onze dagen: wie de haver verdient krijgt ze niet.
Als we buitenkomen, heeft de regen opgehouden; de wind is gaan liggen en een
vriendelijk zonneke trekt zilveren strepen door de natte straat.
Nu naar het strand.
‘Ginder! Ginder!’
We stappen er op af en... komen terecht in een volks-
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wijk. We hebben afdaken met glazen koepels, waarop de zon speelde, genomen voor
de zee.
Eerst nog een kapelletje binnen, waar nonnekes, gekleed als witte bruidjes, in
aanbidding liggen voor het H. Sacrament.
Dan aan een vrouw die, met de waschtobbe in aluminium op het hoofd, naar de
waschplaats stapt, waar kakelende Eva's plassen en plonsen - en tateren, dat hooren
en zien vergaat - den weg gevraagd. Zij antwoordt met rollende oogen een zinnetje
met krakende rrr-en, waaruit ik niet wijs word.
Een sukkelaar met zeere oogen aangesproken:
- La direccion de la mar?
- El camino adelante. (De opgaande weg).
Oom Jan is van gevoelen dat die vent ons voor 't lapje houdt: ‘Hebt ge van uw
leven gehoord dat ge moet klimmen om bij de zee te geraken? 'k Heb het nog geweten:
als ze u in den vreemde naar boven wijzen, moet ge naar beneden gaan. Kom af.’
Wij dalen af en komen terecht... voor een kerk: vijf bedelhanden worden naar ons
uitgestrekt...
Ik raadpleeg mijn Baedeker: de laan langs het strand, de ‘promenade mondaine’
heet: Paseo de la Concha (Concha is de naam van den inham, die San Sebastian
bespoelt). Een straatjongen tegengehouden, die ons zal brengen waar we zijn moeten.
- Paseo de la Concha! Voor tien centimos ga ik mee.
- Best, kereltje. Op voorhand condities maken, altijd gewonnen. Wij worden uit
nesten geholpen en weten meteen hoeveel hij zelf zijn diensten waard schat. Dat
manneke zal door de wereld geraken!
En we zitten heerlijk onder de kleine, kort gesnoeide boompjes op het Paseo de la
Concha, nabij het hooge

Jozef Simons, In Spanje

26
prachtige stranduurwerk op een marmeren zuil. Vóór ons de baai, hoornvormig,
ingesloten door twee vooruitspringende landtongen, die beide op hun top een kasteel
dragen: de rechtsche kaap, met de grijze ruïne van een slot (Castilla de la Mota) heet
Monte Urgull; de linksche, met het moderne Palacio de Miramar, is het zomerverblijf
der Spaansche Koningen.
Opkomend tij: de baren dringen in de Concha, opstuwend tegen de twee rotspunten;
baren die regelmatig blauw aanstijgen tot aan een groene streep, overslaan met witte
kroezelbellen en uitwellen op het gele, door den regen doorweekte zand. Mooi!
Basken in blauwe kielen - men zou zweren gestampte Vlaamsche boeren - wandelen
ons voorbij.
- Luister eens: spreken ze Spaansch of Baskisch?
't Wil mij toeschijnen dat de meesten Spaansch spreken, ofschoon ik lang niet
altijd zeker ben. Het Baskisch ten andere is een taal waarvan de duivel zelf ooit maar
vijf woorden heeft kunnen snappen.
In de verte balkt een ezel.
- En wat taal spreekt die? vraagt Oom Jan.
- Esperanto, nonkel, dat verstaan ze overal.
't Wordt stilaan etenstijd: we wandelen terug naar ons hotel. Ik wil ook de Spaansche
sigaretten eens proeven en kom uit het Tabaccos terug met een pakje, waarop ik
achteraf onder het merk het opschrift ontdek: Made in Baden-Baden.
In de straten een kleurig gewoel: roode, groene en zwarte vrouwentoiletten, mooi
gedragen door ‘meelijdenswaardige Maggies’ - (Ah! Ah! die liefde!); uniformen van
alle slag, alle snit, van alle mogelijke oogstreelende kleuren, gendarmen, douaniers,
‘Miquelete's’ (de Baskische garde-civique), officieren en soldaten bij
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de vleet. Spanje ziet er haast zoo militaristisch uit als België. Ja, dat 's waar ook, hier
wordt aan de militairen werk gegeven, over 't water, door Abd-el-Krim... Doch psst!
Van Marocco moogt ge hier niet gewagen. Zwijgen is de boodschap en een vast
geloof hebben in de officieele communiqué's. - ‘Morgen brengen,’ zeggen de Sinjoren.
Kijk! Vóór twee koeien onder 't juk, die een lading beeten voortsleuren, stapt een
loome dikkerd: platte klak en dikke buik, de zweep over den schouder - en soms eens
omgezien: ‘Wittekop en Bontekoe, volgt ge nog?’ Er komen doen ze zeker, is 't
vandaag niet, dan is 't morgen.
‘'s Morgens is 't de beste maaltijd - 's avonds doet het zoo'n deugd aan 't buikje - doch
's middags heeft een mensch het meest appetijt’, zegt Oom Jan.
Wilt ge even een oogslag werpen op ons Spaansche menu?
Schijfjes worst met olijven
Vleeschnat
Vischcroquetten
Bloemkoolen
Konijn met gekookte rijst
Koude roastbeef
Gelei
Appelwijn, koffie en een druppel

Alles te zamen voor 4 pesetas. We waren niet geschoren.
Charles De Coster is er leelijk naast, waar hij in zijn geschiedenis van Uilenspiegel
en Lamme Goedzak meent dat een Spanjaard kan leven van twee vijgen per dag!
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Een Spanjaard zou zeker geen verzen schrijven als:
‘Ces bons Flamands, il faut bien que cela mange...’

Ze heeten mij thuis ‘Grooten Honger’ - 'k heb den naam niet gestolen - en nochtans
heb ik alle moeite ter wereld om met de Spanjaarden slag te houden. Nu, aan dien
naam zal wel niets te veranderen zijn. 't Is gelijk op alle gebied: hebt ge den naam
vroeg op te staan, slaap zoolang ge wilt; doch staat ge als langslaper geboekt, 't baat
u niet de kippen voor te zijn...
Na den middag doen we den grooten toer rond den Monte Urgull, om langs de
visscherswijk in de Concha terug te komen.
Hoog tij: de baren beuken tegen den steenen dam op en spuiten uiteen in hooge
groene watertrechters, zooals aan 't front, waar een zware granaat insloeg, de aarde
trechtervormig opspatte.
Ginds, onder een prachtige zon, klotst de zee immer voort ‘in eindelooze deining.’
Eigenaardig, de Baskische visscherswijk. Mannen, vrouwen en kinderen, 't krioelt
er bedrijvig dooreen. Struische kerels, met bloote harige borst, kalfateren
visschersbooten; aankomende jongens en meisjes, barvoets, sorteeren sardinekes, al
fikfakkend; timmerlui slaan kistjes aaneen voor den gevangen visch; jonge moeders,
met den zuigeling aan de borst, steken een handje uit waar zij kunnen, bij 't netten
breien en vermaken. Hier spreekt alles Baskisch: Baskisch zijn ook de verzen in den
gevel van de kapel, waarbinnen dezelfde volksheiligen worden vereerd als bij ons:
St Antonius met zijn verkske, St Rochus, die zijn kwaad been laat zien, St Jozef,
even
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gul als overal elders, St Amand, de apostel der Basken en der Vlamingen, en, bij den
ingang, met veel brandende kaarskes er voor, de Nood Gods. De kinderen komen de
hand van Heeroom kussen.
Door een mooi park, met hooge palmboomen in bloei, keeren we naar de statie
terug.
Wachtend op onzen trein, luisteren we naar de pakjesdragers die, om den tijd te
dooden, moppen vertellen over de gierigheid van de lui van Burgos:
‘Juan en Pablo dus waren twee pakjesdragers van Burgos. Op een schoonen morgen
zien ze den bisschop van Burgos naar de statie trekken met een heel gevolg van
kanunniken om hem uitgeleide te doen.
- Juan, zegt Pablo tot zijn kameraad, we moeten dezen avond een oogske in 't zeil
houden tegen dat Monseigneur terugkeert!
Zoo gezegd, zoo gedaan.
's Avonds, de voorlaatste trein rijdt binnen: Juan en Pablo zien beiden te gelijk in
eerste klas een purperen kalot glitteren en stormen er op af.
Juan, een hardlooper, komt de eerste toe en wordt met twee zware valiezen belast.
Voor Pablo schiet er niets meer over dan een klein pakje.
Ze hoepelen beiden achteraan, mee naar het bisschoppelijk paleis, Juan
triomfantelijk, Pablo meesmuilend.
De poort gaat open, Juan treedt mee binnen; van Pablo neemt de portier het pakje
af met een buiging...
- Wacht maar, zegt Pablo, ik moet mijn paart hebben van wat Juan zal krijgen: die
wordt bedeeld voor twee!
Vijf minuten wachten.
De poort wordt geopend.
Statig stapt Juan buiten, gaat zijn weg rechtdoor, zonder naar Pablo om te kijken.
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- Ja maar, zoo niet, Juan! Ik moet mijn paart hebben! Verdeelen! Verdeelen!
Juan blijft stom als een visch en wandelt verder met een waardigheid, of ware hij
de bisschop in hoogsteigen persoon.
- Verdeelen, Juan, verdeelen!
En plots, meewarig, begint Juan bisschoppelijke benedicties te slaan naar rechts
en naar links.
- Kunt gij dat verdeelen, Pablo?’
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Derde Hoofdstuk
I.
San Sebastian - Burgos
Al kijkend door het treinraampje
Wij rijden door een vruchtbaar dal, zien af en toe een glinstering van de rivier - de
Urumea - en kijken naar de bloeiende appelboomen, die links en rechts bij heele
boomgaarden tegen de heuvelklingen fleuren en geuren.
Na enkele fabriekdorpjes te hebben doorkruist, houdt de trein stil in het vervallen
stadje Hernani. Oude hooge huizen, alle met vier verdiepingen: typische smalle
straatjes met, dwars er over, van venster tot venster gespannen koorden waaraan,
kleurig genoeg, de wasch te drogen hangt. En een macht van vogelkooitjes tegen de
muren met wippende, zingende sijsjes, vinken en kanaries. Wij hooren gitaren
tokkelen en kunnen ons goed voorstellen hoe een verliefd jongeling hier gemakkelijk
van venster tot venster een standje kan brengen aan de uitverkorene van zijn hart.
Geen wonder dus dat in de Spaansche muziekliteratuur de serenadestukjes zoo
weelderig tieren.
De spoorbaan stijgt en blijft stijgen.
Op het land ploegende boeren met een koppel ossen onder 't juk. Ginder stapt een
vrouw achter de eg. Nu
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bloeien, aan weerskanten, op hooge bergruggen de trotsche kastanjelaars. De rivier
beneden kruit rood ijzerertswater.
Te Tolosa zijn twee boertjes, met verrimpeld bruin vel, opgestapt. Zwijgzaam zijn
ze bij ons komen zitten, rechtover elkaar; lang grijs haar steekt uit onder hun platte
klak. Zonder een woord te spreken kijken ze door 't open raam naar het landschap.
De trein keert en draait, daalt en klimt langs de rivier, die kromt en kronkelt als
de Semois bij Bouillon. De streek hier heeft wel eenige gelijkenis met de Ardennen,
even heuvelachtig en boschrijk, doch wilder en woester; de bergen rijzen hooger met
een rotsachtiger kleur.
Ginds een kerkje in rooden baksteen en om het kerkhof een dubbele rij hooge
donkergroene cypressen. In de moeshofjes prachtige witte bloemkoolen, reusachtig
groot.
Daar werkt een boer op 't veld met heel zijn familie. Wat verder, hooger den berg
op, wemelt het van witte schaapjes onder de frischgroene boomen.
Te Villafranca di Oria wordt langer gestopt: de locomotief moet drinken.
Nog altijd fabriekdorpen met kazerne-woningen waar, aan alle vensters, de wasch
kleurig te drogen hangt.
En tegen het uur dat de trein komt, vergaderen in de statie, die aan geen kanten
afgesloten is: al de jonge lui, ook wel kinderen en ouderen van dagen, doch jonge
meisjes en militairen het meest. 't Krioelt er van mooie uniformen: chikke kerels met
glimmend-zwarte schoenen, roode broek, blauwen jas en mantel, witte handschoenen,
rooden kraag en rood potsje. Die hebben natuurlijk het meest sukses bij de Spaansche
schoonen;
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een uniform doet overal opgeld. En als er een van die Concha's of Frasquita's of hoe
ze dan ook heeten mogen een oolijken reiziger, die een bewonderenden blik werpt
op hun mooi zwart haar of hun snoezig gezichtje, durft tegen te wuiven, dan spitsen
de militairen hun snor en kijken boos.
Beasain is een land van schapen en appelboomen. Mooie platanen tegen den berg.
Jammer dat de zon weg is.
- Ik heb de eerste Spaansche geit gezien, zegt Oom Jan, en 't is een met lange
horens!
Te Brincola-Onate heeft ons treintje bij zijn aankomst in de statie een kieken den
kop afgereden. Een Miquelete (garde-civiek) haalt het nog bloedend beestje van
tusschen de wielen uit en al de straatjongens komen er bij staan gapen. De statieoverste
- ‘Ja, ja, 't is een van de mijne!’ - legt er beslag op. Morgen Zondag: een kieken in
den pot!
Te Zumaraga is een Fransch ingenieur opgestapt, die reeds twintig jaar in Spanje
verblijft en met een Spaansche is getrouwd. Hij vertelt zijn geschiedenis en wijst ons
tusschendoor op de mooie dalen achter de immer hooger stijgende bergen. De
spoorlijn klimt gestadig.
Van Spanje weet hij goed en kwaad.
‘'t Is een land van geestdrijvers en fanatiekers. Godsdienstig? Op zijn Spaansch.
Als er ergens twee dorpen in ruzie liggen hoort ge de eenen de anderen verwijten:
“Uw Lieve-Vrouw beteekent niets, maar de onze, die is machtig!”
Spanje wordt slecht bestuurd. Wat het land noodig heeft is Engelsche beheerders,
Fransche ingenieurs en Belgische rechters.’ Belgische rechters?... Namen schie-
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ten me genoeg voor den geest. Dosfel, Pater Stracke, Wies Moens... Doch moet ik
in den vreemde België's goeden naam een knak toebrengen? Ze mogen 't mij vergeven,
zij die zooveel te vergeven hebben, ik heb dien man in zijn wijsheid gelaten.
‘De landbouw is ver ten achter: kijk, de boeren ploegen nog met een Romeinschen
ploeg gelijk hun voorouders van vóór twee duizend jaar... Er komt verandering,
verbetering. Te Vittoria, een weinig hooger op, is nu een fabriek opgericht van
Brabantsche ploegen en de verkoop begint te loopen.
Er zouden fortuinen te winnen zijn met al de hoogten te bebosschen. Doch bosschen
worden schuilplaatsen voor bandieten. Ze worden afgestookt; de schaapherders steken
gaarne een handje toe: daar zal weeral gras kunnen groeien voor hun kudden. Kijk
eens hoe de menschen er bang voor zijn alleen te wonen op het land: ze kruipen
bijeen in de dorpen. Nergens een alleenstaand huis of hofstedeke. Eeuwen lang is de
plattelandsbevolking uitgezogen geworden door soldaten, muiters en baanstroopers.
En gansch veilig is het op het land nog niet.’
Rood zinkt de zon achter de bergen; ze werpt een fantastischen gloed op de kladjes
sneeuw die hier en daar tegen de toppen schitteren met al de kleuren van den
regenboog. Een koude lucht komt van de afkoelende bergstreek aangewaaid en de
populieren, langs den witten zandweg naar Miranda toe, krijgen den wind in hun
kruinen, en beginnen te wuiven en te flappen.
Onze zegsman, sprekende van jarenlange ondervinding, gaat voort met zijn oordeel
over Spanje en de Spanjaarden, dat wij echter niet dan ‘cum grano salis’ aanvaarden:
‘Spanje heeft onzeglijk rijke bronnen van inkomsten.
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Ik heb kool- en ijzerertslagen ontdekt. Waar de kolen om zoo te zeggen voor 't oprapen
lagen, hebben ze er wel wat uitgehaald. Doch eens vijftien, twintig meter diep, laten
ze 't stikken. Mijn ijzererts hebben ze gelaten waar het was.
In sommige min bewoonde streken vindt men nog maagdelijke wouden: hout
genoeg om al de papierfabrieken van Spanje, Frankrijk en Italië gedurende honderd
jaar te bevoorraden. Want ik heb uitgemaakt dat de boomsoorten hier al de
hoedanigheden bezitten van het beste dure Noordsche hout. Niemand denkt er aan
mijnen of bosschen te ontginnen!
De vervoermiddelen? zult ge mij opwerpen. Daar zit het 'm juist. In plaats dat de
Staat alles zou in 't werk stellen om beter middelen van verkeer te verkrijgen aanziet
hij ze - om nu enkel van de spoorwegen te spreken - als een gelegenheid om geld te
slaan. De spoorwegmaatschappijen, die door den band wél beheerd worden, moeten
jaarlijks aan den Staat vier honderd millioen pesetas afdoppen. Landbouw en verkeer,
in plaats van door den Staat te worden gesteund, worden door hem uitgezogen...
Als 't niet op tijd regent, is een boer op één jaar gansch ten onder. De landedelen,
grooteigenaars en autocraten hebben er ook een handje van weg om hun pachters te
pluimen. In lijdzaamheid laat de boer begaan, geknakt en gebroken door een regiem
dat eeuwen van verdrukking op zijn schouders doet doorwegen.
Landvlucht en uitwijking zijn daar de gevolgen van. Meer dan 400.000 Spanjaarden
verlaten jaarlijks het land. Jonge kerels meestal, die het niet meer uithouden kunnen,
en in Zuid-Amerika of in de zilvermijnen van Mexico het lastigste, slechtst betaalde
werk gaan verrich-
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ten. Als op dit getal duizend er zich doorslaan en er bovenop geraken, duizend, dan
is 't veel.
Al gevolgen van het wanbeheer. Men vertelt hier dat Santa Teresa, in een van haar
gesprekken met Ons Heer, voor Spanje, haar vaderland, vroeg: een zacht klimaat,
een blauwen hemel, brave menschen, een weelderigen plantengroei en juist toen ze
er ging bijvoegen: een wijs bestuur, deed O.L. Heer teeken met de hand: dat het
genoeg was!
Want de menschen zijn goed, ingoed, doch onontwikkeld. Gezond boerenvolk,
joviaal van karakter, arm als Job, mild en herbergzaam als millionairs. Ze hebben
geen achterdocht, knoopen seffens kennis aan, vertellen al hun geheimen. En een
krachtig ras, kerngezond en vruchtbaar. Heel Spanje loopt vol kinderen. En ze zetten
hun merkteeken op al wat van hen komt. Ik ben Franschman, mijn vrouw is een
Spaansche: aan mijn kinderen is niets Fransch te zien, 't zijn Spanjaards van kop tot
teen. Kijk maar rond bij u in België hoe het Spaansche type blijft voortleven en
voorterven van uit den tijd der Spaansche overheersching, na de vernieuwing van
zoovele geslachten. Sterk ras!’
Over boer en werkman en kleine burgerij, daargelaten hun gebrek aan ontwikkeling,
niets dan goed. Over de hoogere klassen ging een andere wijs:
‘De leidende standen zijn rot. Hier moet ik uitzondering maken voor Catalonië
en, aan den overkant, voor Bilbao. Te Bilbao en in het nationalistische Barcelona
zijn de hoogere klassen vrij gezond; wat de lagere klassen betreft, staan beide steden
nochtans bekend als broeinesten van communisme en anarchistische tuchteloosheid.
Van de nieuwe regeering, de dictatuur, wordt veel goeds verwacht. Primo de Rivera
heeft de macht in han-
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den; de menschen van goeden wil, de boeren, de geestelijken, steunen hem. Maar
nu hij baas is, schijnt hij niet goed te weten waarheen. Het oude regiem deugde niet,
't moest weg: hij heeft het afgebroken. Nu hij echter opbouwend werk moet verrichten,
komt de kat op de koord. Aarzelend staat hij voor de zware taak.
Ook in de uitzuiveringsprocessen wordt door de nieuwe regeering soms met echt
Spaansche methoden te werk gegaan. Een staaltje: in een militaire administratie is
verduistering gepleegd, 't schreeuwt om wraak: er moet eens met vuile voeten
doorgegaan worden.
Hoe vat men het aan? Men kondigt strafmaatregelen af, doch - om den
onderzoeksrechter de taak te vergemakkelijken? - wordt bekend gemaakt dat alwie
onmiddellijk ontslag neemt niet zal vervolgd worden! Natuurlijk stappen de schuldigen
het af. De menschen met een zuivere conscientie blijven en... worden om te beginnen
alle tot den laatsten toe, de doos in gestopt. Nu kan het onderzoek beginnen... Dat is
maanden geleden: ten laste van wie bleven werd tot hiertoe niets ontdekt. Maar ze
zitten nog altijd in den bak en wachten.’
Wij rijden voorbij een reusachtig groote cementfabriek.
Verder over de vlakte, waarop het avondduister aandikt, branden de stille vuren
van de gele brem in de schemering.
Het juk met een schapenhuid omwonden, stappen traag twee ossen over den weg,
achter hen ploeg en boer: de dagtaak is af. De boer fluit een deuntje, de ossen loeien
naar den stal.
Onze metgezel maakt zijn pakje. Hij stapt af aan de volgende statie: Miranda.
- Rijdt gij door tot Madrid?
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- Ja, overmorgen; vandaag tot Burgos.
- Ge moet maar eens uit uw oogen kijken, hoe tientallen kilometer rond Madrid,
in alle richtingen - op enkele nieuwaangelegde lusthoven na - schier geen bosschen
te vinden zijn. Alles is afgebrand, leeggeplunderd, uitgezogen door zes eeuwen
politieke onrust.
In het Westen, tusschen twee bergen, loopt een bloedroode streep door de
zwartblauwe wolken. De natuur is hier vooruit: die gaat reeds heelemaal mee met
het schel palet der moderne schilders. 't Rood verkleurt tot oranje, 't blauw wordt
groen, de kleuren wisselen gedurig.
- Reist ge niet door tot Sevilla?
- Zeker! knikt Oom Jan, die daarover te beslissen heeft - en dan knikken we beiden
mee...
- Andaloesië is een gansch verscheiden streek, met een gansch ander volk. 't Zuiden
van Spanje is veruit het schoonst. 't Licht valt er zoo helder uit den hemel. De
menschen zijn er altijd welgezind, 't is er één alegria! Alles is er meer Zuidersch, de
invloed van de Araben ligt er nog dik op. De menschen kunnen er noch lezen, noch
schrijven, doch bewegen zich voornaam, volksjongens en volksmeisjes vrijen en
verkeeren er met de luchtigheid van de herders van Watteau, praten in verzen, dichten
voor elkaar liedjes voor de vuist...
Onze zegsman stapt af, na ons zijn naamkaartje te hebben overhandigd in ruil voor
het onze.
De trein stopt hier een half uur, om de reizigers toe te laten het avondmaal te
gebruiken. Alles staat gereed. Wij zitten aan en krijgen schijfjes worst met olijven,
soep, eierkoek, visch, koud vleesch met patatten, een stuk koek en als nagerecht
appels of appelsienen, naar keuze.
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Er wordt vlug opgediend en vlug gegeten.
In de statie is 't weer een leven als op een Vlaamsch dorpsplein, 's Zondags na de
hoogmis.
Meisjes met bloemen, meisjes die koel water verkoopen uit steenen kruiken - 't is
nog warm! - vrijende paren, kleine jongens die wandelen op een rij en van alles te
koop bieden: sinaasappels, chocolade, en die hun waar uitventen met een
eigenaardigen roep. Een mooie meid met gitzwart haar danst, onder een electrische
lamp, met een kindje op haar arm.
De nacht is ondertusschen ingevallen en de trein rijdt weg in de duisternis.
Volgende statie stappen twee jonge kerels op, pratend als eksters.
- 'k Geloof dat die de goede uitspraak hebben, zegt Heeroom. Hoor eens wel toe.
Kunt ge ze verstaan? Wat vertellen ze zooal?
't Waren misschien wel Sevillianen. Ze lapten er soms versjes tusschen en koutten
over niets dan over galante avonturen.

II.
Burgos
- Rodrigue, as-tu du coeur?
- Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure!
Wij zijn in de stad van den Cid, Spanje's nationalen held, ‘el Campeador’, den
kampioen der paladijnen! Wij slaan echter geen heldhaftige figuur, zijn op dit
oogenblik niet in een stemming om zijn schim te ontmoeten.
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In plaats van te half negen, nog op den lichten dag, te Burgos aan te komen, staan
wij hier nu, te elf uur, te schilderen: wij hebben misgekeken in het treinboek... De
machinist, om ons te foppen heeft bij de misrekening nog een half uurtje vertraging
gevoegd... Vermoeid, versukkeld - de slechte luim doet de waterzware reiszakken
nog zwaarder wegen! - strompelen wij de statie uit, met de enkele reizigers die op
dit uur aankomen, en we staan verdwaasd in de duisternis.
- Cette obscure clarté qui tombe des étoiles...
- Ja, reciteer nu maar uit ‘Le Cid’!
Heeroom is slecht geluimd, Oom Jan heeft meer vaak.
Drie, vier omnibussen, bespannen met halfslapende paarden, staan daar op de
aankomende reizigers te beiden met pinkende lantarentjes: evenzoovele hotelportiers,
merkend dat wij niet weten waarheen, komen op ons toegeschoten:
- Hosteria del Cid?
- Hotel Universal?
- Hotel de Paris?
- Hotel Norte y Londres?
- Wat hebben ze ons weer gezegd dat we moesten vragen?
- Hotel d'Angleterre, nonkel.
- Wel vraag het dan, in 't Spaansch hé!
- Hotel d'Angleterre?
- Si, Senor! Alle vier te gelijk! En ieder wil ons naar zijn omnibuske brengen.
- Maar dat is een zotspel! Kijk eens wat er op 't buske staat.
- Hotel Norte y Londres, nonkel.
- Dat is niet: Hotel d'Angleterre!
- Neen, nonkel.
- Vraag eens wat er scheelt.
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Ik stel den kerel vier vijf vragen achtereen:
- Is dit dus het Hotel d'Angleterre? Is het misschien in den laatsten tijd van naam
veranderd? Is het dicht bij de statie? Dicht bij de Kathedraal? In 't midden van de
stad? waarop even oogenblikkelijk, met een buiging als van een knipmes dat halftoe
slaat, het onveranderlijke: ‘Si, Senor’ (Ja, Mijnheer). Ik krijg het op mijn zenuwen
en vraag hen in 't Vlaamsch:
- Hebt gij misschien het paard van Christus opgegeten?
En even onberoerlijk klinkt het:
- Si, Senor.
Alles was lijk we 't hebben wilden, als we maar in zijn omnibus stapten!
- Wat is 't nu? vroeg Heeroom.
- Dit hotel is pas van naam veranderd... heeft vroeger ‘Hotel d'Angleterre’
geheeten... Doch zouden we niet liever naar de ‘Hosteria del Cid’ trekken, dat riskeert
meer typisch Spaansch te zijn?
- Niks te doen. God weet in wat voor een nest we daar zouden vallen. Stap maar
in, toe, of we staan hier morgen vroeg nog te parlasanten.
We schuiven de banken op, de knipportier zet onze valiezen bij op den bok. ‘Hu!’
de paarden worden wakker, de wielen kretsen over den hobbeligen ongekasseiden
straatweg, de zweep klapt, 't gaat op een drafke.
- Hier werd negen eeuwen geleden, in 't jaar Onzes Heeren 1026, de Cid geboren,
nonkel!
- Ja, jongen, en in 't jaar Onzes Heeren 1924 wordt hier onze ribbenkas
dooreengeschokt... Wat een straten, wat een straten!
Wij rijden en blijven rijden, eerst over een plein, dan door een lange straat; dan
valt het licht der omnibus-
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lantaarntjes met een roode streep op een rij boomen waaraan geen eind schijnt te
komen.
- Die mannen slapen op den bok! Die rijden verkeerd! zegt Heeroom.
- Of we worden ontvoerd! meent Oom Jan. We zijn in handen van Spaansche
roovers gevallen!
Een brug over, onder de breede poort door; nu eerst beginnen de stadslantarens,
voor zooveel er zijn, te branden.
De maan is achter een wolk uitgeschoven en spint een geheimzinnige klaarte om
de prachtige torens der heerlijke gothische Kathedraal. 't Is of de Middeneeuwen
ineens voor onzen geest worden opgetooverd.
- Grootsch. Hier kom ik morgen mislezen.
Als het maar niet te ver wordt, want we rijden en blijven rijden.
Eindelijk een zwenking: ‘Hotel Norte y Londres’ we zijn er!
En 't valt mee: 't ziet er zindelijk en treffelijk uit. Onze kamers worden aangewezen
en 't duurt niet lang of we liggen glorierijk te droomen van ‘el Cid Campeador’.
Wij hebben geslapen als Russen.
Om half acht, frisch gewasschen, in frissche luim - al heeft de kamermeid vergeten
onze schoenen te poetsen (of was 't nog te vroeg?) - schieten we den kijker uit, door
de grijze straten van het oude stadje naar de Kathedraal toe, waar Heerom wenscht
mis te lezen.
Nog weinig beweging in de kronkelende ‘Calle de la Paloma’ (Duifstraat). Enkele
boeren en boerinnen, in schilderachtige kleederdracht, te paard op een ezeltje, komen
van deur tot deur, bronwater, melk en groenten verkoopen. De winkels staan open;
smalle, diepe gangen
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met bijna geen uitstalling: om de dieven zoo weinig mogelijk gelegenheid tot gappen
te geven?
Een zijstraatje ingeslagen en heerlijk rijst voor ons op in marmerachtigen, witten
kalksteen, Spanje's roem, de Kathedraal van Burgos, met haar tweelingpaar sierlijke
torens: gevel en torens, één steenen kantwerk.
- Komt, zegt Heeroom, we zullen straks in Baedeker en in ons boekje over Burgos
kijken, laten we nu eerst binnengaan.
Binnen is de aanblik even grootsch. Jammer dat het binnenkoor de lijn breekt, den
blik afsluit, die zou willen doorgaan tot aan het hoogaltaar.
Voorbij een open biechtstoel, waar een knaap van twaalf jaar zijn pekelzonden
aan 't belijden is, met zijn neus tegen dien van den biechtvader, schuiven wij de
sacristij binnen.
Twee misdienaars, vlug als jonge katten, houden er boksoefening. Ik spreek ze
aan:
- Wil er een van u de mis van den Eerwaarde dienen?
- Is er wat aan vast?
Ik meen misverstaan te hebben en vraag:
- Wat belieft er u?
- Of er wat drinkgeld aan vast is?
- Dat zal wel.
Ze stuiven beiden weg, waarna een van de twee, een zwartkop met vinnige oogskes,
terugkeert met een koster in vuilen zwarten toog. Deze legt het misgewaad gereed,
terwijl de kleine de ampulletjes vult.
- ‘Capilla de Santa Ana’, zegt de koster en de misdienaar gaat voorop, Heeroom
meewenkend naar het zijaltaar van St. Anna's kapelletje.
Ik zoek een stoel voor mij en voor Oom Jan. Geen te vinden. Al de menschen
zitten schoon rechtop met hun
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knieën op den harden planken vloer. Van den nood een deugd gemaakt, wij doen als
zij. Wat zijn wij blij aan 't Evangelie te mogen rechtstaan!
Terug op de knieën. Ik wil al eens rusten op mijn hielen, doch beschaamd omdat
al die vrouwen en die oude heeren zoo fiks en zoo godvruchtig rechtop blijven bidden,
zit ik weer mede kaarsrecht. Ei mij! mijn rug en mijn knieën! Wij staan even op,
kwansuis om den prachtigen hoogen koepel te gaan bewonderen.
De communie wordt uitgereikt, wij keeren weer. De menschen naderen ter H.
Tafel met hangende armen, als gingen ze te zegenen. De misdienaar, naast den
priester, houdt in de eene hand een brandende kaars, in de andere een gouden
schoteltje, waarmee hij den Kelk volgt.
Na de mis, terwijl Heeroom zijn dankgebed zegt, slenteren wij rond, schilderijen
bewonderend en het houtsnijwerk van het koor, als de kleine misdienaar aan een zeel
komt trekken om te kleppen voor de volgende mis.
Hij ziet mij staan, laat zijn zeel in brand en komt op mij toegeschoten als een
muisje:
- Mijnheer, uw ‘padre’ heeft het drinkgeld aan een verkeerden misdienaar
afgegeven!
- Kunt gij dat met dat kereltje niet uitvechten? Ge kunt goed boksen, dat heb ik
gezien.
- Hij is er mee naar huis geloopen. Ik moet de volgende mis dienen. Hij heeft zelfs
niet willen meepaarten, ik zou hem nog een deel hebben gelaten...
Ik tast in mijn zak: geen kleingeld, Oom Jan evenmin. 't Minste stukje een peseta
(2.50 fr.).
De vinnige oogskes schitteren.
- 'k Heb niets anders, manneke!
- Dat is heel goed! lacht de oolijkerd.
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Ba, we zijn niet alle dagen in de kathedraal te Burgos: Pak aan, kleine!
Hij maakt een buiging: ‘Muchas gracias!’ en trippelt als een muisje de sacristij
terug binnen.
Heeft hij daar zijn blijheid wat al te uitbundig betoond, heeft hij te veel geboft bij
zijn kameraadjes? Wat er ook van weze, twee minuten later, dwars door de zijbeuk,
dwars door het biddende volk, komt de koster in toog, met sombere verbolgen tronie,
verontwaardigd, houdend mijn misdienaar bij 't roodgetrokken oor! 't Manneke volgt
deemoedig met neergeslagen oogen.
Ze komen op ons toe!
- De peseta teruggeven en pardon vragen!
Ik kende ineens geen Spaansch meer, of ik had tegenover den koster de verdediging
van 't oolijk ventje opgenomen, doch, nu niet zoo plots wetend wat te doen, weiger
ik eerst met verlegen glimlach, doch dan, om aan het tooneeltje een einde te maken,
neem ik aan... Mijn hart doet er nog zeer van om wille van 't ventje. 't Was zulk een
leuk kereltje!
'k Heb mij wel voorgenomen in 't vervolg altijd te zorgen voor kleingeld.
Hoewel de honger met onze magen trekt, kunnen wij er na de mis niet toe besluiten
den rug toe te keeren aan zooveel schoonheid: wij geven eerst onze oogen den kost.
Beuken, gangen, gewelven, zuilen, ramen, koepel, 't zingt al een majestatischen
gothischen zang van godsvrucht, macht en rijkdom. Wij kijken onze oogen uit,
verloren in die grootsche eenheid, opgaande in die ééne grootschheid.
- Hebt u het koor al bezichtigd, mijne heeren?
't Is onze koster, die van misdienaar noch peseta meer gewaagt en zich aanbiedt
om ons even rond te leiden.
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- Het koor? Neen; wij konden er niet binnen geraken: alle deuren gesloten.
- Ik heb den sleutel.
Een wonder van houtsnijkunst: dit dubbelgestoelte met op de leuningen en onder
aan de opgeklonken zitvlakken tooneelen uit den Bijbel - Jonas en de walvisch, het
gouden kalf, het Paaschlam -, uit heiligenlevens - Sint Jan in de olie, Sint Pieter
gekruisigd, Sint Pauwel onthoofd -; daarbij speelsche engelenkopjes, duivelentronies,
draken, zeemonsters, meerminnen, wondervogels, slangen uitgewerkt met de fantasia
van een Breughel of een Hieronymus Bosch, ‘door Felipe Vigarni’ zegt onze gids,
‘in het jaar 1507’. Te midden prijken en pratchvolle reusachtig-groote lezenaar en
het bronzen praalgraf van Bisschop Mauritius, een geboren Engelschman, die in
1221 den eersten steen van de Kathedraal heeft gelegd.
- Drie honderd jaar, verklaart onze gids, heeft men aan de Kathedraal gebouwd.
De torens werden eerst rond de jaren 1450 opgetrokken naar de plannen van een
Duitscher: Hans von Cöln.
De koster leidt ons rond, zegt zijn van-buiten-geleerd deuntje op met een wondere
geheugenvastheid. Alles weet hij, elken naam, elken datum.
Veel van al dit mooie is in mijn geheugen reeds vervaagd: wat ik me nog herinner,
o.a. is een kleurig drieluik van onzen Vlaamschen meester Geeraard David, een
vlucht naar Egypte voorstellend - verder het beroemde kruisbeeld, boven het zijaltaar,
‘De Christus van Burgos’; men zou zweren dat het lichaam bedekt is met een
donkeruitgeslagen menschenhuid; in werkelijkheid, volgens den koster, is het
buffelhuid, doch de haren zijn menschenharen.
Voorts herinner ik me nog den machtigen indruk,
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dien de Kathedraal op me maakte wijl we er langs buiten rondgingen - daarbij de
legende, ons te dier gelegenheid door den koster opgedischt.
- Op de torens, zei hij, stond vroeger het standbeeld van Sint Pieter op de rechteren dat van Sint Pauwel op de linkerspits. Nu gebeurde 't dat op een avond een zatterik
naar huis strompelde, vloekend als een ketter: Sint Pieter daarboven kon het niet
meer aanhooren. Hij mikte - 't was maanlicht - wierp met zijn sleutel en trof den
baldadigen vloeker vlak op het hoofd zoodat hij dood bleef liggen.
Om dergelijke dingen in de toekomst te voorkomen, hebben ze Sint Pieter - en
Sint Pauwel er bij, die nochtans niets misdreven had - maar naar beneden gebaald.
Wat mij ook nog levendig voor den geest staat is, in een zijkapelleke, het koffer
van den Cid, aan den muur vastgeklonken door twee stevige klampijzers en een
keten. Dit koffer met wat er in zat gaf de Cid, die geld noodig had, in pand aan twee
Joden, om van hen een leening los te krijgen. De Joden, die op de woorden van den
Cid betrouwden, bewezen den gevraagden dienst, haalden hun schatten boven en
stuiverden af. Toen ze later 't koffer openden om de kostbaarheden te bezichtigen
waarop ze hun goud hadden geleend vonden ze... niets dan zand! Zoo heeft men te
allen tijde menschen en volkeren met mooie woorden en beloften om den tuin geleid.
Zand, wind en ijdele woordenpraal... daar is niets nieuws onder de zon.
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III.
Naar de Cartuja
Scheel van den honger spoeden we ons naar het hotel om te ontbijten.
De echte Castilianen eten 's morgens alleen een droog broodje met een glas water,
waarin ze laten smelten een soort gestolde ijsroom dien ze als een stuk witte warmerek
in de hand houden en waarmee ze in 't water roeren tot het goedje er zich in oplost.
Wij vragen koffie en melk, boterhammen en eiers.
- Huevos fritos?
- Si, Senor, zeg ik als een groote, hoewel ik niet weet wat het is.
't Blijken naderhand gewone spiegeleieren te zijn, doch opgerold, het wit een beetje
bruin aangebakken, alles overgoten met een lekkere tomatensaus.
Terwijl we ontbijten heeft achter ons, in de gang, een heftige woordenwisseling
plaats tusschen den Ober en de hospita. De Ober is gram. Rood als een pioen komt
hij zenuwachtig tusschen de onbijttafels door wandelen om zijn woede te vertreden.
Wij wenschen hem een paar vragen te stellen: wanneer en hoe we best de fameuze
‘Cartuja’, het befaamd Karthuizerklooster, zullen bezichtigen. We wachten tot het
scharlaken van zijn aangezicht wat afgekoeld is.
- Ober!
- Si, Senor!
- Welk uur past het best om naar de Cartuja te gaan of te rijden?
- Te rijden, heeren! 't Is vijf kilometer ver. Neemt
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een koets - niet eene van 't hotel hier, ze zouden u vijftien pesetas doen betalen!
Spreekt op de markt den eersten den besten koetsier aan. Daar geraakt ge gediend
voor tien! Wacht niet, 't is nu de meest gepaste tijd: dezen namiddag is het klooster
gesloten.
We zetten uit, vinden een koetsier met wien we akkoord treffen voor negen pesetas
met recht op drie uur tijd.
We zijn welhaast buiten de stad in een lange dreef, die leidt naar de ‘Cartuja de
Miraflores’, vroeger een jachtslot, lustoord der koningen van Castilië.
Mooi weer. De zon schiet duizenden lichtlansen door het jong, frisch-groen
uitbottend loover der olijfboomen, kromme notelaren, hooge kastanjelaars.
In de vierdubbele dreef kruisen we onophoudend vrouwen op ezeltjes, wandelaars
met mooie witte en zwarte hazewindhonden, officieren en soldaten. Twee zware
ossen trekken een hooge kar met een klein ezeltje als voorgespan. De ééne os kijkt
als beschaamd, de andere schijnt de zaak meer filosofisch op te nemen en knipoogt:
‘ba, alle baten helpen!’
We rijden voorbij een exercitieplein, waar een officier vóór zijn recruten te praten
staat, te praten, dat hooren en zien vergaan.
Oom Jan wordt er zenuwachtig van:
- Als 't met praten te halen was, zegt hij, zoudt ge de Riffijnen in Marocco een
dans zien gaan!
't Ziet er anders een goedhartige kerel uit, in 't geheel niet barsch tegenover zijn
jongens. Hij vloekt niet, scheldt ze niet uit voor blanke negers, spreekt ze niet toe in
een vreemde taal, maar in bloedeigen Spaansch, dat de jongens verstaan. En om te
toonen dat hij er niet het belang aan hecht alsof er zijn tijdelijk en eeuwig geluk van
afhing heeft hij er zijn witte strandschoentjes op

Jozef Simons, In Spanje

50
aangedaan! ‘En tirailleurs à quatre pas!’ En 't fluitje gaat, net als bij ons.
Het paard van den officier, een glimmend-bruine merrie, staat een eindje verder
aan een boom gebonden: zij likt haar klein zwart veulentje dat, met de achterpooten
uiteen van de deugd, gulzig de moedermelk inzuigt. En de ordonnans, die over 't
veulentje mede kindermeid speelt, ligt er, in het gras, met groote goedige oogen op
te kijken.
Onze koetsier laat zijn paard eens even uitblazen, wijl we dwars door een kudde
zwarte schapen rijden.
En boven ons roept een vink haar naam in 't Vlaamsch!
Het klooster ligt op een berg.
Broeder-portier leidt ons door een voorhofje in de kerk. Ook het klooster werd,
na een brand, in 1454 opgetrokken naar het plan van Hans von Cöln, den ontwerper
der torens van de Kathedraal. Weer een hoogaltaar gansch in goud. En voor het altaar
het prachtige marmeren praalgraf van koning Juan II en zijn gemalin Isabella van
Portugal. De Fransche Sansculotten zijn ook tot hier doorgedrongen en hebben hier
en daar met hun geweren de marmeren beelden beschadigd. De pater, die ons
rondleidt, is er nog over verontwaardigd. (Heel Spanje door ten andere leven de
menschen onder den indruk alsof de Fransche Revolutie eerst sinds gisteren achter
den rug was.) Heeroom wil er Fransch mee praten.
- Neen, dat leeren ze hier niet; we hebben dat nooit noodig. Uw Vlaamsch klinkt
heel voornaam! voegt hij er bij met een buiging.
Verder het klooster doorloopen met zijn panden en gangen, een paar celletjes
bezocht: elke pater (er zijn er nog 25) heeft zijn eetkamertje, met een schuifke in
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den muur, langs waar zijn eten wordt aangereikt, zijn bidplaats, zijn werkplaats met
schaafbank of aambeeld of ander werkgerief, en zijn in-den-muur-aangebrachte
slaapstee met wat stroo.
We keeren terug langs de kerk: slechts één beuk, doch twee afsluitingen verdeelen
haar in drie deelen: het voorste voor de paters, het middenstuk voor de leekebroers
en het achterste voor het volk.
In Sint Bruno's kapelleke valt mijn oog op een beeld van den heilige, zoo levendig
voorgesteld, dat men zich niet zou verwonderen moest hij zijn mond opendoen en
beginnen te spreken.
- Neen, neen, zegt de pater, spreken zal hij niet; 't is een Karthuizermonnik en hij
onderhoudt stipt den regel!

IV.
Afscheid van Burgos
Na met vele buigingen afscheid te hebben genomen van broeder-portier, blijven wij
even op de hoogte staan kijken naar het grootsche panorama, dat zich vóór ons
ontvouwt. Vóór onze voeten het dal met de oogenschijnlijk onbeduidende rivier, de
Arlanzon, die echter in den winter, aangezwollen door de sneeuwstormen die van
de bergen wirrelen, ver buiten haar oevers durft te treden en dorpen en velden
overspoelt.
Aan den overkant van de vallei, langs de rivier en tegen de helling van een berg
aangebouwd - op den bergtop, de puinen van een vervallen burcht -, valt schoon de
stad Burgos open als een prachtige bloem met
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als mooien stamper de kanten kathedraal, half in de glooiing geplant. Kanalen en
overlommerde wandelingen zijn als zoovele kleurige strepen in de openliggende
kelkbladeren... Heerlijk!
Met tegenzin stappen we terug in het rijtuig. 't Gaat vlug bergaf. Bij een overweg
over de spoorbaan zit een heele zwerm bruingebrande kinderen als musschen te
vluggelen in het zand.
't Moet ergens markt geweest zijn. Wij kruisen een aantal ledige wagens, bespannen
tot met vijf muilezels toe, alle de eene achter den anderen.
Op den middag is de stad vol leven, vol kleur en beweging. Wij laten onzen koetsier
schieten om de laatste honderd passen naar het hotel te voet af te leggen.
Aan het telegraafbureel heeft Oom Jan de ongelukkige gedachte medelijden te
krijgen met een schamel moedertje dat, met twee kleine mannen op den arm, bedelend
haar hand uitsteekt. Hij heeft maar even in zijn zak getast of uit alle aanbelendende
straten schieten de straatjongens bij tientallen toe: ‘Mij ook, mijnheer, mij ook,
mijnheer!’
Wij moeten met de ellebogen werken om tot aan het hotel te geraken, waar de
portier ons komt verlossen.
Dezen namiddag gaan we nog een paar kerken bezichtigen, het geboortehuis van ‘el
Cid Campeador’, om daarna een uitstapje te maken naar het koninklijk
Trappistinnenklooster ‘de las Huegas’, een echt lustoord, zoo 't schijnt.
Neef wikt en... Heeroom beschikt. Terwijl we snoepen aan het hors-d'oeuvre koude patatten met olijven en lekkeren kaas van Burgos - vindt Heeroom in zijn
adresboekje den naam van een pater Jezuïet, met wien
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hij vroeger te Leuven aan de Universiteit heeft gestudeerd en... die thans te Burgos
verblijft!
- Ziet ge wel! Dat stak al lang in mijn hoofd. Ik moest dien kerel hier ergens vinden!
Geen spraak meer van iets anders, we zullen dien pater aanstonds na 't middagmaal
opzoeken.
Door de heete straten, nu gansch ledig, is het gang naar het Jezuïetenklooster.
Onderweg hier en daar eens blijven staan voor een boekwinkel: behalve postkaarten
en schrijfgerief, ligt er al niet veel in de vitrien dan colportage-romans in zes-en-dertig
afleveringen, over de ‘Heldendaden van el Cid Campeador’. Heb ik niet reeds gezegd
dat in Spanje alles nog maar van gisteren gebeurd is?
Aan het klooster gebeld.
- Is Pater N... thuis?
- Neen.
- Waar is hij?
- En el circulo.
Wat ik gewetensvol vertaal: ‘Il est en circulation.’
- Dan zullen we straks terugkomen.
- Maar neen, de ‘circulo’ is hier vastbij, de straat over, kijk: ‘circulo de Obreros’
(werkmanskring).
Heeroom bekijkt me met een koppel oogen die beduiden: ‘Hoever reikt uw kennis
van 't Spaansch? Of hebt ge mij voor 't lapje gehouden om den namiddag voor andere
doeleinden vrij te hebben?’
Huisbewaker en portier van den werkmanskring is een schoenlapper die, de vuile
schort vóór en een laars aan den linker voorarm, komt opendoen.
- Is de pater hier?
- Ja, tweede verdieping, derde deur rechts!
Geestdriftig wederzien van de twee oude vrienden!
- En wat doet ge hier?
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- Proost van den boerenbond van 't bisdom Burgos.
Heeroom zit aldra op zijn stokpaardje: vóór hij zich in 't Begijnhof terugtrok was
hij een felle werker voor de boerenvereeniging, en welhaast is het veeverbetering,
zaadveredeling, landbouwkrediet, al wat de klok slaat.
De Pater staat aan 't hoofd eener federatie van 158 landbouwsyndikaten met 10.000
aangesloten leden.
- Of we meststoffen aankoopen? Drie duizend ton 's jaars! Superfosfaat, nitraat
en ammoniak; te weinig potasch, onze leden zien nog niet genoeg het nut er van in.
We hebben bijzonder te strijden met de moeilijkheden van vervoer.
- Een algemeene vergadering houden is moeilijk?
- Dat gebeurt enkel alle twee, drie jaar, omdat er leden zijn uit verafgelegen plaatsen
van 't bisdom die drie dagen noodig hebben om te Burgos te geraken!
- En in zake landbouwkrediet?
- Wij houden er een eigen Bank van Leaning voor de Federatie op na. De boeren
komen hier voornamelijk geld leenen om hun graan zoolang mogelijk te kunnen
opbergen, om niet te moeten verkoopen vóór de prijzen op het hoogst zijn.
- Verkoopt ge ook landbouwmachines?
- Niet regelmatig. Waar de gelegenheid zich voordoet koopen we een heelen stock
ineens, dien we dan voort van de hand doen aan de plaatselijke syndikaten.
- En de sociale vorming der priesters?
- Laat nog veel te wenschen over... Hoe kan't ook anders? Bedenk even dat het
bisdom Burgos, trouwens niet het eenige in Spanje, er twee seminaries op nahoudt,
één voor de rijke, een ander voor de arme seminaristen; toch gaat het syndikalisme
vooruit.
- Zijn 't goede boerenjaren over 't algemeen?
- Spanje heeft kunnen ontsnappen aan den wereld-
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oorlog. Van 1914 tot 1918 hebben de boeren veel geld gewonnen. Van huurders zijn
zij meestal eigenaars geworden. Al de landbouwers trachten zooveel mogelijk grond
bij te huren. 't Bisdom Burgos is een streek van kleine landbouwbedrijven: de boer
werkt met twee, ten hoogste met drie paarden, muilezels, ossen of zelfs koeien.
Zuid-Spanje, Andaloesië, is de streek der groote landbouwbedrijven.
De landbouwbevolking groeit niet aan uit oorzaak van de landvlucht. Het
geboortecijfer blijft hoog doch jaarlijks wijkt een groot aantal inwoners van
Oud-Castilië uit naar de steden en naar den vreemde.
Om het klimaat eenigszins te verzachten - ge kent het spreekwoord van Burgos:
‘negen maanden winter, drie maanden hel’ - zouden we moeten bebosschen. Doch
onze boomen lijden aan een ziekte. De bladeren verbleeken en op tien jaar is een
bosch gansch kapot. Het hout - zelfs het eikenhout - is onbruikbaar, kan enkel dienen
als brandhout. We beproeven nu bebossching met pijnboomen.
Wat we nu veel doen is groote eigendommen aankoopen om ze te verkavelen en
aan de landbouwers voort te verkoopen.
Nu wordt er ook getracht de moeilijkheid van het verkeer eenigszins te verhelpen
door autobussen. 't Is nog maar een proef. Wij zijn verplicht onze propagandareizen
per auto te doen en dat is schrikkelijk duur, zoodat we ze moeten beperken. Het
bisdom Burgos is zeer uitgestrekt; van heel Europa telt het het grootste aantal
parochïen; 1100 doopvonten. En de bevolking leeft uitsluitend van den landbouw:
nijverheid is er niet.
Er schiet ons juist tijd over om nog eens de kathedraal binnen te loopen en een bezoek
te brengen aan de
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‘Casa del Cordon’, een type van een prachtig oud-Castiliaansch patriciërshuis, en
we spoeden naar den trein.
De pakjesdrager zegt ons:
- Zet uw valiezen hier. De 2e-klassewagen komt aan 't einde van den trein: ‘tout
au bout!’ (het eenige mondvol Fransch dat hij kent.) En hij loopt verder andere klanten
behelpen...
Toen nu de trein de statie binnenliep hing de 2e klasse gansch vooraan. Wij sleepten
onze valiezen voort en, toen we pas gezeten waren, kwam, hijgend en bezweet, de
pakjesdrager ons zijn excuus aanbieden. ‘Heusch! dat was in weken niet meer gebeurd
en heusch! hij kon er niet aan doen...’
Wij hebben hem op zijn woord geloofd.
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Vierde Hoofdstuk
I.
Burgos-Valladolid
Ik had al heel den dag een heimelijk plezier beleefd omdat de straatjongens - en ook
wel groote menschen - ons soms met een spotlachje bekeken. 'k Dacht bij mezelf:
Heeroom, die groote stoere Noorderling, noch Oom Jan passen in het Zuidersch
kader. Doch nu ik wachtend op den trein, in de statie op en neerwandel (Heeroom
zit op een bank naast Oom Jan te brevieren), valt mij het zelfde spotlachje op waar
ik alleen voorbijga. 'k Heb het beet - ginder merk ik het aan het gebaar van een klein
meisje - 't is op mijn hoornen bril dat ze 't gemunt hebben: dat kregen ze hier nog
niet te zien! Nu vind ik die jannen wel een beetje vrijpostig...
Terwijl de trein de statie uitrijdt, werpen we door 't raam een laatsten blik ten
afscheid aan 't mooie Burgos... de stad tegen den berg, de kanten torens van de
Kathedraal, de arabesken beschreven tegen de staalblauwe lucht door een vlucht
blanke duiven.
Wij rijden over een hoogvlakte, uitheuvelend op al de kimmen. Bruine rotsachtige
steen, met groene lapjes bebouwden grond en hovingen random de dorpjes.
Aan alle stations pikt de trein uniformen op: onze
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wagen zit vol soldaten. Gemoedelijke kerels, die broederlijk deelen wat ze in hun
ransel van moeder of vrouw hebben meegekregen: meest groote maïsbrooden met
vleesch in gebakken - een vol-au-vent op zijn Spaansch - wijl de flesch oranjewater
van mond tot mond gaat: waarom ook een glas meedragen? Ze hebben al bagage
genoeg in hun ransel.
Villaquiran.
Een schoon dorpje tegen een berg. Hoog spits torentje op de oude gothische kerk.
'k Geloof dat heel 't dorp te been is in de statie om de opgeroepen soldaten te zien
vertrekken. Vóór ons raampje staat een groepje van vijf: een officier, een
onderofficier, drie manschappen. Slechts één der vijf, een kanonnier, moet mee met
den trein. Eigenaardig hoe hij afscheid neemt van zijn vrienden. Hij kust zijn twee
kameraden hartelijk, slaat den onderofficier op den schouder met de rechterhand,
terwijl hij zijn linkerarm hem om den hals legt met een beweging van het hoofd of
ging hij hem ook omhelzen; met den officier wisselt hij een shakehands op afstand.
Zou dat reglementair zijn volgens het Spaansche ‘Ecole du Soldat’? 's Lands wijs,
's lands eer.
Villodrigo.
Weer een statie waar het krioelt van menschen en kinderen. ‘Dat vrijt en dat doet’,
zegt Oom Jan al toekijkend. Doch de pastoor van 't dorp wandelt goedsmoedig door
den hoop, blootshoofds, met een sigaret in zijn kop. Een bruine pater met een mooi
Christushoofd blijft, uit den trein komend, een oogenblik met hem staan praten.
En we zijn weer weg.
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Kijk! daar hebben ze 't aangedurfd een nieuw huis op zijn eentje in 't veld te bouwen.
Misschien is het ras van dieven en moordenaars aan 't verkwijnen?
Om wat leven in de brouwerij te brengen en zijn kameraden aan 't lachen te krijgen,
discht een van de soldaten historiekes op en doet een stamelaar na. ‘Wat zegt hij?’
heeft Heeroom een paar maal gevraagd, doch na een tijd zit hij te dubben over wat
zijn vriend de Jezuïet hem te Burgos heeft verteld over den Spaanschen landbouw.
Ineens steekt hij zijn vinger vooruit en profeteert:
- Ze moesten ons hier een stuk land geven, een provincie of drie om die met onze
Vlaamsche boeren te komen bewinnen. Zoo waren onze boerenzonen niet verplicht
naar de fabriek te gaan. 'k Zou eens willen zien of onze menschen niet minstens
tienmaal zooveel uit den grond zouden halen als deze Spanjaards! De Vlaamsche
boeren zijn de beste boeren van de geheele wereld. De Hollanders, zeggen ze, en de
Denen, bekomen een grootere opbrengst per hectare! Op Hollandschen en Deenschen
bodem, ja! Zet ze eens op den Vlaamschen grond, of ze uit onzen bodem zooveel
zullen halen per hectare als onze boerkes doen! 'k Heb al veel gereisd in mijn leven,
maar het begaafdste volk blijft altijd ons Vlaamsche volk. Zoo we niet werden
opgevreten door bureaucratie en militarisme en onder den domper gehouden door
het franskiljonisme, ge zoudt eens zien waar we zouden staan na vijftig jaar: aan 't
hoofd van de volkeren van West-Europa.
Heeroom voelt dat zoo diep; zooals al de stambewuste Vlamingen, die lang vóór
den oorlog reeds in 't gelid stonden, is hij tot in hart en nieren een radikale Flamingant.
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Kom, nu niet gezeurd over Vlaamsche Beweging. Ik ga in de gang een praatje houden
met de soldaten.
De avond komt zoo schoon gevaren over 't bruine bronzen landschap. Boeren, op
hun ezeltje gezeten, keeren weer uit het veld. Daar een kar, met een paard tusschen
de berries en een vóórspan van drie muilezels op een root, vóórop een klein ezeltje,
dat den weg kent waarschijnlijk! Tegen een valen heuvelkam schoone groene boomen.
Ze kunnen hier wel groeien als men ze maar planten en verzorgen wil! Liever lui
dan moe, moet hier een welbekend spreekwoord zijn.
Venta de Banos.
Hier stopt de trein twintig minuten om op aansluiting te wachten en om ons
gelegenheid te geven tot avondmalen.
- Op twintig minuten kunt ge niet deftig soupeeren, gromt Oom Jan.
Alles staat klaar en 't gaat zoo vlug van de hand dat wij na elf minuten - Oom Jan
en Heeroom in de beste luim! - voldaan de tafel verlaten, een pijp opsteken en langs
den trein op en neer wandelen tusschen het gewoel van 't joelende volk. 't Zien er
gezonde, goede, eerlijke, onverdorven menschen uit. Zij genieten zoo heerlijk naïef,
zij gieren het uit van de pret, bij de mimiek van een metserdiender die, te midden
van den hoop, Charlie Chaplin nadoet...
De bel gaat. Iedereen spoedt naar zijn reiswagen. Een tweede maal. ‘Alleman aan
dek?’ De statie-overste rukt een derde maal aan de bel, de stoomfluit gilt en vooruit!
Wij stoppen nog te Cabezon, geboorteplaats van een middeleeuwsch toondichter van
naam, een voorlooper,
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als ik me niet bedrieg, van onze Nederlandsche contrapuntisten.
Het laatste avondrood verkleurt, de paarse westerwolken verzinken achter een
berg. Mooie streelende moderne kleuren. Heb ik niet reeds gezegd dat hier de natuur
op de hoogte is en de laatste moderne schilderschool op de hielen volgt?

II.
Valladolid
't Is schemeravond als wij te Valladolid uitstappen. Kijk, een priester en een heer
spreken ons aan: de priester in 't Spaansch, de heer in 't Fransch! Onze pater Jezuïet
heeft uit Burgos getelefoneerd dat zij ons te Valladolid zouden spoorwijs maken!
Wij zijn er hem innig dankbaar voor.
- Weet u van geen hotel? Neen! Werp uw bagage hier in het omnibuske van het
‘Hotel de Francia’ en laat ons den weg te voet afleggen. 't Is maar tien minuutjes en zoo'n mooie avond!
Hoffelijk, vriendschappelijk en behulpzaam, loodsen beide heeren ons de stad in,
óm langs het ‘Campo Grande’, het stadspark, waar als groote gouden oranjeappels
de electrische lampjes tusschen de boomen schitteren.
Veel volk op wandel. En als overal vrijen de soldaten met de kindermeiden,
aankomende bakvischjes stappen arm aan arm, met jonge kereltjes van zestien,
zeventien, naar de kinema.
In 't hotel bestelt Oom Jan witten wijn om onze Spaansche vrienden te trakteeren.
Deze nemen het op
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dat wij ons slaapmutsje wenschen te gebruiken - of dat wij hen willen kwijt zijn? Ze
nemen afscheid: morgen voormiddag zullen ze terug komen, om ons de stad rond te
leiden, en ze laten ons alleen zitten elk voor een flesch.
- Nu, als 't dat maar is!
Elf uur. Doch we hebben zoolang in den trein gezeten dat we ons eerst willen
vertreden alvorens slapen te gaan.
Veel licht is er niet in de smalle kronkelende straten, late wandelaars genoeg.
Overal schreeuwen de kinderen van den vaak doch ze te bed leggen doet men niet.
In een heerlijk klein parkje loopen er nog zes kleine meisjes te ‘perkhinkelen’ onder
een lantaarn. De hooge muren doen de nauwe straten hol klinken.
Nu komt de maan van achter een wolk uit en giet een blauw licht tusschen de
huizenreeksen. En ginds - echt Spaansch - staat boven het kruis van een kerktoren
een beeld van het H. Hart, omgeven met een krans schitterende electrische
gloeilampjes.
Dat we onzen weg verliezen in de kronkelstraatjes is niet te verwonderen - is ook
geen erg, want elke pandoer dien we aanspreken antwoordt met een fikschen groet
en wijst noch links noch rechts, doch gaat zelf mee tot waar we weer staan op
bekenden grond... - Ons eeresaluut aan de pandoers van Valladolid!
Bij klaren dag springt het Oostersch karakter van het stadje beter in 't oog: de Araben
hebben er hun merkteeken op gedrukt.
Met kronkels en bochten slingeren de smalle hobbelige straatwegen, ongekasseid,
tusschen eentonig-grauwe huizen van vier verdiepingen hoog; hoog en nauw wordt
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gebouwd om de zon - kronkelend en bochtend, om den wind af te sluiten.
't Zal heet worden vandaag: de warmte begint reeds te broeien. Het licht valt zoo
wit, zoo kristal-doorschijnend uit den hoogen onbewolkten hemel!
's Nachts genieten de Spanjaards van de koelte. 't Is me een leven geweest in ons
straatje! Tot twee, drie uur hebben we geen oog toegedaan. Als we begonnen in te
dutten, werden we telkens gewekt door ruziemakende ezeldrijvers, door auto-getoeter,
zingende mannen- en vrouwenstemmen, door luid getier en geroep.
Nu ligt de stad in morgenslaap. Gesloten luiken, verlaten straten.
Vandaag wordt er ook niet gewerkt. Eerste Mei: het feest van den arbeid. 't Is
daarbij de feestdag van Sint Filip. We gaan naar het kerkje van San Felipe en vinden
er een ingetogen menigte, bijna uitsluitend juffrouwen met een grooten schapulier
op den rug: een congregatie, toegewijd aan San Felipe, die vandaag haar
beschermheilige viert met plechtige mis en algemeene communie.
Heeroom zal mis lezen aan een zijaltaar.
In de sakristie drie zwartkopjes van misdienaars die spelen met een schoonen
rossen kater. Een koster en twee priesters komen binnen, alle drie een sigaret in den
mond.
Terwijl de koster het gewaad gereed legt, streelt hij af en toe de spinnende kat,
spuwt rechts en links op den grond en scheldt op de misdienaars die in een hoek
zottebollen en krakeelen om een banaan. Murillo!
In plaats van een sermoen te doen, leest de kanselredenaar een brok voor uit het
leven van den H. Filip. Daarop wordt een tweestemmige samenzang uitgevoerd,
eenvoudig en streng kerkelijk, zooals in de Duitsche
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godsdienstoefeningen. Ter afwisseling zingt op het dokzaal een warme vrouwenstem
een eigenaardig chromatiseerend solo-lied op oud-Moorsche motieven, exotischmooi,
en de orgelist contrapunteert dat het een aard heeft. 'k Wed dat Cabezon van genoegen
zich omdraait in zijn graf.
Vóór negen uur wordt geen koffie opgediend, zeggen ons de mooie meiden, die
taterend en zingend de eetzaal nog aan 't boenen zijn. Dan maar terug naar onze
slaapkamer geklommen en een dutje genomen in een zetel, als toemaatje aan onze
gestoorde nachtrust.
Kijk! daar hangt een nieuw berichtje uitgeplakt boven 't reglement van het hotel:
‘No se permiten visitas de caballeros en las habitaciones de senoras, y viceversa,
pudiendo hacerse en el salon destinado al efecto.’ Wat wil zeggen, als ge met een
dame te praten hebt, dat ge haar in 't salon moet opwachten - ge stuurt de ‘botones’
('t knoopenventje, den piccolo) om haar te verwittigen - daar het voor onwelvoeglijk
wordt gehouden dat ge aan haar kamer zoudt aankloppen.
Dit alles houdt saam met een heel stel politieverordeningen.
Op de hoeken van de straten hangt nu ook uitgeplakt ‘Es prohibido de blasfemar.’
Het is verboden te vloeken op straf van veertien dagen tuchthuis. Ziet gij zoo iets in
Vlaanderen gebeuren? 't Is misschien een middel om den woningnood op te lossen
en amnestie onafwendbaar te maken, doch wat een gevangenisnood kwam er in de
plaats!
Ook is het aan de zwakke kunne streng verboden over de straat te loopen met
bloote armen, blooten rug of doorschijnende kleederen. En niet aan oude dames bij
den ingang van de kerk, zooals in Italië, wordt opdracht gegeven er over te waken.
Hier is het Jan Pandoer die
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met deze taak is belast. Hier heet het: ‘Zedig gekleed, niet gevloekt, maat gehouden
bij 't drinken of... het rasphuis in en boet!’ Primo de Rivera heeft ook zijn goeden
kant.
Na de koffie zijn onze vrienden daar om ons rond te leiden in de stad.
Valladolid, de stad waar Filips II is geboren, waar Cervantes heeft geleefd, waar
Christoffel Colombus is gestorven, de stad die gedurende enkele decenniën de
hoofdzetel is geweest van het machtige Spaansche wereldrijk.
Colombus staat nu gestandbeeld met de knie gebogen, achter hem een vrouw met
kelk en kruis, zinnebeeld van het katholieke Spanje; op zijn voetstuk wordt hem nu
alle eer bewezen in het Valladolid, waar hij zijn laatste levensjaren, ziekelijk, in
armoede en in druk, heeft overgebracht. Het huis, dat Cervantes enkele jaren heeft
bewoond, wordt insgelijks in hooge eer gehouden.
Van het paleis, waar Filips II geboren werd, toonden onze vrienden ons het venster,
langs waar men het boorlingske heeft buiten gegeven om het te laten doopen in een
nabije kerk. Ware men er mee buitengekomen langs de groote deur, uitgevend op
het grondgebied van een andere parochie, zoo hadde men den kleine in groote staatsie
naar een verder afgelegene kathedraal hoeven ten doop te dragen. Keizer Karel
verkoos voor het teere wichtje wat minder plechtigheid met wat minder kans op een
verkoudheid.
't Gaat naar den middag toe.
En nog altijd loopen de kinderen over de straat - gelijk in Vlaanderen op
Oudejaarsdag - om bij buren, vrienden en kennissen, niet een Zalig Nieuwjaar,
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doch een voorspoedige Meimaand te wenschen.
Op een langer stokje hebben zij een klein dwarshout genageld en, dat
vooruitstekend, zingen zij altijd het zelfde eentonige liedje:
Hoy esta San Felipe
Y San Jacobo,
Crux de Mayo.
Vandaag is 't Sint Filip,
En Sint Jacob,
Kruis van Mei.

In Vlaanderen zingen ze op St Martensdag:
Vandaag is 't Sinte Marten,
En morgen Sinte Krok,
Och geef uit goeder harte,
Och, help ons uit den drok.

De Musea zijn gesloten vandaag.
Wij gaan de Casa Social (het Gildenhuis) afzien, van de bakkerij beneden in den
kelder tot de bibliotheek boven op 't derde, en, terug afdalend, blijven we in 't Café
wat zitten kouten bij een bittertje.
Stilaan zijn we met onze twee Spanjaards dikke vrienden geworden. Ik heb tamelijk
onbevangen, zonder een blad voor den mond te nemen, een woordje gerept over
Vlaanderen en Vlaamsche toestanden. Hun tongen worden ook losser.
Duitschgezind, in den zin dien wij er zouden aan hechten, zijn ze niet, en dat België
zich zoo dapper tegen den ongewettigden Duitschen inval heeft teweergesteld vinden
ze ridderlijk: een mooi Don Quichotte-gebaar in onzen modernen materialistischen
tijd. Doch de Franschen kunnen ze niet luchten. En wat hen verwondert is dat Brussel
zoo'n nauwe betrekkingen onderhoudt met Parijs.
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‘Gijlie zijt wel de eenige goede geburen van Frankrijk; de Italiaan kan den Franschman
niet velen, de Zwitser al evenmin... Wat u betreft, neemt het mij niet kwalijk, ik denk
altijd aan het Spaansche fabeltje van het waanwijze kieken dat den lof zingt van den
vos, die nochtans slechts op de eerste gelegenheid wacht om het op te slokken...’
- Brusselsche kiekens, mijnheer! Brusselsche kiekens! roept Oom Jan.
Ik heb mijn vaderland verdedigd zoo goed ik kon, doch wat ik hun niet aan 't
verstand heb kunnen brengen, zijn o.a. volgende punten: hoe het komt dat de
Vlamingen in België absoluut niets te zeggen hebben; waarom wij op internationale
conferentie's zoo'n grooten mond openzetten (zoo'n klein verkske en zoo'n groote
snuit!) en ons tevens aanstellen als hofnarren en slipdragers van Marianne: waarheen
der oudren fierheid is gevaren...
Om een einde te stellen aan vragen en antwoorden, heb ik onze vrienden aangeraden
- ten einde raad! - Vlaamsch te leeren en een abonnement te nemen op ‘Pallieter’.
‘Pallieter’ moet het nu verder maar klaarspinnen.

III.
Op een Spaansche hoeve
Onze vrienden kregen het gedaan om ons voor een half uurtje in 't gesloten museum
binnen te smokkelen. Buiten drie beschadigde schilderijen van Rubens, trekken
vooral de aandacht de houten beelden van Berruguete en Juan de Juni, twee
kunstenaars die leefden aan
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't hof van keizer Karel; verder een aangrijpende Christus aan 't kruis van Gregorio
Fernandez, een ‘Bible polyglotte’, een houtsnijwerk van onbekende hand, groepen
voorstellende uit de passie van Ons Heer, groepen die mee de ronde doen wanneer
de processie uitgaat.
Daarmee hebben we vrijwel Valladolid bezichtigd. Heeroom en Oom Jan spreken
van af te reizen aanstonds na het middagmaal. Onze twee cicerone's protesteeren:
we zullen te Madrid aankomen in de kleine uurtjes als alles gesloten is! Daarentegen
hebben we te half tien 's avonds, zoo'n comfortabelen nachttrein die ons morgen
vroeg met den lichte te Madrid zal afzetten! Heeroom weifelt. Dan, als de oude heer
ons zijn auto voor dezen namiddag ter beschikking stelt, om een toertje te maken in
den omtrek van Valladolid en een groote hoeve af te zien, die toebehoort aan zijn
nichtje en beide neven, kinderen van zijn overleden broer, geeft Heeroom zich
gewonnen. ‘Willen we dan maar blijven, Jan?’
De auto zal voorkomen na de siesta, te half vier. Wij zitten in een rocking-chair in
de rookzaal en kijken naar het naïeve spelletje van een ‘botones’ (chasseurtje van 't
hotel) die minnebriefjes weg en weer draagt tusschen een fat van een Don Juan, die
spuitwater drinkt, vóór 't hotel gezeten, en een zwartoogige jonge dame, die in de
eetzaal haar kopje koffie verorbert. Is er minnetwist geweest tusschen beiden en
moeten de briefjes alles weer goed maken? Of is het een nieuwe politie-reglementatie
dat in de hotels het onderhoud tusschen dames en heeren per briefwisseling zal
geschieden? ‘Chi lo sa?’ De piccolo moet er in elk geval een aardigen cent drinkgeld
aan verdiend hebben want hij floot naderhand zoo opgeruimd!
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De auto, gevoerd door Joaquin, neef van onzen vriend, stampt en slingert als een
schip in nood over de hobbelige ongekasseide straten van Valladolid. Voor ons is
het een alles behalve prettige oefening van evenwicht-houden.
Ik vroeg 's avonds aan een Spanjaard vóór 't hotel:
- Waarom hebben jullie hier in Spanje meestal zulke slechte straten?
Raad eens wat hij antwoordde:
- Om de autos weg te houden. Wij houden van een rustigen ouden dag en een
zachten dood.
Bij de stadspoort, waar kraampjes zijn opgeslagen van venters met oliekoeken,
krijgen we eindelijk een rechte menschelijke baan in 't zicht, die ons na enkele minuten
buiten de voorstadswijk brengt.
Mooi weer. Geen wolkje aan de blauwe lucht. Rechts en links van den weg niets
dan groene velden. Het heeft geregend deze laatste dagen - wat hier in dit sezoen
lang niet altijd gebeurt - en daarmede belooft de oogst schoon te zijn. Welig,
heuvelend landschap, schitterend van licht.
De baan is prachtig, ten minste voor een Spaansche baan, en Joaquin, student in
de rechten aan de Universiteit te Valladolid, laat den motor ronken. Wij vliegen!
De weg daalt, versmalt tuschen twee heuvelklingen, en wij rijden... onder een
vaart door, een vaart die de ‘welvaart’ van gansch de streek bewerkt. Water is hier
zeldzaam en... duur! Ik weet niet meer hoeveel de boeren hier in het droge
zomersezoen per hectoliter betalen om hun land te besproeien, maar 't is veel. Zonder
't water van dit kanaal waren de meeste teelten hier ook onmogelijk.
Links en rechts van de baan staan de hofsteden, een eindje 't veld in, te midden
een troppel hooge, mooie pijnboomen. Tusschen de groote hoeven, omringd door
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enkele fruitboomen en een moeshofje, zitten de huizekes en de stulpen van de
kortwoners, die gaan werken op de hoeve, doch daarbij gewoonlijk nog een stuk
land, een halve hectare of zoowat, bewinnen voor eigen rekening. We schieten een
veldweg op en stoppen aldra voor de hoeve, waar Joaquin's broer Enrique, een kereltje
van achttien, en zijn zuster Concha (verkorting van Santa Maria de la Immaculada
Concepcion), een meisje van half de twintig, die samen de hoeve beheeren, ons
verwelkomen.
Eerst een wandeling gemaakt door de velden. 't Is een goed met meer dan 1200
hectaren land. Nu, die liggen er in de 200 gemeenten van het bisdom Valladolid ook
niet zoo dik. De meeste landbouwersbedrijven strekken zich uit over een oppervlakte
van 25 tot 50 hectaren. Enkele hofsteden slechts bebouwen meer dan 500 hectaren.
De grootere helft der boeren zijn eigenaar van hun erf.
Concha, die de broek draagt - sinds vijf jaren reeds, sinds haar ouders' dood, beheert
zij met succes de boerderij - brengt ons van veld tot veld. Zij heeft alles te zamen
een zestigtal meiden, knechten en landbouwwerklieden in dienst. Vast loon hebben
er slechts weinigen. Er wordt gearbeid met ploegen, die dan dit, dan dat werk
aannemen, tegen zooveel per uitgestrektheid of hoeveelheid.
Daar werken bijvoorbeeld een twaalftal mannen in de luzerne (Spaansche klaver).
Zij pikken en binden, laten drogen, schuren de schoofjes in en verdienen daarbij 20
pesetas per hectare. Door den band komt het loon van een werkman op 7, 8, 9 tot 10
pesetas per dag.
Ginder zit een rij van twintig wieders en wiedsters: een schilderij van Claus! En
dat hel Spaansch licht op die ranke lijven, die kleurige kleederdracht!
Paarden en koeien, alles te zamen een honderdtal, loo-
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pen los in een heuvelende afgesloten weide, wijl daarachter een kudde kalkoenen
door de klaver baadt en gewetensvol het veld zuivert van een zeker soort ongedierte
waarop het kalkoenenvolk verlekkerd is.
In een elzenboschje staan een menigte grauwtjes vastgebonden te grazen: de
ezeltjes van de werkmenschen, waarop deze 's morgens toekomen en 's avonds
terugkeeren, sommige drie, vier, andere tot zeven kilometer ver! Wat in Vlaanderen
de fiets is voor den werkman, is in Spanje de ezel. Alles gaat hier trager!
Terloops leggen wij ook een bezoek af in twee huizekes van kortwoners. Alles
kraak-zindelijk en net, hoewel het er krioelt van kinderen. En hoffelijk dat die
Spaansche huismoeders u ontvangen! Of waren ze prinsessen en gravinnen: ‘A la
disposicion de V.’, zei de eene ‘Te uwer beschikking!’ - en de andere: ‘Quiere V.
tomar posesion de su casa’ wat beduidt: ‘Gelieve bezit te nemen van uw huis!’ Meer
kan het toch niet!
Vandaag wordt de arbeid vroeg geschorst ter gelegenheid van den eersten Mei,
en gaan de werklieden, doch voornamelijk de jeugd, avondpicnicen in 't bosch,
waarbij veel gedronken en gekust wordt. 's Lands wijs, 's lands eer.
Op de hoeve stond de thee klaar. De wandeling had onze magen gescherpt en wij
lieten ons het maïsbrood en de Spaansche hesp duchtig smaken.
Daarna trommelde Joaquin op de piano Spaansche dansen van Albeniz en Granados
en moest ik Vlaanderen's roem hooghouden en de fantasias spelen van Benoit. De
Spaansch-Vlaamsche toenadering werd bezegeld met een quatre-mains van
Moskowski.
Oom Jan had alles op en om de hoeve met zoo'n be-
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langstelling in oogenschouw genomen: het vruchtbaar land, nog op zoo'n
ouderwetsche wijze bebouwd, de weiden, die niet genoeg werden besproeid - ze
zagen op tegen de kosten - koeien en paarden en heel de winning... hij was in zijn
geest aan 't spinnewebben, dat was hem aan te zien.
En nu trok hij aan zijn ‘puro’ (zooals de Spanjaarden een havana-sigaar noemen)
en keek naar den opwalmenden rook als naar een gewolk van droomen.
Eindelijk kwam het er uit.
Onze cicerone had even de kamer verlaten en, wijl Joaquin en Concha een
‘quatre-mains’ speelden en Enrique bij de piano stond om 't blaadje te keeren, zag
Oom Jan de kans klaar:
- Luister eens, fluisterde hij mij in 't oor, Heeroom sprak daar straks van aan de
bolsjewisten het Noorden van Frankrijk te vragen voor onze boeren. Maar hier ligt
er ook schoon land onder de zon, land dat naar bekwame handen en een meester
snakt. Er is middel om een heele Vlaamsche kolonie te stichten. Ik denk aan kozijn
Renaat die met de groote vacantie zijn studies af heeft van landbouwingenieur. We
zouden hier een huwelijk moeten makelen tusschen hem en Concha. Ziet ge hem die
prachtige streek bewinnen op zijn Vlaamsch? Jonge Vlaamsche huishoudens zullen
er genoeg meewillen. Ik zou zelf nog meekomen om burgemeester, 'k wil zeggen
‘alcalde’ te spelen. We koopen gedurig bij naar de vier windstreken uit. Op tien jaar
hebben we van dit gewest een klein Aardsch Paradijs gemaakt. Al wie in Vlaanderen
zijn kost niet verdienen kan krijgt hier zijn plaats in de zon; al wie in België mond
of pen moest houden, bewerke van hieruit de openbare meening in Vlaanderen en
in het buitenland. Van hieruit bewerken we Vlaanderen's bevrijding...
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Oom Jan draafde maar door. Nu ja, de cognac was goed en bracht in Oom Jan's geest
aan 't gisten de bolsjewistische gedachten die Heeroom hem had ingeblazen.
- Om te beginnen met het begin, zoohaast dat pianospel afgeloopen is spreekt ge
met Concha een woordje over Renaat.
Gewetensvol, na duchtig in de handen te hebben geklapt, sprak ik de mooie
Spaansche aan over onzen kozijn landbouwingenieur. Ik zei er alle goed van en
betreurde het erg dat hij niet mee de boerderij had kunnen afzien. Een
landbouwingenieur!
- Och zoo! Een landbouwingenieur! Dan had ik zeker José verwittigd, die is ook
landbouwingenieur! Die twee zouden aangenaam met elkaar hebben gepraat...
- José! Wie is dat, senorita?
- Och ja, zei ze en ze kreeg een kleur, dit vergat ik u te zeggen: José is mijn
verloofde, ik trouw namelijk na den oogst...
Heel het mooie plan van oom Jan lag in duigen.
Moet ge ook luchtkasteelen bouwen... in Spanje!
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Vijfde Hoofdstuk
I.
Valladolid - Madrid
Waar men gaat langs Spaansche wegen,
Komt men U, Maria, tegen...

Evenals in Vlaanderen staat het beeld van Onze Lieve Vrouw te pronk aan 't kruisen
der wegen, ‘oude hoeve, huis of tronk’, en wordt dat beeldje in de Meimaand met
kransen en bloemen versierd.
Als wij in den auto stappen om naar Valladolid weer te keeren, brengen de kinderen
uit de kleine huizekes van het omliggende versche bloemen voor 't Mariabeeld dat,
bij den ingang van de hoeve, tegen een plataanboom hangt. Wij wachten om af te
rijden tot ze het volksbekend liedje ‘Flores de Mayo’ hebben uitgezongen.
Venid y vamos todos
Con flores a porfia;
Con flores a Maria,
Que Madre nuestra es...

Dan knielen de kleuters in het mulle zand en beginnen met luide stem de Litanie van
Onze Lieve Vrouw te bidden.
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Liefde gaf U duizend namen
Groot en edel, schoon en zoet...

Mee avondmalen wou hij niet, onze Spaansche kapelaan, wel een glaasje wijn
meedrinken en ons behulpzaam zijn bij 't vereffenen der hotel-rekening. Hij wist wie
op een fooi wachtte: het kamermeisje, de schoenpoetser en hier in de eetzaal die
mooie Moorsche kellnerin: niet de Ober noch de portier, die zouden het kwalijk
opnemen: dat zijn ‘caballeros’, beambten met hoog vast loon!
Onze Padre is vroeger aalmoezenier geweest op een transatlantieker van een
belangrijke Spaansche scheepvaartlijn.
Hij heeft meermalen de wereld rondgereisd, landen en zeeën doorkruist en vertelt
aangenaam zijn avonturen, terwijl hij een sigaret rookt of er een nieuwe rolt op zijn
Spaansch. Dit is er het eigenaardige van: ge koopt Spaansche sigaretten, gemaakte,
van de regie - de sigaretten die alleman rookt, doch waarvan alleman 't papier zoodanig
slecht vindt, dat elk een boekje sigaretpapier op zak draagt om ze opnieuw te rollen,
na het oude blaadje te hebben weggesmeten. De Spanjaarden zijn daar zoodanig aan
gewoon geraakt dat ze zeer weinig vreemde ingevoerde sigaretten koopen, alleen
omdat ze dan het genoegen missen ze opnieuw te kunnen rollen. Een wenk aan onze
Vlaamsche sigarettenfabriekanten, die naar Spanje willen uitvoeren: neemt
kortgesneden zware tabak, zeer slecht papier, laat uw tabak rollen zonder de minste
zorg, doch verkoopt daarnaast boekjes met fijn sigarettenpapier. En op de kaft van
't boekje, in teedere kleuren, laat ge Mona Lisa drukken met haren raadselachtigen
glimlach. Bijval verzekerd. ‘Alles is maar een weet’, zegt oom Jan op zijn Kempisch,
‘en vlooien vangen een rappigheid...’
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De omnibus staat voor.
De Padre doet ons uitgeleide tot aan, neen tot in de statie. Hij helpt zelf in den
trein een goed coupé zoeken bij twee jonge dames, die te Medina del Campo zullen
uitstappen, zoodat we verder, voor de rest van den nacht, het coupé tot Madrid voor
ons alleen hebben.
De padre, die de jonge ongetrouwde dames wél kent, vraagt me:
- Esta V. soltero o casado? (Is u jonkman of getrouwd?)
- Eilaas, getrouwd!
- Anders ge hadt nooit kunnen weten.
Nu, de jonge dames kouten onderweg even vriendelijk, net of ik niet getrouwd
was. Ze ontpoppen zich - 'k weet niet meer hoe het onderwerp van den oorlog werd
aangeraakt - als hevige Duitschgezinden, zoodat we maar liever 't gesprek een andere
wending geven. Verleden jaar hebben zij hun Paaschvacantie doorgebracht te Sevilla.
Sevilla, dat is de stad van belofte: daar moeten we heen. Noch oog beeft gezien, noch
oor heeft gehoord... Zon en licht, los- en vrijheid, de echte Oostersche uitbundigheid:
‘la alegria!’ Daar worden gedurende de Goede week donkere ommegangen gehouden,
's nachts; processiën die uitgaan 's avonds te tien, elf uur, en eerst terug binnenkomen
's morgens tusschen vijf en zeven. Daar zijn zeker in die processiën menschen die
veel bidden, doch de meesten doen mee uit nieuwsgierigheid en voor den grooten
hoop zijn het plezierige optochten...
Een hemel met rosse wolken overdekt heeft het vroeg duister gemaakt. In alle statiën
branden de lantarens en verlichten de veelkleurige plakkaten, aankondigend dat a.s.
Zondag te Madrid groote stierengevechten zullen
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plaats hebben, waarvan de opbrengst zal worden gestort in de kas der katholieke
sociale werken.
- Dat goed werk zullen we steunen, Jef; gij zorgt voor de kaarten.
- Zonder fout, Oom Jan; met genoegen.
Te Medina del Campo stappen de jonge dames uit. Nu is er plaats om ons languit
op de banken uit te strekken. 't Licht uitgedraaid; de gordijntjes neergelaten. 't Knoopje
van 't gordijn vóór het portier is gesprongen: ik bind het gordijn vast met mijn
zakdoek. 't Gebeurt nog wel dat onderweg opstappende menschen of een controleur
het portier openschuiven en hun neus onder 't gordijntje steken... Wij slapen of doen
alsof we weggedoezeld liggen en ze laten ons met rust.
We worden wakker te Pozuelo, op een tiental kilometer van Madrid, te midden van
prachtige nieuwaangelegde jonge pijnbosschen. Lichtjes heuvelt en golft de landstreek:
in Madrid moeten ze geld verdiend hebben tijdens den oorlog, want op alle zonnige
plekjes tegen de glooiingen zijn gerieflijke villas in opbouw. Rijkgesjacherde kooplie
en winkeliers die een buiten voor den zomer en tevens een geldbelegging voor hun
handelswinst zoeken.
De trein rijdt over de Manzanares, het riviertje dat Madrid besproeit. Uitschuivend
achter een heuvel, tuimelt hier plots de zon in de lucht en flakkert haar roode waaiers
door de vallei. 't Riviertje staat in brand: de gloed slaat over de vlakte, links tot tegen
de hooge bergketen Guadarrama, rechts over het groen van de lusthoven tot tegen
de tuinen van het koninklijk paleis, dat troont op een heuveltop. Prachtig!
Wij stappen de Noordstatie uit.
Een frissche morgen. In de ‘Jardines del Palacio’,
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in de Zuidersche weelde van de koninklijke warande, slaat warm en vol de heerlijke
stem van koning nachtegaal.
Weinig volk stapt uit den ochtendtrein. Zes uur. Madrid slaapt vast. De straten
ledig. De koetsiers zitten ingedut op den bok. Met hangende koppen staan ook de
paarden te slapen. Tegen de stoep ligt een dronkaard languit te ronken, zijn vuilen
vilten hoed over 't aangezicht getrokken.
We schudden een koetsier wakker, roepen hem in zijn verdwaasd gezicht:
- Hotel Imperial, Calle de la Montera, 22, 't adres dat de Padre uit Valladolid ons
opgegeven heeft.
't Gaat bergop door een verlaten straat. Hoewel het reeds klaar dag is, wandelen
nog de nachtwakers rond met een brandende lantaarn aan hun stok.
Aan de Puerta del Sol, waar de eerste vroege trams kruisen is er eenig leven te
bespeuren.
Het hotel gesloten.
Een nachtwaker biedt zijn diensten aan; hij weet hoe hij kloppen en bellen moet.
Een halfgekleed halfwas jongetje brengt ons langs trappen en kronkelgangen - 't is
een oud, oud, echt-Spaansch gasthof - naar een ledig kwartier, wijst elk zijn kamer
en wenscht ons ‘wel te rusten!’
- Gaan we nog een poosje liggen?
Oom Jan en ik hebben er niets op tegen. Heeroom spreekt van mis te lezen.
- De kerken zijn nog gesloten, zegt slaperig de hoteljongen, en het ontbijt wordt
vóór negen uur, half tien niet opgediend.
- Dan zal ik om half negen mis lezen. En inwendig tevreden over de lang slapende
Madrilenen, gaan we evenals zij nog een uiltje vangen.
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II.
Madrid
De geloovige, streng kerkelijke Madrileen weet wel ‘dat er na dit korte leven nog
een ander leven is, hetwelk eeuwig zal duren’... Na zijn aardsch verblijf in het
vroolijke Madrid - van ‘dal van tranen’ kan hier geen sprake zijn, want Madrid ligt
op een hoogte! - zij het dan na een min of meer lang oponthoud en louterend noviciaat
in het vagevuur, verlangt hij ook in te gaan in het hemelsch Jerusalem. Doch hij
hoopt daarbij dat er wel ergens in het blauwe hemelgewelf een valluikske zal open
staan, langs waar hij nu en dan een oogske mag werpen op zijn lachende, mooie,
aardsche vaderstad... ‘De Madrid al cielo y en cielo un ventanillo para ver à Madrid...’
Want Madrid is een prachtige stad! En het zal hem pijn kosten het Madrileensch
leventje te verlaten.
Tegen half negen stappen we 't hotel uit en dalen we de Monterra-straat af, in de
richting van de Puerta del Sol. Melk-, water- en groentenverkoopers - allen met platte
pet en dikken buik - gezeten op, of stappend naast hun onverzorgd ezeltje, dat met
stoopen en korven beladen, slechts voetje voor voetje voortzet; bedienden en
werklieden, in de morgenuurtjes nog zwijgzaam, die van den buiten en de uithoeken
de stad indrommen; volksvrouwen met de mantilla vleiend om het bruine gelaat en
het kerkboek onder den arm, die ter misse gaan
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of de kerk reeds uitkomen. Het ‘chic’ volk slaapt nog.
Zuiver blauw spant de lichte hemel boven de ontwakende mooie stad.
Heeroom zal mis lezen in de kerk van ‘San Isidro el Real’, die als kathedraal nog
dienst doet zoolang de nieuwe, welke bij het koninklijk paleis opgetrokken wordt,
nog niet af is.
Aan het hoogaltaar een mis met drie heeren. Tot tegen de treden van het altaar
zitten de geloovigen geknield te bidden; vele volksvrouwen, die hun zuigeling niet
hebben thuis gelaten, sussend en armschuddend. Ze zijn hier immers thuis bij Onzen
Lieven Heer!
Een grijze kat loopt over de onderste trede van het altaar: niemand die er acht op
slaat! En uit het gekleurd glas van den hoogen koepel valt zoo hel 't gekleurde licht
op die bonte toiletten, op die Castiliaansche en Moorsche typen, op heel die Spaansche
gemoedelijkheid.
Achter het altaar straalt de gouden relikwiekast, waarin 't gebeente van St. Isidoor
wordt bewaard; een kleiner schrijn houdt de overblijfselen in van zijn heilige
huisvrouw, ‘Santa Maria de la Cabeza’.
En in nissen, langs de wanden van het koor, staan links de beelden van nog andere
heilige landbouwers, rechts de beelden van hun respectieve heilige huisvrouwen.
- Boeren is een gezonde stiel voor ziel en lichaam, fluister ik Oom Jan in 't oor.
- Behalve in den ‘Marken-tijd’, als de bekoring tot woekeren al te groot is, fluistert
hij ondeugend weer.
- Hier hebben ze geen Duitsche bezetting gekend, hier worden ze heilig met vrouw
en kind.
Oom Jan vindt de schikking der nissen uitgekozen ter illustratie van het Kempisch
spreekwoord:
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't Is gezond voor ziel en lijf,
Elk zijn glas en elk zijn wijf.

De achterlijkheid der Spanjaarden wordt eens te meer betoond door het feit, dat ze
nog geen beeld hebben bijgezet van den ‘onbekenden’ landbouwer. Maar wat ze wel
hebben gedaan, dat is het beeld te pronk gezet van den ‘eersten’ boer en van de
‘eerste’ boerin, die zij dan ook maar heilig hebben verklaard, 't beeld van ‘San Adam’
en ‘Santa Eva’!
‘De intentie maakt het werk’, zei Brodder, en hij zette den lap naast het gat.
Na 't ontbijt kuieren we langs de frisch-groene leien in de heerlijke Spaansche hoofden hofstad, als we op de ‘Plaza de la Lealtad’ plots voor een indrukwekkend
schouwspel staan.
't Is vandaag de tweede dag van Mei, ‘Dos de Mayo’: op dien dag, in 1808, brak
de opstand uit tegen de Fransche verdrukkers. Op deze plaats werd de genster
geslagen, die het vuur van het oproer over gansch Spanje joeg. Dupont gaf zich over
aan de Spaansche rebellen te Baylen, Junot te Cintra. Napoleon's generaals waren
niet onoverwinbaar! Onmetelijk was de weerklank over gansch Europa.
Vandaag is 't in Spanje nationale feestdag om de eerste martelaren der vrijheid,
die vielen onder het zwaard van Murat's soldeniers, te herdenken.
Tegen het ‘Monumento del Dos de Mayo’ staat wit een altaar opgetimmerd.
Duizenden zitten daarrond geknield en buigen diep het hoofd als de priester, bij de
Consecratie, hoog de witte hostie opsteekt naar de zon - naar de roode zon, die
daarboven in den blauwen hemel te stralen zit en de kleurige menigte overflakkert
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met de pracht van haar vloeiend goud. Over dat ingetogen biddend volk, waar alle
standen broederlijk schouder aan schouder knielen, communiceerend in één zelfde
gevoel van vaderlandsliefde, hangt de wijding van geloof en nationalen trots. Een
volk dat zoo zijn vrijheidshelden vereert, is niet ten doode opgeschreven.
Laat de Spanjaarden thans wat klop krijgen van Rifsoldaten en Kabylen - wat
hebben ze ook in Marocco verloren? Ze passen er de les van den ‘Dos de Mayo’
averechts toe! - een volk, dat met eere zijn martelaars en bevrijders indachtig blijft,
mag betrouwend schouwen in de toekomst.
Te 11 uur wordt aan het koninklijk paleis de wacht afgelost.
Wachtparade!
Het binnenhof van het paleis, een groote rechthoek, waarvan twee kanten afgesloten
worden door de koninklijke gebouwen, één door een arduinen balustrade op den
steilen oever die afdaalt naar de Manzanares, de vierde, door een hek, waarin de
ijzeren poorten, goud en zwart, wijd open staan om den opkomenden wachtstoet
vrijen doortocht te laten.
Bonte vóóroorlogsche uniformen, rood, blauw, goud, wit, zwart... mooie, rijke
kleuren; pinhelmen op zijn Duitsch. Krijgsmuziek met volle zachte noten van de
baspijpen, streelend als fluweel. Ruiterij en voetvolk. Een jong, lief trompettertje
van een twaalftal jaren, waarschijnlijk uit een schilderij van Van Dijck gesprongen.
Een generaal, te paard voorop, weinig martiaal misschien, doch ook zonder
bullebak-manieren, voornaamhoofsch: 't is dat ras nog aan te zien, dat het eens over
den halven aardbol heeft geregeerd.
Zachte muziek, zachte bevelen; al de acteurs van dit
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operette-tooneel hebben handschoenen aan; alles gaat zacht als over fulpen tapijten.
Moorsche muziek die speelt in sourdine, of ware heel het tafereel een sprookje uit
de ‘Duizend en één Nacht.’
En de duiven, witte en roode smirreltjes, die hun binnenhof door vogels van ander,
bonter pluimage ingenomen zien, vliegen daarrond, gaan zitten op de balustrade en
kijken filosofisch toe: ‘'t Is toch maar voor een kwartiertje!’
En de Zuidersche zon laait daarover, en doet al de kleuren vlammen; haar stralen
flikkeren op staal en leder van tuig en harnas. De paarden dansen den trippeldans,
het trompetterje blaast...
- Garde à vous!
Alles staat stijf en plechtig.
De burgers ontblooten het hoofd, - wie kan van 't publiek, trekt zich terug in de
schaduw van de gaanderijen - en statig, met trage majestatische kadans, speelt de
militaire muziek de Spaansche ‘Brabançonne’...
Wat is ons wereldje klein! Onze aardbol ten minste is niet veel zaaks - een groote
kaasbol, wat? 't Wordt tijd dat, met een nieuwe vordering van de vliegkunst, we een
tochtje kunnen ondernemen naar Mars of een andere planeet - of ineens naar een
ander zonnestelsel, waar ge geen kans loopt bekende gezichten te ontmoeten, zooals
het me te Madrid weer zoo aanstonds overkwam.
De mooie Spaansche Brabançonne had uit - o, die fluweelzachte tonen der
baspijpen! - de oude wacht trapte 't af, het volk woelde weg en heel gemoedelijk
namen de argelooze duiven terug bezit van hun binnenplaats.
Er wordt op mijn schouder getikt: ik kijk om. Verduiveld, daar hebt ge mijn vriend
Schmidt!
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Waar is de tijd toen ik met hem kennis aanknoopte in het ‘Hotel Moderne’ in Den
Haver, tijdens een soldatenverlof!
Hij was oorlogscorrespondent voor een groot dagblad van een neutraal land.
Gedurende den oorlog heeft hij zich tot het katholiek geloof bekeerd, zich samen
met zijn vrouw laten doopen. En nu vind ik hem hier weer als correspondent te
Madrid voor een paar andere, groote, ditmaal katholieke kranten.
Of wij soms geen lust hebben om mede, eventjes. Mgr Tedeschini, den pauselijken
nuntius, te gaan groeten?
- Wij zijn niet gewoon aan zoo'n groote officieele deuren aan te bellen...
- Ik zal u voorstellen... ‘J'ai mes grandes et mes petites entrées...’ U zal er
Monseigneur genoegen mee doen. Hij is vroeger nuntius geweest te Brussel, toont
nog een levendige belangstelling voor al wat België aangaat. De Vlaamsche kwestie
bekommert hem... op dit punt zal hij u zeker een paar vragen stellen. Van
anti-Vlaamsche zijde ontvangt hij inlichtingen genoeg, waarschijnlijk zeer partijdig...
Eerlijk gesproken, ik heb wel veel uit onze gesprekken in Den Haver onthouden,
doch, als vreemdeling, ben ik niet bevoegd om op het gepast oogenblik... het noodige
korrektief aan te brengen.
Nu, om wille van de goede zaak... En toch, ‘wij reizen om te leeren...’ Oom Jan
is nog de eerste om te knikken. Zal die op zijn dorp moeten vertellen in de herberg
na de hoogmis!
Een straat van tweeden rang. De portier gaat niet mee naar boven. Schmidt kent
den weg. Op de eerste verdieping een mooie suite salons, rood gegarneerd. Een
gemoedelijk geestelijke, secretaris van Zijn Hoogwaardigheid, houdt ons gezelschap
tot onze beurt tot verhoor
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komt. Schmidt gaat eerst alleen om zijn persoonlijke zaak af te haspelen.
Pas nu we in die mooie zetels zitten, merkt Heeroom dat zijn nieuwe toog al een
felle kreuk heeft gekregen, van 't gesjouw trein op en trein af, van 't vernachten op
de treinkussens, van heel 't gesloof en geslomp van den tocht:
- Ons Trees heeft het wel gezeid: ‘Mijnheer Pastoor, zoudt ge uwen ouden niet
aandoen! Die nieuwe toog zal er aan blijven...’ Hij heeft het al beet, maar zijn jaarke
zal hij uitdoen, ja, ja, dat zal hij.
Onze geestelijke is daar terug en doet ons teeken. Onder het gordijn van het laatste
salon komen Monseigneur en Schmidt al pratend ons te gemoet. Een hooge slanke
gestalte: Monseigneur is jong nog, lenig en voornaam. Hij laat ons maar half den tijd
om zijn ring te kussen en heeft ons reeds in zijn knusse ontvangsalon binnengeloodst.
- Drie Vlamingen, zoo, zoo!... En hoe gaat het in België, goed? De ontevredenheid
luwt? Vrees voor opstand hoeft men niet te koesteren?
- Neen, neen! schudt Heeroom heftig.
Oom Jan kucht.
Monseigneur gaat voort:
- Neen, ik had dat zoo verwacht. ‘Violenta non durant’. Dat zijn naoorlogsweeën...
en stelt Mgr Mercier het wel?...
De kans was verkeken.
Naderhand wisten we allen dat we toen ons woordeke hadden moeten plaatsen.
Heeroom was verrast geweest door die ‘vrees voor opstand’; Oom Jan, met zijn
gedachten slagvaardig op het psychologisch oogenblik, had geen Fransch gevonden
om ze in te kleeden... En ik mocht niet spreken vóór mijn beide ooms!
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We zullen onze alteratie maar doorlunchen. Schmidt troont ons mede naar de Reina
Victoria. Restaurant op het eerste. Kleine tafeltjes voor twee, drie, hoogstens vier
man, gescheiden door sierplanten; ergens een strijkje, verdoken onder overhangende
reuzenpalmbladeren. Zachte tapijten. Zachtsprekende koppels. Garçons die ontvangen
met een air van gastheer. In gang en manieren, in wijze van aanspreken en bedienen
treden zij op als ‘caballeros’, als gelijken van de klanten, als welgezinde meewarige
hospites, die de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, enfin, die naar den raad van
't Evangelie de zeven werken van barmhartigheid in praktijk stellen. Wie zou daar
durven denken dat zij betaald werk verrichten, dat zij rekenen op een fooi!
Het strijkje speelt ‘langoureusement’ oud-Moorsche wijzen, Spaansche ‘jotas’, af
en toe een bolero, en plots, in sourdine, om te toonen dat zij weten dat ook Parijs in
Europa ligt:
‘Monte là-dessus’
Hors d'oeuvre. Biefstuk met rijst, om vingers en duimen af te likken.
- Ja, als gij naar 't stierengevecht gaat kijken overmorgen, kaartjes nemen op tijd
bij de voortverkoopers. Vraagt plaatsen ‘Palco de Sombra’, balconplaatsen op de
lommerzijde, niet vergeten: ‘Palco de Sombra’.
- Jef, schrijf op - ook 't adres waar ze te krijgen zijn.
- 't Staat er op, nonkel!
Terwijl het strijkje speelt:
‘Je cherche après Titine’
zit Heeroom wanhopig te kijken op zijn verfrommelden toog:
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- Ons Trees heeft gelijk: hij zal er aan blijven...
Den namiddag brengen we door in het Prado, een zee van overweldigende schoonheid.
De beroemde Velasquez-zaal waar de aangebrachte zitbanken voor ‘Las Meninas’
(de hofdamen) en ‘Las Lanzas’ (de overgave van Breda) steeds met ingetogen
bewonderaars zijn bezet.
In de Murillo-zaal: Jezus en St. Janneke met de mosselschelp; in de Riberazaal:
de ten grave bestelling van Ons Heer.
In geen enkel museum is onze Breughel zoo ruim vertegenwoordigd. Van Rubens
niet minder dan zestig doeken.
't Is onbegonnen werk hier verder te willen uitweiden over de schilderijen van
Jordaens, Van Dijck en Teniers - van Rembrandt - van El Greco en Goya - van Rafaël
(de Madonna met den visch) - van Titiaan en Dürer - van den Meester van Flémalle...
We nemen ons vast voor (een voornemen dat we ook hebben uitgevoerd!) alle
namiddagen, terwijl de Spanjaarden hun siesta uitsoezen, hier te komen genieten.
Tegen vijf uur komt onze vriend Schmidt ons halen om te gaan thee-drinken in een
rijk patriciërshuis. Koel klatert in een marmeren bekken, op de overdekte binnenplaats,
het neersprinkelende water van een opspuitend fonteintje.
De meester des huizes - die een boek heeft geschreven over Vlaamsch tapijtwerk!
- troont ons mede van glazen kastje tot glazen kastje, waarin een éénige collectie
porcelein staat uitgestald. Op zijn stamboom toont hij hoeveel Vlaamsche namen er
onder zijn voorouders voorkomen...
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Voortreffelijk smaken thee en boterhammetjes, slagroom met aardbeien en heerlijke
rijpe kersen - in Mei!...
Oom Jan heeft er onzeglijk deugd van en houdt zich of had hij heel zijn leven
omgegaan met prinsen en prinsessen: wat krop die opzetten zal, als hij dat allemaal
zal vertellen in zijn strooien dorp!

III.
Tweede dag te Madrid
Tegen acht uur zou Heeroom mis lezen.
Weer stap ik mede de sacristij binnen om in 't Spaansch de noodige
onderhandelingen te voeren met kosters en ‘chicos’ (misdienaars).
Een Spaansche sacristij ziet er zoo heel anders uit dan een Vlaamsche.
Het is ons opgevallen dat de priester in 't volksleven zijn plaats inneemt net als
elkeen. Hij pakt zijn pintje in de herberg, zit in de werkmanswijken zijn sigaret te
rooken op den drempel van een deur, te midden van het steegjesvolk, speelt zijn
partijtje manilla waar hij er toe uitgenoodigd wordt, zoowel in een achterbuurt, op
straat of in 't café, als in 't voorname salon der rijke parochianen. In de kleine dorpjes,
waar een trein slechts een- of tweemaal per dag stilhoudt en de menschen bij heele
groepen naar de statie komen kijken, zagen we ook, nagenoeg overal, mijnheer
pastoor, blootshoofds, met de sigaret in den mond, op het perron op en neer wandelen:
hij was bij zijn volk!
Om nu terug te komen tot en in onze sacristij, het was
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me daar een leventje! Priesters traden rookend binnen, deden hun wijden mantel af
en waschten hun handen onder 't kraantje. Een typiste zat te kloppen op een
‘Remington’. Kosters, wel drie, vier, sigaretten rolend, spuwend links en rechts,
stonden te praten met zware basstem, in een taal met rollende trillende rr-en, over
stierengevecht en toreros. In een hoek op den grond lagen vijf zwarte Murillokopjes,
zonder al te veel luidruchtigheid, met de kaarten te spelen. Dames kwamen missen
bestellen, officieren de laatste schikkingen vernemen omtrent de processie. Een
prachtige grijze kat hielp er mede de kleur in houden. 't Beestje nog eens gestreeld.
‘Un chico!’ en een misdienaar, die slechte kaarten had, was blij ze neer te kunnen
gooien - en devotelijk was het gang naar het altaar.
Heeroom was intusschen ook gesteld geraakt, af en toe zich ergerend aan die
on-Vlaamsche manieren.
De kerk vol volk. Allen gaan te communie, vrouwen en mannen, met groote
schapulieren over hun bovenkleederen, de armen los langs het lichaam. En achter
de communiebank, naast den priester, staat weer een misdienaar als te Burgos, in de
eene hand een brandende kaars, in de andere een zilveren schotel, die hij onder de
kin der communiceerenden houdt.
De biechtstoelen zijn aan alle kanten open. De priester houdt mede een oogske op
alles wat er in de kerk geschiedt en de biechteling, neus aan neus met den biechtvader,
knielt rechts noch links, maar van voren, vóór 't deurke langs waar de priester den
biechtstoel is ingetreden, waarop hij met zijn voorarmen rust, en waar geen groen
gordijntje het gezicht belemmert.
Ieder land heeft zijn trant.
Inmiddels is er beweging gekomen onder 't volk.
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Uit de sacristij komen kosters met heele pakken brandende kaarsen voorzien van
papieren lichtschermen. De jonge meisjes vliegen er naartoe, snappen er vier, vijf te
gelijk, om dan verder aan vriendinnetjes te kunnen meedeelen, en vatten post, mooi
op rij met hun brandende kaars, aan weerszijden van den middengang. Al de banieren
worden vóór de heiligen weggehaald; kosters, zangers, misdienaars, volk, het vormt
een kleurige processie. Een kwart uurs gewacht en uit de sacristij komen drie priesters
in goudgewaad, twee zingende voorop, de derde met het Allerheiligste onder een
baldakijn, waarvan de vier stijlen worden gedragen door vier heeren in habiet. De
H. Communie wordt aan de zieken thuisgebracht.
De processie gaat zingende buiten.
Vóór het kerkportaal wacht een prachtige koets, met twee zwarte raspaarden
bespannen. Twee livreikoetsiers op den bok, de eene met de versierde teugels van
beide paarden tusschen zijn witbehandschoende vingeren, de andere majestatisch
rechtop en stijf, het wakend oog op de twee hooge zijden hoeden die hij omgekeerd
op zijn knieën houdt.
De processie staat gereed voorop met zang en lichten.
Alle straten zijn afgesloten door gendarmerie te paard. Electrische trams, autos,
rijtuigen, paarden, ezels, voetgangers, alles moet maar wachten: O.L.H. gaat uit!
Een afdeeling infanteristen, ‘en tenue de parade’, de kapitein aan het hoofd, zal
de eerewacht vormen achter de koets. De drie priesters stappen in. De soldaten zitten
geknield, met ontblooten hoofde, de helmen op den rug door de kinveter in den hals
weerhouden.
Het rijtuig is één bloemruiker, en een groote palmplant in een versierden pot spreidt
zijn lommerrijke bla-
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deren over de drie inzittende priesters en het H. Sacrament.
De processie gaat voort, de paarden stappen in trippelpas. Bij een zieke wordt de
straat afgesloten - en telkens wanneer de priester met Ons Heer terug buiten komt,
blazen de trompetten, worden de wapens vóórgehouden; de soldaten knielen, staan
recht, volgen weer de koets als eerewacht.
Terwijl door de processie het verkeer is gestremd, hebben de oliekoeken-kraampjes
op de hoeken der straten veel klandizie. Ik zie nog voor me een fikschen kleinen
jongen van 9 tot 10 jaar, hoog op zijn wit paard, geperst tusschen grijze ezeltjes
beladen met waterkruiken en groenten. Het jongetje gooit van verre zijn groote
koperen stuivers in de witte schort van 't wafelvrouwtje, en boven de hoofden der
wachtende menigte dansen de sierlijke parabolen der appetijtelijke oliekoeken. 't
Jongetje vangt ze behendig en bijt er in met vollen mond. Murillo. Immer Murillo...
Anderhalf uur later is de processie nog altijd op gang. In een hoofdstraat staan in
beide richtingen tien electrische trams achter elkaar stop.
Ik kom met Heeroom en Oom Jan per taxi door een klein straatje. Wij stooten op
een gendarm te paard, die ons den weg afsnijdt.
Heeroom is haastig, doet mij in 't Spaansch uitleg geven.
De ruiter heeft voor ons enkel een lip van misprijzen! Hoe weet een priester niet
dat O.L.H. vóór alles gaat! Dan, waarschijnlijk ons verontschuldigend omdat we
vreemdelingen zijn, beschrijft hij met den arm den omweg dien we te maken hebben
om op ons punt te geraken.
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Haastig zijn als O.L.H. de zieken gaat bezoeken... hoe is 't godsmogelijk?
Karel Van den Oever, dit is een land naar uw hart!
Het lag in de lijn dat onze vriend Schmidt ons zou hebben voorgesteld om met hem
mede de bureelen van Spanje's grootste katholiek dagblad ‘El Debate’ te gaan
bezichtigen.
Een grootscheepsche inrichting. Technische leiding in handen van een
Engelsch-sprekend Spaansch-Amerikaan. Merkwaardige boekhouding met
dagelijksche winsten verliesberekening en afsluiting van een balansrekening elken
Zaterdag. Die nuchtere handelsgeest zou men nu juist in Madrid niet gaan zoeken!
De oplage van ‘El Debate’ bedraagt 60.000 exemplaren, wat voor een land als
Spanje, waar meer dan de helft der bevolking noch lezen noch schrijven kan, een
mooi cijfer beduidt.
Vijf uitgaven per dag. Zes groote bladzijden, met den Zaterdag een
landbouwbijblad. Hoofdredacteur: Miguel Herrera Garcia, een energieke jonge kerel,
die weet wat hij wil. Geen loome veel-pratende Zuiderling; allerhoffelijkst, op zijn
Spaansch, in den omgang met zijn mederedacteurs, een hoofschheid die echter geen
wilskracht uitsluit, maar die er de tucht in houdt.
Hoofdopsteller van het landbouwbijblad: landbouwingenieur Sanchez, tevens
voorzitter van het Algemeen Verbond der Katholieke Spaansche Jeugd.
Een staf van twaalf redacteuren, die alle avonden, nagenoeg voltallig, aanwezig
zijn op de redactie-vergadering, waar een gezamenlijke houding vastgesteld wordt
ten opzichte van de vragen van den dag.
Eigen correspondenten, mannen met naam en gezag, in alle Spaansche steden.
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Vermelden wij onder de vaste buitenlandsche correspondenten, voor Frankrijk: René
Bazin, voor Duitschland, Dr. Froberger. Voor België, den voozitter van het verbond
der Waalsche Katholieke Jeugd: Jean Hoyois, die zich voor de gelegenheid ‘Juan’
noemt en hier aangezien wordt als de leider der Katholieke ‘Belgische’ Jeugd, zoo
van Vlamingen als van Walen!
Aan het dagblad is een model-documentatiedienst gehecht. In het dossier van de
Vlaamsche Beweging echter niets dan knipsels uit ‘La Libre Belgique’ en ‘La Nation
Belge’, met enkele kronieken van onzen Waalschen vriend Jean Hoyois. En ‘La
Nation Belge’ wordt in Madrid versleten voor het orgaan van den conservatieven
vleugel der katholieke rechterzijde! Hier hebben we veel poppen moeten rechtzetten
en vele kreuken uit de waarheid wegstrijken. Onze vriend Schmidt kwam ons flink
ter hulp en gaf onze woorden kracht van gezag, zoodat, naar we verhopen, in 't vervolg
de franskiljonsche pillen zullen geslikt worden ‘cum grano salis’...
Om een juisteren kijk op de Belgische toestanden te krijgen, hebben Herrera en
Sanchez dit jaar een zomermaand doorgebracht te Blankenberghe. Zou dat geholpen
hebben?
Toen we echter, in den loop van ons verder gesprek, onze sympathie voor de
Catalanen moeilijk konden verhelen, gleed er een schaduw over de aangezichten. In
hun oogen las ik de equaties: Spanjaarden = Walen; Catalanen = Vlamingen. En ik
vrees, dat de eerste goede indruk ook werd overschaduwd.
Want ze heulen met het ‘Directorio Militar’ - uit opportunisme? - en dat is vreeselijk
centralistisch, dus anti-Catalaansch.
‘El Debate’ draagt als opschrift ‘Un diario bien informado, bien redactado y bien
orientado’.
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Dit ‘bien orientado’ wil zeggen, dat haar opstellers de richting volgen die Primo de
Rivera aanwijst. Of ze zich niet al te nauw met het Directorio hebben verbonden?
Of ze geen al te gevaarlijk spel spelen? Want als alle teekenen niet bedriegen staat
heel het dictatorisch bestuur toch op losse schroeven. Misschien trekken ze wel hun
plan en verlaten ze het schip eer het vergaat.
Om te besluiten vertaal ik den laatsten zin van het propaganda-strooibriefje dat
ons in de hand werd gestopt: ‘Zoo u dagelijks een wel-ingelichte krant wilt lezen
met een schitterende redactie, met een staf van medewerkers, specialisten elk in zijn
vak, een blad dat tevens prachtige letterkundige artikels publiceert, neemt een
abonnement op “El Debate”. Prijs voor Madrid: 2 pesetas per maand; voor de
provinciën: 9 pesetas per trimester.’
Vóór het avondmaal doen we als alle Spanjaarden van goeden huize onze
avondwandeling in het ‘Retiro’.
El Retiro is het prachtige park van Madrid, aangelegd door Filips II en opvolgenlijk
door al zijn nazaten verfraaid en uitgebreid.
Met den avond daalt de koelte na de drukkende hitte van den lichten dag. Nu komt
het rijke ‘mondaine’ Madrid uit zijn schelp. Elegante heeren in smoking, vonkelende
dames-toiletten, alle echter donkerkleurig; bescheiden schitteren diamanten en
perelsnoeren. Autos met de macht, van alle vorm en kleur, wedijverend in pracht en
weelde. De Madrileensche rijken houden er 11.000 eigen autos op na. Voeg daarbij
nog 3.000 taxis, waarvan de leelijkste makkelijk de vergelijking kan doorstaan met
wat ze bij ons een doorsneerijkelui's-auto zouden noemen. Hier geen rammelkassen
zooals te Parijs, te Antwerpen of te Brussel.
We komen in verzoeking - Oom Jan nog het eerst en
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in dergelijke zaken is zijn beslissing overwegend -, stappen een open taxi in en
beginnen zachtjes te glijden in de eindelooze, langzaam-rijdende, opvarende rij
automobielen, die de avondwandelaars van de lekkere koelte laten genieten onder
de lommerrijke dreven, langs de wuivende bosschages en de droomende vijvers. Op
het voetpad lachende oogen van Spaansche schoonen aan den arm van sabelslepende
officieren. Druk-doende bakvischjes en opgeschoten collegestudenten aan hun eerste
kalverliefde. En al de standbeelden van koningen, kunstenaars en geleerden, met in
hun marmeren oogen de wijsheid uit lang vervlogen tijden, kijken van uit de hoogte
vergoelijkend op dit mondaine leventje.
Lichtjes ruischt de wind in de boomen, waarvan de bladeren aan 't prevelen gaan;
fonteinen klateren en hun opschietende straal vangt reeds een matten schijn van de
opkomende maan.
Even uitgestapt aan den grooten vijver ‘Estanque grande’. De nachtstilte,
aanruischend met de vallende schemering, doet de avondwandelaars zwijgend met
droomoogen turen op het spiegelgladde vijvervlak. In een boschje, heel dichtbij,
slaat een nachtegaal.
Autos en wandelaars worden schaarscher. Het park uit, over de breede leien ‘Paseo
de Recoletos’ en ‘Paseo del Prado’.
Langs een omweg, voorbij het grootsche postgebouw met er vóór een mooi beeld
van Diana - door het volk ‘Onze Lieve Vrouw van de Post’ genaamd! - zet de taxi
ons af vóór ons hotel.
Na het avondmaal nog even gaan slenteren in het drukke stadsgewoel. Autos
toeteren, koetsiers sakkeren, Tegen elf uur komen weer de nachtwakers voor de
pinnen, steken de brandende lantaarn aan hun stok...
Stilaan vermindert verkeer en gewoel... Enkele nacht-
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vlinders fladderen nog in het witte maanlicht en van lieverlede zijgt de nachtelijke
rust over de mooie hoofsche stad.
Eerste werk 's anderendaags: het Modern Museum bezichtigen.
Dan naar de ‘Casa de Reformes Sociales’, een officieel instituut waar de
maatschappelijke kwesties worden ingestudeerd, waar de maatschappelijke wetten
worden voorbereid en besproken - alvorens het wetsvoorstel ter Kamer wordt
neergelegd - door afgevaardigden van patroons en werklieden; de afgevaardigden
van het werkvolk zijn door den band socialist, ‘mais il ont plus le sens social que les
patrons’ merkt de Fransch-sprekende priester, die ons rondleidt, schamper op.
Te half twaalf hebben we rendez-vous met onzen vriend Schmidt in het Gildenhuis,
‘Casa Social’, zetel der katholieke maatschappelijke werken, Amor de Dios, 4. Schmidt heeft ons het straatje ‘van God's liefde’ duidelijk genoeg op de kaart
aangewezen: toch zijn we onzen weg kwijt.
Een vriendelijken jongen man aangesproken, die aanstonds aanbiedt om ons tot
daar te vergezellen.
- En Madrid bevalt u?
- Bovenmate.
- Nu, als ge Madrid wilt leeren kennen in al zijn pracht, met al zijn ‘alegria’ en
enthoesiasme, moet ge in Juni terugkomen als we den Koning van Italië zullen
ontvangen! Dan zult ge Madrid eens zien...
Ge weet toch dat Spanje met Italië een verbond gaat sluiten? Frankrijk sterft uit...
Wij zullen gezamenlijk de rol van Frankrijk overnemen als paladijnen van het
Latijnendom... En gaat het niet zonder herrie, moet het tot een botsing komen, wij
snijden Frankrijk van Afrika
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af... Geen hulptroepen meer uit zijn koloniën... Dan zullen we de schande niet meer
beleven dat blanken, tegenover blanken, kleurlingen - Turcos en Senegaleezen - in
de gevechtslijn brengen... Frankrijk is op zijn eigen troepen aangewezen en we krijgen
Frankrijk klein...
Heeroom, wien ik getrouw de woorden van den Spanjaard vertolk en overbreng,
schuddekopt sceptisch:
- Ja? Gaan ze dat in hun hoofd steken? Wat kunnen zij tegenover Frankrijk?
Onze vriend Schmidt is op zijn post in het Gildenhuis, of beter, twee hoog, in de
Gildenverdieping: voorloopig kan de ‘Confederacion National Católico-agraria’, die
hier haar zetel heeft, nog geen geheel huis bekostigen en moet zij het stellen met een,
alleszins ruime tweede verdieping.
De Confederatie is nog maar pas gesticht. Dit jaar zal zij voor de eerste maal aan
al haar leden een bijdrage (die in 't vervolg jaarlijks zal worden geïnd) vragen van
25 centimos per aangesloten lid. Om het betalen van die bijdrage in eens in de zeden
te krijgen, heeft de Confederatie haar toevlucht genomen tot de volgende reclame:
speculeerend op den Spaanschen godsdienstzin en den Spaanschen zucht naar al wat
naar loterij zweemt heeft zij den 8 December - dag waarop de 25 centimos moeten
worden betaald - uitgeroepen tot den specialen feestdag van de Confederatie.
Elk lid zal bij het betalen van zijn bijdrage een briefje met volgnummer ontvangen;
de gilden wier leden alle hebben afgedokt, krijgen eveneens een briefje met een
volgnummer, doch van een andere serie. Nu zijn er twee prijzen uitgeloofd - elk van
vijfhonderd pesetas - de eerste te verloten onder de leden, de tweede onder de
plaatselijke gilden.
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Ik zou dikwijls moeten herhalen: 's lands wijs, 's lands eer, ofwel St. Job (hier: St
Isidoor) kent zijn volk.
De bureelen der werklieden-syndikaten zijn ondergebracht boven de Banco Leon
XIII, die de bank van de werklieden is.
Hier worden we rondgeleid door den algemeen secretaris, heer Sommer, de zoon
van een Oostenrijker. Welgemoed, welbespraakt, met een dik Duitsch buikje, is hij
het type van den jovialen Weener, een soort Meistersinger.
- Zijt u hiernaast al geweest in de kapel waar San Isidro placht te bidden alvorens
aan den arbeid te gaan?
- Neen.
- Kom dan. Hier vond zijn meester hem tweemaal, gedurende den dag, in gebed,
terwijl een engel in zijn plaats den ploeg bestuurde en den veldarbeid voortzette. Dan
het heerenhuis bezocht, onder toezicht van een strengen heerenknecht in livrei, het
heerenhuis, waar Sint Isidoor zijn brood verdiende, als ‘bouwknecht’ zouden onze
oude Kempische menschen zeggen - als opzichter der landerijen.
De huidige bewoners van het heerenhuis beweren in rechte lijn af te stammen van
Sint Isidoor's werkgever. Zij zijn sinds een paar weken naar den buiten vertrokken
- en op de treden vóór de groote deur zit een onderpastoor, een sigaret in den mond,
genoeglijk te kouten met vier, vijf werklieden...
Zondag middag.
We zijn op het middagmaal verzocht bij den rector van 't Groot Seminarie, die ons
eerst rondleidt in zijn nieuw gebouwde lokalen. Van op het terras genieten wij een
prachtig uitzicht op sneeuwbergen die vast achter
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de koninklijke hovingen schijnen te liggen. Gezichtsbedrog: 't is de verre bergketen
Guadarrama.
Pas hier denken wij er aan uitleg te vragen over de groote verslenste palmtakken
die, geheel Madrid door, boven de deuren aangebracht zijn.
In Spanje is het nog 't gebruik, zoo wordt ons verklaard, op Palmenzondag de
huizen te versieren met palmtakken en die weken lang te laten hangen tot ze verslenst
en verregend van zelfs vallen.
Aan tafel is Heeroom volop in zijn element. De Rector heeft zes van zijn leeraren
uitgenoodigd, die alle flink Latijn spreken. Heeroom spuwt Latijn als een kater vuur!
't Gaat over Vlaanderen en over de betrekkingen in den loop der geschiedenis tusschen
Vlaanderen en Spanje.
Het doet hun blijkbaar genoegen te vernemen dat in Vlaanderen nog zooveel
uithangborden boven de herbergdeur het opschrift dragen: ‘In het Hof van Spanje’,
‘In den Keizer’, enz. - dat er nog iets Spaansch voortleeft in het uiterlijke van sommige
onzer vrouwen, wier gitzwart haar, matgele tint en vurige donkere oogen
ontegensprekelijk een Zuidersche afkomst verraden - dat zoovele namen, voornamelijk
in de oude Antwerpsche wijken langs de Schelde, ondanks verbastering, in den loop
der eeuwen, en verkeerde schrijfwijze, nog onmiskenbaar hun Spaanschen klank
bewaard hebben. Eveneens dat Calderon ten onzent nog wordt vertoond en Cervantes
druk gelezen, alsmede Alarcon en Coloma - en dat Sint Isidoor ook door de Vlaamsche
boeren tot patroon werd verkozen.
Dat de naam ‘Keizerspoort’ te Antwerpen nog herinnert aan de omheining door
Keizer Karel opgericht na den aanval van Marten van Rossum (Zwarten Marten) in
1542, boezemt hun minder belang in, zooals trou-
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wens alles wat Keizer Karel raakt. Over Carlos I (zoo heet onze Keizer Karel in
Spanje) zijn ze niet te spreke: die heeft de macht der Spaansche gemeenten gefnuikt!
Ik waag het zinnetje: ‘qui bene amat, bene castigat’, doch heb er geen succes mee.
Filips II en de Hertog van Alva, dat zijn groote Spanjaarden!
Heeroom brengt algauw het gesprek op den invloed der Vlaamsche schilderkunst
op de Spaansche, op koning Alfons XIII en markies de Villalobar, die tijdens den
oorlog zooveel hebben gedaan voor onze weggevoerden...
Hij vertelt met gloed wat een diepen indruk de godsvrucht van Alfonso XIII, bij
zijn bezoek aan België, op de Belgische katholieken heeft gemaakt. ‘Zijne Majesteit
knielde ongedwongen en met veel devotie voor het hoogaltaar en bleef er een heel
tijdje in biddende houding...’
Ik kijk op mijn horloge: vier uur!
Zenuwachtig fluister ik Heeroom in het oor:
- Maak zoohaast mogelijk een slot aan uw conferentie, dat we kunnen ophoepelen.
Binnen een uur begint het stierengevecht!
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Zesde Hoofdstuk
Het stierengevecht
I.
Met veel moeite en mits een opgeld van 20 t.h. af te stuiveren heb ik van een
voortverkooper nog drie plaatsbewijzen voor Palco de Sombra - balcon lommerzijde
- kunnen bemachtigen.
Doch geen middel om op een tram te geraken. De eene voor, de andere na, rijdt
voorbij met volle menschenlading, met zwermen jonge mannen tegen den opstap
geklist als bijën tegen de opening van hun korf. Een grappenmaker-harlekijn zit er,
met de handen over de borst gekruist, als een Boedha, boven op den electrischen
tramwagen. Ware ik alleen, 'k zou misschien ook wel ergens een houvast krijgen,
doch ik sta met Oom Jan en Heeroom! Nog twee laten voorbijrijden, alle even
opgepropt van volk.
Op zoek naar koets of taxi.
Nergens iets te vinden: alles benomen. Al wat wielen heeft bolt met volle lading
in de richting van de Plaza de Toros. Oom Jan wordt wanhopig.
'k Zeg:
- Laat ons nu het hoofd niet verliezen!
- Daar is geen kwestie van den kop kwijt te geraken,
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maar 't is toch kretelijk dat ge geen taxi vindt als ge er een noodig hebt; als ge er niet
naar zoekt bollen er honderden voituren, met en zonder paard...
Hij doet zijn best om ten minste in schijn kalm te wezen.
We zijn afgedwaald in een klein straatje. Ja, we hebben geloopen zonder doel noch
richting, door alle mogelijke gangjes en steegjes.
Vóór een hoekcafétje - 't straatje verlaten en doodsch: alle leven wordt opgezogen
naar de Plaza de Toros - staan twee mooie Carmens in kleurige kleedij, de sigaret in
den mond, een bal naar elkaar weg en weer te kaatsen.
- Oya, Joaquina!
- Oya, Maria-José!
Een rijtuig komt aangerold; twee fijn uitgedoste heertjes met breeden Rubenshoed,
typen van het ‘gouden boemelaarsdom’ stappen uit... Ik zie dat de laatste in zijn
vestzak tast, ik hoor de zilveren duros klikkeren. Hij betaalt!
Ik vlieg op den koetsier toe.
- Libre?
Hij knikt.
- Heeroom! Oom Jan! We zijn gered!
- Plaza de Toros!
Met een buiging van uit de hoogte, als van iemand die een hooge gunst toestaat,
bromt de koetsier:
- Bueno, Senores.
We zitten en glijden mee in den woeligen stroom van volk. Druk toeteren de autos,
scherp klappen de koetsiers met de zweep; de eene schuift den andere voor, keerende
rijtuigen worden opnieuw bestormd, draaien en
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maken een nieuwen tocht, tot meerder profijt van koetsier en autodrijver. En rechts
en links van den rijweg stappen de menschen op in dichte drommen, als werd achter
hen de stad door den vijand ingenomen.
Stikkend heet.
Vlak boven ons hoofd zit de zon, die gloeit als een brandende bakkersoven, straten
en huizen te stoven. Het witte mul dat van de wegen, door de wielen en den zucht
wordt opgewirreld, glinstert een oogenblik in de lichte lucht om dan neer te drijven
in grijze wolkjes en de menigte te bestuiven tot maaldersknechten.
Uit alle zijstraten van de voorstad komen werklieden en buitenmenschen in de
stremming van den steeds aangroeienden stroom, boeren met roode zweetende
gezichten, den knapzak over den schouder; boerinnen op hun Zondagsch, aan de
hand het korfje met eetwaren: hier en daar piepen uit broodjes, kiekenbil of eindjes
worst... Jonge meisjes zingen een liedje. En doorheen gansch die massa gaan de
roode, de blauwe, de gele, de bonte waaiers als wuivende vlindervleugels in druk
beweeg. Hier en daar blijft een boer even staan om te drinken uit zijn lederen zak
gevuld met landwijn.
Kleine kraampjes uit without opgeslagen en met wit zeildoek overspannen, spreiden
versche broodjes en bergen gouden appelsienen ten toon. In het kleine schaduwplekje
van verschroeide boompjes verkoopen venters met een witte pots ‘aguardiente’
(brandewijn) in vuile glaasjes, of ook wel ‘agua fresca’ (frisch water) uit koele steenen
kruiken.
Wij naderen de Plaza de Toros.
Het Circus, een log gebouw, welks hooge roode muren in vurigen kareelsteen in
de zon te branden staan, omgeven en omspoeld door een massa woelend volk, lijkt
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van verre op een rots, omstuwd door aanspoelende opklotsende baren.
Een gedrang vóór alle deuren.
- Palco de Sombra?
- Ginds, tweede ingang rechts.
Gelukkig, daar schijnt het wat treffelijker toe te gaan: vele dames stappen dien
kant uit, heerenrijtuigen en prachtige autos zetten er volk af. Bekende
voortverkookoopers van plaatsbewijzen worden nog lastig gevallen door menschen
die op 't nippertje komen zonder kaart.
- Alles uitverkocht! 't Zijn ook de beide Valencias en Marques die optreden!
Wij moeten een klein deurtje in, een trapke af en we zijn in de wandelgangen
rondom het eigenlijke circus. Een groote houten trap op en we zijn op de eerste
verdieping. We kijken naar de nummers boven de deuren en hebben nog een heelen
kringloop te doen eer we het nummer van onze loge ontdekken.
Een wachter scheurt onze briefjes, opent onze loge met een sleutel, vaagt het stof
van onze bank en wacht op drinkgeld.
Binnen.
Wat een macht van volk! Een krioelend mierennest.
Het circus is als een reusachtige trechter, waar tegen de wanden, in klimmende
steeds verwijdende kringen, zitplaatsen zijn aangebracht voor veertien duizend man.
En alles uitverkocht!
Een wriemeling als van kleurige kabouters op Walpurgisnacht.
De zon straalt schuins en de koele schaduw verdeelt de arena in twee gelijke deelen:
eene helft lichtbruin, de andere helft helgeel.
Wij zitten lekker in de koele schaduwzijde. Aan den
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overkant kletst, flakkert, spettert het heerlijke, doch schroeiende licht op de
roodglimmende gezichten, op de bonte toiletten, en 't is er één wemeling van kleurige
waaiers, wuivende zakdoeken, luchtgevende hoeden.
Een houten schutsel, nagenoeg anderhalven meter hoog, sluit de arena rondom af
en beschermt de toeschouwers tegen de woede der stieren. In de gang tusschen dat
schutsel en de onderste ‘asientos’ (open zitplaatsen voor de toeschouwers) drumt het
nog van volk zoekend waar ze moeten omhoogklauteren naar hun plaats.
Knechten in donkerroode wijndroesemkleurige kleedij besproeien het mulle
geelkleurige zavel van de arena.
Indrukwekkend groot en grootsch. Zoo moeten er ook in den
Panem-et-Circenses-tijd de Romeinsche arenas uitgezien hebben toen er de christenen
voor de leeuwen werden geworpen.
In onze loge zitten we met tien man: twee rijen van vijf. Oom Jan op de benedenrij
in 't hoekje bij een boer met zijn vrouw en zijn twee zoons; ik boven te midden, aan
mijn rechterhand een vrijend paar, aan mijn linker Heeroom, die naast een chic type
van een Duitscher zit met wien hij zoo aanstonds een gesprek in 't Duitsch heeft
aangeknoopt.
Het riekt er naar olijven, worst, olie, bier, gelukkig ook naar oranjeappels en, aan
mijn rechterhand, naar eau-de-Cologne.
Ik hoor Heeroom uitleg vragen en den Duitscher tusschendoor vermelden dat er
thans 200.000 Duitschers in Madrid een vasten werkkring hebben gevonden. In de
loges rechts en links wordt, naast Spaansch, ook Duitsch gesproken.
Ik meng mij niet in hun gesprek maar kijk mijn oogen uit op die bonte
kleurenmengeling, die beweging, dat
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geroezemoes, dat dooreenwriemelen van die opgewekte massa.
Venters met bananen en appelsienen, nougat en chocolade, brandewijn en ‘agua
fresca’, loopen door de rijen om hun waar aan den man te brengen. In de loges worden
glazen bier aangereikt door kellners van 't café in de gang.
Het arena beneden is thans ingenomen door tientallen ‘aficionados’, d.i. liefhebbers
en kenners van het edele stierensport, ‘supporters’ zouden wij zeggen.
Onze Duitscher kijkt op zijn horloge:
- 't Gaat tijd zijn... Is het de eerste maal dat ge een stierengevecht bijwoont?
- Ja.
- Sie werden das Grausen bekommen! (Ge zult er bij huiveren!)

II.
‘L'exactitude est la politesse des grands.’
Te vijf uur stipt verschijnt de president in zijn loge, buigend naar rechts en naar
links, en wuift met zijn witte hand naar de overzijde.
Oogenblikkelijk schettert een fanfare van uit de zonzijde een hooge kwint, die
klinkt als de matrozenroep in Wagner's ‘Vliegende Hollander’ en twee gendarmen,
uitgedost in oud-Spaansche dracht, gezeten op dansende witte paardjes doen hun
intrede in de arena.
- Los alguaciles! Los alguaciles! - De pandoers! De pandoers!
Als appeldieven, die den losgelaten bandhond van den
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bestolen pachter zien aanstuiven, vliegen de supporters, die nog in het midden der
arena met veel omhaal van woorden en gebaren te wedden en te pronostikeeren staan,
met een ‘O!’ uiteen, wippen als clowns de omheining over, kruipen omhoog naar
hun plaatsen tusschen het rechtstaand en roepend volk.
Fiks rijden de ruiters, de eene rechts, de andere links van de balustrade, om de
arena te doen ontruimen, komen samen vóór den President, dwingen hun paarden
met teugel en knie tot ze kop aan kop naast elkaar staan, en groeten.
Hop-la! De President werpt den sleutel van het Toril in een van beider gestreken
hoed: zoo wierp ook vroeger in het circus de Romeinsche consul de ‘mappa circensis’
ten teeken dat de spelen mochten beginnen.
De alguaciles buigen opnieuw, trekken aan de teugels, maken de een rechts-, de
ander linksomkeert, en stuiven op een draf over de arena terug, begroet door het luide
gejuich van 't publiek, dat hen aanmaant tot spoed.
't Geroep sterft weg. ‘Zitten! Zitten!’ schort nog hier en daar een rauwe stem;
rondgaande verhuurders werpen hun laatste kussens omhoog. Dan wordt alles stil.
Spanning spreekt uit de gerekte halzen, uit de starre oogen.
Trompetstooten ontploffen tegen den zonnewand, de twee groote deuren beneden
in de schutting vliegen open en de ‘cuadrilla’ verschijnt. Rhytmisch bewegend op
de gecadenseerde maat der schetterende kopers, schittert ze van 't overdadige licht,
dat zij vangt op haar velerlei streelende kleuren, het licht dat pletsend haar overgiet.
Voorop als leiders, de twee alguaciles op hun witte trippeldansende Araabsche
kleppers: dan, vooraan, in goudbrokaat, één zwier en schittering, de drie helden van
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den dag, de espadas: Marques en de beide broers Valencia. Ze buigen en wuiven met
hun hoed naar rechts en naar links, naar beneden, naar boven, achter hen, naar allen
die hun hysterisch toezwaaien en toeroepen:
- Oiga, Valencia! Olé, Marques! Olé, Francesco!
Sierlijk slaan ze met de panden van hun mantels van diverse kleur: paars, helblauw,
rood als wijndroesem.
Twaalf capeadores, hun helpers - vier voor elk - volgen in drie groepjes, zwierend
met hun roode doeken (capeas); een tiental picadores, met gevelde lans, op hun
geblinddoekte oude rossen, zitten stijf in hun ijzeren scheenplaten en kijken woest;
banderilleros, met hun korte steekspiesen (banderillos), glinsteren evenals capeadores
en picadores, in een dracht die alle kleuren, rood, geel, blauw, paars en goud,
fonkelend mengelt.
Komen achter, in eenvormig dofrood, de mozos, de knechten, bij hoopen; een
driespan grauwe onverzorgde muilezels, nog een driespan grauwe muilezels, en weer
roode mozos, die sluiten den stoet.
- Prachtig! Prachtig! klinkt het van alle kanten. Hier komt de apotheose voorop!
De stoet schrijdt nu in het volle heerlijke licht, onder het daverend bravogeroep
der duizenden toeschouwers, plechtstatig en theatraal.
In de loge naast de onze is 't ruzie.
- Le digo que no.
- Le digo que si.
- En ik houd staan dat de jonge Valencia bij drank is!
- 't Zou wat moois zijn!
De jonge Valencia schijnt wel dronken te zijn van zijn succes. Hij wiegelt met
zijn heupen en werpt handkusjes naar het publiek.
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Nu zijn ze in de lommerhelft van de arena. De kleuren versomberen, de geestdrift
luwt.
De espadas buigen voor den President, allen ontblooten het hoofd.
En de cuadrilla vliegt uiteen.
De muilezels worden met zweepslagen teruggejaagd. De picadores slaan hun
sporen in de flanken van hun oude magere hechten, die de muilezels nahollen: slechts
drie picadores blijven, verspreiden zich, kiezen hun plaats naast de schutting. De
toreros (stierenbevechters, algemeene benaming), die in het eerste tooneel een rol te
vervullen hebben, nemen een afwachtende houding aan, terwijl het gros onderaan
tusschen het volk gaat zitten, de drie espadas vooraan, en anderen zich bewegen in
de gang achter de omheining. De laatsten die wat achtergebleven zijn om te praten,
wippen nu vlug over de schutting want de stier gaat komen.
Een ademlooze stilte volgt. Men hoort een kleed verplooien.
De trompetten stooten. een mozo trekt het Toril open en verspert zich achter de
deur.
Een prachtige, donkergrijze stier, jong en lenig, springt de arena binnen, kop
omlaag, staart omhoog. Komend uit een duister hok, blijft hij verblind staan, verrast
door het helle licht, door de schelle kleuren van waaiers en toiletten in den zonnekant;
wordt weer aanstonds woest bij het dreunende ‘ho!’ dat als één adem uit de borst
van die duizenden menschen stijgt, en vliegt uit op de twee capeadores, die hem hun
roode doek voorhouden.
Sierlijk ontwijken ze den hoornstoot, doch de stier is veel leniger dan ze
verwachten, heeft zich kort gekeerd en beide, geen anderen uitweg meer ziende,
springen en tuimelen achter de schutting in veiligheid.
Het volk giert het uit.
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- Bravo! Bravo!
- Dat is een stier!
- Nog nooit gezien!
De stier staat in 't midden der arena te stampen: tusschen zijn horens fladderen de
linten met de kleuren van den stal, waaruit hij stamt: de kleuren van Veraguas.
't Is een werkelijke verrassing; de drie volgende capeadores wagen het spel ook
niet lang en worden eveneens op de vlucht gedreven. Het volk roept, tiert, jubelt!
Dat is te veel voor den jongen Valencia, die, ofschoon zijn ‘suerte’ nog niet
aangebroken is, in de arena treedt, een capea opraapt, aan een der vluchtelingen
ontvallen, en onbevreesd op den stier afgaat. Hij wuift, de stier schiet toe; hij ontwijkt,
de stier keert weer... als gierende rukwindstooten doorheen een stortregen, snijden
de wilde hoeravlagen door het hommelend geluid der opgewonden menigte. Dat is
naar hun hart! Valencia schiet toe, ontwijkt, doch, verrast door de lenige kracht van
het steeds korter-keerende dier, wordt onzeker in zijn bewegingen, misrekent, ziet
geen uitweg om te ontspringen, struikelt, krijgt met een korten snok de horens in de
ribbenkas, valt, ligt hulpeloos voor den woedenden stier! Hysterische vrouwengillen,
opgewonden mannengeroep... Al de capeadores van uit alle hoeken zijn op den stier
toegevlogen om zijn aandacht van den onbeholpen Valencia af te leiden, wat hun
ook lukt. En de gevallen matador, met de ingedrukte ribben, wordt door een deurtje
naar de dokterszaal weggedragen.
- Sie warden das Grausen bekommen, had de Duitscher gezegd.
Ik voelde mijn hart krimpen van den angst, zag mijn handen wit worden, moest
mijn oogen sluiten om niet in onmacht te vallen. Ik duw mijn nagels in mijn handpal-
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men en als ik weer bijkom, hoor ik den Duitscher zeggen: ‘Das ist schrecklich!’
Ik denk dat hij 't nogr heeft over den man, kijk in de arena, doch daar zit de
donkergrijze stier, schuddend van woede, met zijn twee horens te wroeten in den
buik van een ongelukkig wit paard. De picador heeft zijn lans diep in den bast van
den stier gestooten om het beest af te duwen, maar het lukt hem niet. Met een
machtigen hoornstoot tilt de donkergrijze stier paard en ruiter omhoog; de ingewanden
bobbelen uit den verscheurden buik van den witten knol en een beek lichtrood bloed
spuit in 't zand, terwijl van den lansstoot het wijnroode bloed over de schoft van den
stier een dofrooden kraag legt.
Weer ben ik verplicht een tijdje naar mijn voeten te kijken.
Als ik opnieuw de oogen opsla, is in de zonzijde een wakkere capeador, onder het
wild bravogeroep der duizenden, met den stier aan 't spelen als een kat met een muis,
er ronddraaiend, hem ontwijkend, hem vermoeiend, terwijl in de schaduwzijde de
picador met zijn stijve beenen buiten de arena wordt geholpen, het witte paard
ontzadeld en met een priemstoot in de hersens afgemaakt... Vlugge mozos werpen
een grijs doek er over, rakelen met een lange rijf wat zand in de plassen bloed...
Ginds wordt de kamp voortgezet...
De trompet heeft geschald. Een andere picador, geel als een kanarie, schommelend
op een stijve afgeleefde zwarte merrie, sukkelt de renbaan binnen.
De stier, woedend omdat zijn geduchte hoornstooten telkens uitbeuken in het ijle
geflipflap der roode capeas, heeft zoo aanstonds den picador in 't oog en vliegt er
kop-neer op af. Die prooi zal hem niet ontsnappen!
Nog eer de ruiter zijn garrocha hanteeren kan, steekt de stier zijn rechterhoorn als
een priem boven in de
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voorheup van de steigerende merrie. Capeadores moeten hem weglokken. Snijdend
gaan de fluitjes voor den picador.
- Slaap straks, zatlap!
- Waarvoor zijt gij betaald?
- Oude bok!
- Stramme paljas!
Het gloeiende facie van den onhandigen picador wordt nog rooder, hij bromt een
paar Spaansche vloeken in zijn baard, geeft zijn paard de sporen, werpt zijn hoed
met een nijdigen snok onder het volk, gebiedt een mozo den geblinddoekten
weerspannigen knol recht op den stier af te mennen bij den teugel.
De roode mozo steekt een stop in de bloedende heup van de merrie om den lauwen
straal te stremmen, zweept en ment het gekwetste paard tot de stier weer afkomt en
vlucht dan over de omheining met een vluggen sprong, de beenen in de lucht.
Ditmaal heeft de garrocha van den picador den bast van den stier gevonden en een
nieuwen stroom van bloed doet zij gulpen uit een versche wonde. Uit al zijn macht
leunt de ruiter op zijn lans terwijl de parelgrijze stier met hoofd en horens te woelen
zit in den weeken buik van de zwarte merrie. Het paard wankelt, ploft plots op zij,
den kop snokkend in de lucht, en werpt zijn ruiter af tegen de schutting.
Weer lokken de roode doeken den stier weg van zijn prooi. De picador, met een
hoornstoot in de dij wordt weggedragen door roode knechten, terwijl andere mozos
het reutelende paard uitzadelen en afmaken.
Van ergens werd een teeken gegeven dat geen paard nog zal worden geofferd, dat
de ‘suerte de picar’ afgeloopen is. De stier is mak en moe genoeg, het tweede
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bedrijf, de ‘suerte de banderillar’ mag aanvang nemen.
Als een balletmeester, het zonnelicht reuzelend en glinsterend langs de schitterende
schubben van zijn bont harlekijnspak, staat een banderillero met uitgestrekte armen,
in iedere hand een blinkende gele spies, te trippeldansen op den rand van zon en
schaduw, den stier uitdagend.
Wantrouwig, met den voorpoot natte aarde stampend tegen zijn zwellende en
ontzwellende flank, komt de stier langzaam toegeschoten, bukt den kop... Dit
oogenblik heeft de banderillero juist afgewacht: snel als de weerlicht drukt hij den
stier de twee korte spiesen kruiselings in de schoft en ontwijkt de horens met een
sierlijken zwaai en een vluggen draai.
- Meesterlijk.
- Muy bien! Muy bien!
- Kolossal! Wunderbar! basstemt de Duitscher.
Een donder van bravos woedt het circus rond. Handenwuivend en trippeldansend
dankt de kamper.
En de stier staat kwaad en brieschend te snukken met zijn horens naar die stokken
die vlijmend in zijn schoft blijven steken.
Een tweede banderillero, jaloersch op het succes van zijn maat, staat even te wippen
en te zwenken, schitterend van streelende kleuren, en volvoert met dezelfde maëstria
hetzelfde kunststuk, twee roode spiesen stekend bij de gele van zijn voorganger.
De stier snokt en stampt en doet kladden aarde en wolken stof door de renbaan
stuiven.
Maar de eerste komt terug met ledige handen, danst om den blazenden zwenkenden
stier heen als een mugje om het kaarslicht, trekt roekeloos zijn spiesen terug uit den
nek van het beest om ze even vermetel er weer

Jozef Simons, In Spanje

114
terug in te ploffen, kruiselings en raak, naar alle regels van de banderillerokunst.
Een lawine van bravos kraakt op den torero neer. De duizenden staan recht, tieren,
huilen, gooien hoeden en sigaren naar den afgod, die hun kushandjes toewerpt.
De stier kijkt verdwaasd bij dien daverenden donder. Plagende capeas komen hem
weer sarren en hij schiet op een torero toe die, zijn doek achterlatend, in veiligheid
springt, geen oogenblik te vroeg, want de horens van den stier bonken tegen de
planken schutting waar hij juist den reddenden sprong heeft uitgevoerd.
Middelerwijl heeft de President aan den espada Valencia de ‘estoque’ (degen) en
de scharlaken ‘muleta’ overhandigd. Het derde bedrijf, de ‘suerta de matar’ mag
beginnen: de stier is vermoeid genoeg, hij moet dood.
Valencia heeft iets tot den President geroepen; met zwierigen zwaai groet hij
President en publiek en met weidsch gebaar vraagt hij nu voor zich het terrein alleen.
Hij gaat op den stier toe, houdt hem zijn paarse muleta voor en zwenkt en draait
om het dier, met roekelooze gracie, de hoornstooten vangend in de flappende muleta
- meesterlijk!
Nog behoudt het beest te veel lenigheid en kracht.
't Is stil als in een kerk onder de Consecratie.
- Nu! Nu! Nu!
De stier komt niet meer op de muleta af. Zijn oogen blijven er star op staan als
betooverd. Hij heft het hoofd, nijgt met het paarse doek dat de matador langzaam
opheft en zakken laat.
Ademloos staren de duizenden mee.
Met Valencia's linkerarm rijst een laatste maal de muleta, de stier steekt den kop
mee omhoog, geeft breed de borst bloot - ‘Ahora! Ahora! Ahora!’ ont-
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ploffen de kreten te allen kant - en met zijn rechterarm schiet de matador toe, stoot
onder de muleta door, diep zijn degen naar het hart van den stier. Vijf, zes capeadores
rukken aan met hun wuivende capeas. Zijn laatste krachten snokt de stier uit naar
links en naar rechts - de degen is vast blijven zitten in zijn borst - hij draait op zijn
achterpooten en valt, plots, dood neerploffend tegen de schutting.
Een delirium heeft de duizenden aangegrepen. Het is als een orkaan dat over het
circus heenstormt. Gek van bewondering, van een wild enthoesiasme, juichen de
menschen, roepen en gieren, smijten naar den matador hoeden, jassen, sigaren,
oranjeappels, manchetten, al wat hun handen vastgrijpen kunnen.
- Viva Valencia!
- Leve de stier!
- Een vivat voor allebei!
- Dat was gestoken!
- Dood van den eersten degenstoot!
- Viva Valencia!
De matador, als onverschillig, maakt een elegante ‘révérence’ voor den President
en begint zijn eereronde, groetend met mantel en hoed, naar boven, vóór hem, naar
rechts, naar links, naar al zijn hysterisch jubelende bewonderaars, terwijl achter hem
de roode mozos aandrentelen, de sigaren inzamelen in een hoed, en hoeden, jassen
en de rest terug naar boven smijten naar hun eigenaars.
De twee driespannen muilezels draven de arena op; een koord wordt om den nek
van den dooden stier geslagen, daaraan het zwenghout gehecht - een torero heeft het
rechteroor van den stier afgesneden om er Valencia mee te vereeren - en ju! de mozos
klappen met de zweepen, het kreng wordt weggesleurd onder het wild ge-
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jubel van het volk dat in de handen klapt - ook voor den stier, die zich kranig
verdedigde!
Eén voor één worden ook de doode paarden weggesleept. Mozos komen met
harken, rijven wat zand over het stollende bloed, terwijl de laatste jubelkreten - ‘Viva
Valencia!’ - uitstierven in de hooge zonzijde.
Weer schetteren de trompetten en de tweede stier - een gitzwarte - springt loeiend
de zonnige arena binnen...

III.
Met het binnenspringen van den tweeden bul herbegint aanstonds het spel van
capeadores en picadores.
Op een twee drie ligt er een helrosse knol te stuiptrekken, met opengereten borst.
Een glanzend witte schimmel krijgt een korten hoornstoot in den buik, en als uit een
doos met een veer, gulpt, met een straal bloed, het donker pak zijner ingewanden uit
de wonde. De picador heeft zijn lansstoot gemist en, door een plotsen schrik bevangen,
is van uit zijn zadel over de planken gesprongen, onder het hoonend gejouw van het
razende publiek. De schimmel wordt de arena uitgejaagd, trapt met een achterpoot
in zijn uitslingerende darmen, struikelt en valt. Roode knechten kloppen het met
stokken recht en brengen het weg.
Op een vloek ligt ook het derde paard te reutelen.
De gitzwarte stier, met over zijn rug een scharlaken bloedmantel van de twee
lansstooten, woedt de renbaan rond. De eerste banderillero steekt zijn spiesen, doch
één, niet diep genoeg geprikt, vliegt er uit en al de fluitjes blazen. Zes spiesen,
paarswijze, komen er opvolgen-
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lijk bij: loeiend staat de stier te schudden en te stampen, naar dien prikkenden kraag
van banderillos met zijn hoornen te snokken en te slaan. Marques zal hem afmaken.
Is het grootdoenerij? Vindt hij dat de stier te ver op en het poeder niet waard is?
Op zijn knieën kruipt de matador er op af...
- Dat is geen sport!
- Awoert!
En al het volk aan't huilen en aan 't fluiten.
Een capeador snelt toe met zijn sarrend rood doek; de gitzwarte stier, zijn spiesen
vergetend, duikt er op af en toont aan Marques en aan het volk dat hij nog geen kat
is om zonder handschoenen aan te pakken.
Marques grimlacht voldaan: de bul is wel zijn aandacht waardig. Zijn meesterlijk
spel doet de stemming omslaan. Als op een gegeven oogenblik, in het heetste van
dien kamp tusschen elegante behendigheid en plompe domme kracht. Marques kalm
het woedende beest den rug toekeert, scheurt de lucht van toejuichingen.
- Wunderbar! Wunderbar! gaat de basstem van den Duitscher.
- Ahora! Ahora!
- Kijk! Kijk!
Marques laat de muleta vallen, houdt stijf, met spanning van al zijn spieren, den
degen vooruitgestoken... de stier bukt den kop, de muleta gaat omhoog, de kop van
den stier mede, de bul springt... met zijn borst in den degen.
Applaus ontploft. Capeadores wuiven met hun roode vlammekes. De stier stoot
rechts, stoot links, rekt den hals als om te braken.
- Hij heeft het zitten!
- Hij heeft het vast!
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Hij deinst achteruit in de schaduw, wil zijn pooten plooien onder zijn lijf om te gaan
liggen, tuimelt om, levenloos.
Oorverdoovend gejuich. Eereronde.
Weer worden de krengen buitengesleurd.
- Im Galop heraus! lacht de Duitscher.
Te 5 u. 40 laat men den derden stier in, een spierwitten, wild als een aurochs. Geen
torero kan het in de arena tegen hem uithouden, ze springen alle over de schutting.
- Todos buenos! Todos buenos!
- Alle prachtbeestjes! juicht het volk.
Een capeador laat zijn doek aan de horens van den bul te flappen hangen!
Het eerste paard wordt afgemaakt met wilde hoornstooten, doch de picador blijft
fiks zitten op zijn neerzakkend ros en houdt stevig zijn lans gedrukt in den bast van
den bul, waar, over die blanke huid, schitterend het lichtroode bloed rint en stroomt.
- Leve de picador!
De trompetten knetteren: een versch paard.
Heusch! 't Is de schimmel, welke daarstraks werd afgedankt, die thans, met
toegenaaiden balg, terug moet ten kamp. Na twee, drie hoornstooten tegen zijn borst
te hebben gekregen, valt hij en wordt weer weggeleid...
Capeadores en banderilleros lokken den stier naar de steeds inkrimpende zonneplek
waar hun kleedij kleuriger schittert.
Razend om de speren uit zijn nek te schudden stampt de witte stier met zijn pooten,
smijt met zijn achterhoeven de orkestzetels vol zand...
Ditmaal oogst Valencia slechts slappe toejuichingen: het heeft te lang geduurd eer
de stier zich dood uitstrekte. De genadestoot was niet zoo kordaat gegeven...
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Klokslag zes uur stuift de vierde stier binnen. Een ruig ros beest dat op een ommezien
al de paarden heeft doodgeprost.
Om het spel belangrijker te maken staat de President toe, als een gunst, dat er nog
twee bijpaarden worden gehaald.
De knechten hebben werk om zand in het bloed te rijven.
Trippeldansend om het steeds onvermoeid toeschietende dier, hebben de
spiesstekers mooi spel om hun vlugheid, hun bevallige behendigheid te doen
bewonderen en toejuichen.
't Volk giert het uit.
Diep steekt Marques zijn estoque. Wild springt de stier en de degen vliegt er uit.
Driemaal moet hij den degenstoot hernieuwen eer het taaie beest vallen en sterven
wil.
De matador weigert eerst de apotheose omdat hij over zichzelf niet tevreden is,
doch het volk is het wel en de aficionados blazen hun ongeduld in hun fluitjes tot
Marques, ingaande op hun wensch, toch zijn eereronde maakt.
Nu zou het academisch kwartier poos moeten gehouden worden, volgens het
reglement. Al de toreros echter verklaren vóór den president dat ze niet vermoeid
zijn: het volk klapt in de handen omdat ze willen doorvechten.
De volgende stier schiet zoo plots het circus binnen, zoo recht op het eerste ros
af, dat de picador, verrast, van zijn paard valt en hulpeloos vóór den bul ligt.
Kreten van ontzetting knetteren hoog de lucht in.
Het paard krijgt een stomp; tien toreros schieten toe te gelijk om den picador te
ontzetten.
De stier holt een anderen kant uit, de picador wil terug op zijn paard.
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- Otro caballo! wordt er geroepen.
Fluitjes gaan omdat het gekwetste paard niet wordt weggebracht.
Ginds, in de schaduwzijde, herneemt de strijd. Drie capeadores dagen het beest
uit met hun wuivende capeas en de stier... vlucht. Hij wordt uitgefloten.
Banderilleros huppelen aan als dansmeesters om het beest te prikken met hun
speren en de stier... wijkt. 't Is één snijdend gefluit om en om de toeschouwersronde.
- Que lo matan!
- Naar den beenhouwer er mee!
En de Duitscher legt uit aan Heeroom:
- Sie wollen den Stier nicht!
Alle gezichten staan gekeerd naar de presidentsloge. De voorzitter wenkt, een
trompet schettert: het dierenhok gaat open, een os, een koe, een kalf drentelen de
arena op, worden rondgejaagd, en nemen den weinig kamplustigen stier mee terug
naar het toril.
Zijn plaatsvervanger, 5bis, maakt statig zijn intrede. Zwarte kop, zwarte snoet, zwarte
pooten, zwart onderlijf en witte rug: de prachtigste bul die tot hiertoe het strijdperk
betrad.
Capeadores moeten hun doeken in den brand laten, het is één wippen over de
omheining, één geroep en gefluit en gehuil en gejouw dat hooren en zien vergaan tot opeens een ademlooze stilte invalt en huiver alle borsten beklemt: een
verontwaardigde toeschouwer is in de arena gesprongen, heeft een achtergelaten
capea bemachtigd en gaat op den stier los.
- Un aficionado!
- Un amateur! hoor ik ergens in 't Fransch roepen.
- Sehr mutig! knikt de Duitscher.
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Bij den eersten ‘coleo’ heeft de stier hem al te pakken: een hoornstoot werpt hem in
't zand; dan schiet de stier - Goddank! - over hem heen, achter een voorgehouden
reddingbrengende capea... Vier toeschietende alguaciles dragen den onbesuisden
amateur naar de verbandkamer.
Nu eerst, door dezen wilden bul, wordt de schimmel, die in de vorige kampen
telkens met een nieuwe kwetsuur werd weggebracht, eindelijk afgemaakt: hij spartelt
nog wel een heele minuut met zijn lange witte pooten, wijl twee roode mozos, op
zijn nek gezeten, hem een priem in de hersens duwen.
De mozos gaan verder om een anderen knol die ligt te stuiptrekken af te maken;
ze moeten vluchten voor den stier die nu zijn woede uitwerkt op de reutelende
ribbenkas van het paard: hij tilt het licht en los omhoog op zijn horens en werpt het
af tegen de schutting met een bots...
Tegen Valencia, die er mee speelt als een kat met een muis, verdedigt hij zich niet
kranig. Hij zal worden uitgefloten!
De matador wil steken. Het volk fluit!
- Nog niet!
De stier moet eerst nog eens springen: van alle kanten wordt hij geprikt en
opgehitst.
Eindelijk ontvangt hij den genadestoot.
Kwart voor zeven.
De laatste stier: vaal buffelgrijs.
- Wat een schoon beestje!
- E furioso!
- En hij slaat zoo mooi met zijn langen staart!
De eerste picador duwt op zijn lans, wijl de stier de horens slaat in de flank van
het paard. En tuk op ge-
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juich, schiet een mozo rap als de wind, onder stier en paard door!
De buffelgrijze bul plet het volgende paard tegen de houten schutting, wijl de
picador, onthutst, er over wipt en het volk fluit en jouwt.
Wild loopt de stier rond achter capeadores en vlugge banderilleros. Drie paarden
tegelijk hollen hem na. Een eerste maakt hij af in drie tellen tijd; hij rijt met een ruk
den buik open van een tweede dat wegloopt, een beek van bloed na zich latend, wel
dertig meter ver, eer het zich te sterven legt.
Een banderillero, plots van zijn stuk gebracht, steekt zijn spiesen langs één kant
in de schoft van den stier en zet het op een loopen.
- Awoert, schobbejak!
Marques zal dezen buffel dooden.
Een mozo rijft de lange beek bloed op, de stier koelt zijn razernij op een reeds stijf
kreng, als de muleta hem terug in het midden van het strijdperk lokt.
De menschen beginnen uit te gaan. De drankverkoopers hernemen hun geroep:
‘Aguardiente! Agua fresca!’
Weer moet Marques driemaal stooten met zijn degen eer de stier zich dood neerlegt.
Nu wipt het volk in de arena om een der spiesen te bemachtigen die zitten in de
schoft van het doode beest. Marques wordt een afgesneden oor aangeboden. De
amateur, die met verbonden arm uit de infirmerie is teruggekomen, wordt toegejuicht
en moet op den dooden stier gaan zitten in triomf, wijl deze wordt weggesleept door
de springende muilezels met hun rinkelende belletjes...
Al de uitgangen van het circus braken nu de menschen terug uit.
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Trams, autos, koetsen slurpen het volk op en voeren het terug naar de stad.
Traag wandel ik met Oom Jan en Heeroom langs de kraampjes naar ons hotel toe,
nog huiverend en onthutst, en wijl we mekaar onze indrukken meedeelen, krijgen
we in een koets, bespannen met twee paarden, de lange staarten te zien van Valencia
en Marques, de helden van den dag...
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Zevende Hoofdstuk
Het Escorial
I.
Ongeduldig staan we gedrieën rond te drentelen vóór het gesloten portaal van San
Luis, waar Heeroom mis zou lezen. De koster heeft ons nochtans gisteren wel beloofd
dat hij te zeven uur stipt de kerk zou openluiden. Morgen brengen...
Kwart over zeven: koster noch misdienaar die zijn neus vertoont.
De eerste trams beginnen te rijden. Een paar boeren komen opdagen, ingedut,
tusschen twee koperen stoopen, op hun lamlendige grauwe ezeltjes.
- 't Is brâ koud, moppert Oom Jan en zet zijn kraag recht.
- 't Zal regenen, meent Heeroom, de steenen slaan uit.
Aan den omdraai de kleine misdienaar gevolgd door een hulpkoster: eindelijk!
De bestelde taxi staat na de mis vóór de kerkdeur: die is ten minste op post. Naar de
Zuidstatie.
Onnoodig langs het hotel om te rijden: vóór negen uur wordt geen ontbijt
opgediend.
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Terwijl we aanschuiven in lange rij vóór het loket, knabbelen we aan een paar
gekochte broodjes met koude worst.
Een treintje met vijf, zes rijtuigen: voldoende om het aantal toeristen te slikken,
die het vijftig-kilometer-tochtje ondernemen naar het Escorial. Zindelijke,
gemakkelijk-ingerichte rijtuigen.
't Vertreksein zal wel niet gegeven worden vóór de zwerm gidsen hun zaakjes
hebben afgehandeld. Wij hebben er al drie, vier, afgescheept, denkende: we zullen
ons plan wel trekken. Ze geven echter geen moed verloren, het voorbeeld werkt
aanstekelijk... ja 't zal wel zoo wezen moeten: we mogen aan de traditie geen afbreuk
doen...
Daar hebt ge er weer een... Een slank, gepommadeerd versch - geschoren heertje,
met het voorkomen van een graaf, wel van een prins! Hij groet ons pet in hand.
- English? Deutsch!
- Nederlandsch, asjeblieft.
- No entiendo, vous pas parler français?
- Geen Vlaamsch, geen centen... Somos Flamencos...
- Oh! Flamencos... Zeer aangenaam, u drukt zich wondermooi uit in 't Spaansch!
Dat allemaal om die twee woorden: Somos Flamencos! Men vangt meer vliegen
met een druppel honig... en hij gebruikte een heel vat. Nu, we lieten ons lijmen. Voor
zestien pesetas per persoon - ‘forfait’ zei hij - zouden we in Escorial àl zien wat er
te zien is, dorp en omgeving, het koninklijk paleis, de Casita del Principe, alle
drinkgeld inbegrepen alsmede den prijs van een stevig uitstekend maal... We zouden
slechts éénmaal hoeven in onzen zak te schieten... ‘Neen, niet op voorhand betalen,
straks, als u alles gezien hebt en tevreden zijt... Muchas gracias, Senores’.
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En hij maakt zulke zwierige buiging dat ik onwillekeurig rechtsta om hem hoofsch
weer te groeten.
- En let u wel op het nummer op mijn pet: 16!
Heeroom en Oom Jan houden mij voor 't lapje. Laat ze lachen: ik heb de Vlaamsche
hoffelijkheid hoog gehouden en heel den dag zal ik bij onzen gentleman-gids vijf
vóór hebben!
Onder den aschgrijzen stuifregenenden hemel, over de golvende hoogvlakte, rijdt
ons treintje een flinken draf.
Schapen genoeg in dit land van Don Quichotte en de herders spelen er op een soort
klarinet; windmolens krijgen we echter niet te zien, wel watermolens met de
bewatering: was het daartegen misschien dat de dolende ridder met zijn speer te keer
ging?
Hier ligt de vlakte niet zoo braakgrauw. Tegen de rotsen overal, vlammend geel,
de brem in bloei. Groen en boomen welgedaan. De olijfboomen tieren er gulzig in
veien grond. De perceeltjes bebouwbaar land, met zorg omringd door een muurtje
van bruinen rotssteen, opdat in den winter, als de regen van de bergen stroelt en
gulpt, de vruchtbare bovenlaag niet zou worden meegespoeld.
Langs een zomertam waterloopje staan frissche populieren te bladerwemelen in
den dreinenden stuifregen. Waar een klaterende bergstroom naar beneden bruischt,
loopt een vrouwtje haar witten wasch te slaan en te bleeken.
De Guadarrama-bergketen komt bij. Even breekt de zon door: ginds sneeuw op
een top!
Ik trek mijn overjas aan.
- Moet ge nu uw jas aandoen omdat ge sneeuw ziet? lacht Oom Jan.
Onder het dofgroen der olijfboomen ligt helgroen een bergweide te glanzen,
bespikkeld met schapen en lam-
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meren als met St Jansbloemen en madelieven. Hooge rotsblokken, van de bergen
afgerold, stapelen zich op langs het spoor. De trein klimt en wendt en, op een draai,
daar grijnst ons toe, oprijzend uit het grauwe graniet van de Guadarrama, log-massaal,
somber onder het laagkoepelende looden wolkenschof, het kolossale Escorial,
als een reusachtig arendsnest,
als een loerende sfinks, die ons den huiver over den ruggegraat jaagt,
als een grimme draak uit het Apocalypsus.
Dat een paleis? Een gevang, ja! een burcht, een klooster zonder zon, een
voorgeborcht der hel! Een retraitenhuis, gebouwd door een millioenengek om Gods
toorn te vermurwen; gebouwd door iemand die beeft voor God als voor een tyran,
die op den loer zou liggen om den mensch, bij zijn eerste zwakheid, bij zijn eersten
misstap, met prijklauwen aan te slaan en in de hel te sleuren:
‘Den ketel in!’
- Neen, neen, sust Heeroom, God is een Vader, die slechts met tegenzin de zondaars
in de hel laat vallen, die van geen berouw willen weten, de verstokten die zijn
schoonen hemel niet in willen!
- Toch bekruipt mij de lust mijn geweten te onderzoeken, oppert Oom Jan, terwijl
hij onder zijn hoed in zijn haar krauwt.
Ik deel zijn indruk ten volle, 'k ben al bezig... Door mijn hoofd suizen al de
vermaningen, die ik ooit van leeraar of biechtvader of retraite-predikant heb gehoord,
vermaningen, die mij een tijd onder den indruk hebben gehouden, doch die steeds
weer in het drukke leven door den vergeetwind werden weggewaaid...
‘Het Rijk der Hemelen lijdt geweld en alleen de geweldigen nemen het in.’
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En ik die steeds in de stad - waar ik leven moet omdat ik in den zonnigen buiten, in
Gods vrije natuur, mijn brood niet kan verdienen - de zonneplekjes opzoek in de
straten waar de huizen lager zijn en de zon niet afsluiten... ik, die ook in het leven
steeds de zonnezijde heb gezocht...
- Niet suffen! vermaant Heeroom. Ge moet alle redenen plaats geven en alles
situeeren in zijn tijd, beoordeelen volgens de omstandigheden. Een lesje in de
geschiedenis: Filips II, die heel zijn leven lang streng geloovig was, kwam diep onder
den indruk van de laatste daad van zijn vader; van Keizer Karel die afstand deed van
zijn troon en al zijn bezittingen, om zich uit de wereld terug te trekken en zijn laatste
jaren te slijten in een klooster.
Hij zelf liet zich voor den zomer een landhuis bouwen niet al te ver van Madrid,
waar hij bijna als in een klooster zou kunnen leven, streng, naar zijn eigen verlangen,
naar den geest van zijn tijd...
Heeroom wordt in zijn les onderbroken door het stoppen van den trein.
- Escorial. Alleman afstappen!
Rond de statie slechts enkele huizen, die ‘Escorial de Abajo’ - het neerdorp vormen. Het hoofdvlek - ‘Escorial de Arriba’ - met het paleis, ligt ginds op de hoogte,
een half uurtje klimmen.
Doch - en dit is een eerste voordeel van onzen ‘forfait’ - een autobus staat ronkend
op ons te wachten en de slanke gids nr. 16 houdt het portier open:
- Par ici, Messieurs et Dames!
En ik - maar ik alleen! - krijg weer een glimlach en een aparten groet...
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Escorial Voorgevel
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Escorial Binnenhof
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II.
- Als ge voor de zon niet schrikt, kruip dan boven op 't autobuske, daar hebt ge 't
mooiste uitzicht.
Immer wordt de deugd beloond, de hoffelijkheid met wederhoffelijkheid
beantwoord.
- Wel blaakt de weg in de zon, geen boomen spreiden schaduw, doch het prachtige
landschap, badend in dat heerlijke Spaansche licht, is een beetje zweet wel waard.
Amper zijn we daarboven gezeten of kleine meisjes komen op een vluggen pas
bergaf getrippeld waar zij viooltjes hebben geplukt. Ze roepen ons iets toe dat we
bij het gedaver van den ronkenden motor niet vatten. We knikken vriendelijk - wat
zoudt ge anders doen? - en op den stond worden we gebombardeerd met welriekende
blauw-groene tuiltjes... waarna beneden wordt gewacht op een weder-bombardement
met koperen decimos. Een elegante manier, in elk geval, om den vreemdeling naar
de beurs te doen grijpen.
Nu we de laan oprijden naar het Paleis toe, is de aanblik van het Escorial wel
grootsch, trots de effen-grijze vlakke muren met de eenvoudige kleine venstertjes;
de afmetingen zijn te kolosaal, plaats en oord te wonderwel gekozen.
Kerk, paleis en klooster, met binnenplaatsen, wandelgangen, panden en zalen,
maken één reusachtig geheel uit, 200 meter lang en 160 breed. Het grondplan heeft
den vorm van St-Laurentius' rooster omdat - volgens de traditie - Filips II de belofte
had afgelegd een kerk te bouwen, St. Laurentius ter eere. Bij de belegering van
St-Quentin, in 1557, moest de Spaansche artillerie een
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kerk in brand schieten en te dier gelegenheid had Filips zich tot eereboet verplicht.
Alles kolossaal en overweldigend rijk. Men buigt onwillekeurig de schouders
onder het geweld van die drukkende reuzenmassa. Slechts af en toe, in dit of dat
détail, een indruk van kunst die glimlacht of vervoert.
Hier moeten we Baedeker laten opsommen: ‘Het Escorial telt 16 open
binnenplaatsen, 1.111 vensters in de buitenmuren, 1.562 die uitgeven op de
binnenplaatsen, 1.260 deuren, 86 trappen, 89 fonteinen...’ Leg de gangen achter
mekaar en ge komt tot een lengte van 160 (honderd zestig) kilometer... of er zou in
mijn Baedeker (vierde Duitsche uitgave, 1912) een 0 moeten te veel staan.
Geweldig groot! Ik denk er niet aan een nadere beschrijving te geven van kamers,
gangen, portalen, zalen, altaren, beelden, schilderijen, kerkramen, frescos, van de
rijkdommen van sacristij of bibliotheek... De tapijten van Teniers, Wouwerman en
Goya blijven in mijn verbeelding schitteren, ook twee prachtige Van der Weyden's.
Ik bewaar in mijn geheugen eveneens de schikking van Filips' werkkamer, met op
de tafel die horloge met lamp, het werk van een Brusselaar wiens naam mij is ontgaan.
Indrukwekkend was het bezoek aan het Pantheon der Koningen: een ronde
kelderzaal, tien meter hoog, tien meter middellijn, waar langs de wanden, vier boven
vier, in doodskisten van zwart marmer met gouden inschrift, de Spaansche koningen
liggen begraven. Het sarcophaag voor Alfons XIII staat reeds gereed. Voor méér
gekroonde hoofden blijft er geen plaats meer over. Was 't misschien een profeet die
deze schikkingen heeft getroffen?
Bij het bezoek aan het hooge koor, waar destijds de
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monniken het officie zongen, een plechtigheid, waaraan Filips II met voorliefde
deelnam, vergat onze gids nr 16 niet het plaatsje aan te wijzen, waar de koning gezeten
was toen, langs een zijdeurtje, een bode insloop om hem de zegepraal van Don Juan
op de Turken, in den zeeslag bij Lepante, te melden. Filips II bad rustig voort en
deed eerst na afloop der Vespers het Te Deum aanheffen.
In de bibliotheek een wondermooie Araabsche koran, het brevier van Keizer Karel,
de vier Evangeliën, afgeschreven en verlucht in opdracht van den Duitschen keizer
Koenraad II, en duizend schatten meer.
Het klooster is thans betrokken door geschoeide Augustijnen die er een College
hebben geopend.
't Is speeltijd en, niettegenstaande de stekende hitte, gaat het balspel zijn gang en
kaatsen de scholieren zich in 't zweet.
Moe van gaan en klimmen, van kijken en bewonderen, slenteren we naar 't hotel
waar onze gids tusschen de gedekte tafeltjes te wandelen loopt en voor ons een goed
hoekje en drie zetels heeft voorbehouden.
Een opgewekt strijkje bij de piano onder een palmboom verdrijft de moeheid uit
onze oogen.
Na het eetmaal, wandeling door Escorial de Arriba en tochtje per auto door de
bergstreek van den omtrek.
Hoe mooi ook op zich zelve, is de Casa del Principe (het Huis van den Prins), na
de overmacht van het Escorial, toch maar een mager beestje. Een lief klein landhuis
in een ouden tuin. Prettige kamertjes behangen met zijde, waarop geborduurd
oud-Romeinsche motieven. Marmeren beelden en schilderijen... veel moois, veel
moois, dat echter na de overweldigende afmetingen en de ontzaglijke rijkdommen
van het Escorial geen indruk meer maakt.
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Het regent volop als we in de statie op den trein te wachten staan. Grootsch is 't om
aanzien hoe om een bergtop van de Guadarrama regenwolken woelen en ineenvloeien.
In een boekenwinkeltje bij de statie heeft Heeroom een Spaansche spraakkunst
gekocht, Oom Jan een methode Gaspar-Otto-Sauer met dialogen in vier talen.
Buiten is er niets te zien dan regen, regen, regen. Beide onkels kijken maar in hun
boek en ik word dan links, dan rechts bij de mouw getrokken om les te geven in
uitspraak.
Een oolijkaard klopt mij op den schouder en blaast mij al pinkoogend volgend
complimentje toe:
- Meneer, ge zijt een goed leermeester en ge hebt leerlingen die moeite doen. Ik
zeg het ook: men is nooit te oud om te leeren!
Wij zijn reeds twintig kilometer ver op den terugweg als er een wolkbreuk plaats
heeft terwijl de trein in een statie staat. De regen stroelt als uit omgegooide kuipen.
De weerlicht slingert zijn zigzags over de toppen der bergen, danst in de bergkloven
als een witte vlam.
Een Spanjaard laat de blindekes voor de treinvensterkes neer en bergt zijn hoofd
in overjas en zakdoek.
Oom Jan staat op het platform naar de bergen te zien.
En Heeroom, ingedut over zijn boek, dat tot op zijn knieën is gegleden, slaapt den
slaap der gelukzaligen, laat het onweer al aan tamboeren.
De Spanjaard, alvorens als een struisvogel zijn kop in zijn veeren te steken, heeft
wel lust gehad om Heeroom aan te grijpen en te roepen:
- Heeroom, behoed ons of wij vergaan!
Het water pletst op de steenen stoep van de statiepui, de wind jaagt het voort bij
wederopspattende druppel-
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rijen, net een regiment Klein-Duimpjes die exercitie zouden houden. Afgeregende
bladeren worden onder den stilstaanden trein gezogen en schieten aan den overkant
in den vallenden regen weer omhoog, recht de lucht in.
De wind giert, de regen poert, de bliksemvlammetjes dansen... de trein wil
aanzetten, doch kan niet van plaats. Onze medereizigers loopen rond, veranderen
van plaats omdat het hier en daar ook in de rijtuigen begint door te druppelen...
En allen kijken naar Heeroom, die zalig ingeslapen ligt en nu met halfopen mond
lichtjes begint te snorken...
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Achtste Hoofdstuk
Toledo
I.
Een luie Maandagmorgen.
De straat blijft van ochtend nog langer ijl, de kerkdeur nog langer gesloten dan op
de gewone dagen.
Wij wandelen vóór het portaal weg en weer, stilzwijgend de steenen tellend.
Een dikbuik van een boer in blauwen kiel, de pet vóór de oogen getrokken, hoog
te paard zittend tusschen twee koperen melkstoopen schiet op een draf voorbij.
Daar hebt ge den misdienaar, doch zonder sleutel. Al van in de vroegte staan zijn
oogjes zoo ondeugend! Hij vat resoluut post vóór Heeroom en zegt hem onverholen
zijn zaligheid:
- Ik heb nu al drie dagen uw mis gediend en nog geen decimo drinkgeld gekregen!
Ik zal optreden als tolk.
- Bij ons is 't de gewoonte enkel bij 't vertrekken ‘propina’ te geven.
- En als ge in den loop van den dag dan eens verandert van gedacht en er toe besluit
om denzelfden avond nog te vertrekken, in plaats van den volgenden morgen, ik zou
daar schoon te blinken staan! Dat zijn toch dingen die kunnen gebeuren... Mag ik
een voorschot hebben?
Dit pleidooi ‘pro domo’ vermurwt het hart van Heer-
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oom: glimlachend stopt hij den jongen wat in de hand en zegent hem daarbij op 't
voorhoofd op den koop toe.
't Zijn rakkers! monkelt hij.
In de sacristij gaat het er maar rumoerig op los... Twee kosters en een onderpastoor
zijn nog niet uitgepraat over het stierengevecht van gisteren. En met hun sigaret in
den mond mommelen ze hun strate-Spaansch, zóó onduidelijk articuleerend, dat ik
last heb om ze te verstaan en te volgen.
Onderpastoor en onderkoster houden het met Marques:
- Dat is een torero! Dat wordt een tweede Lagartijo.
De koster moet er om lachen; een medelijdend trekje speelt om zijn mond:
- Marques een Lagartijo! In 't drinken misschien. Valencia is uit ander hout
gesneden. Let daar eens op. Dat wordt de eerste torero van Spanje, nog dit sezoen!
- Dat zegt vader ook, plaatst vlug daarachter met grooten mond, de kleine chico,
die de ampullekes vult...
Wijl Heeroom zijn dankgebed zegt na de mis, loop ik om een taxi. Als we den trein
voor Toledo nog willen halen...
De chauffeur heeft langen tijd een taxi gevoerd te Parijs. Wat is hij blij dat hij
terug in het jolige Madrid zijn brood kan verdienen.
- Mucho mas alegria en Madrid que en Paris, zegt hij. ('t Gaat er in Madrid veel
vroolijker toe dan in Parijs.)
De trein vol menschen van den buiten die, na het stierengevecht te hebben
bijgewoond gisteren, den nacht in de stad hebben overgebracht. In de gesprekken
hoor ik af en toe de namen knetteren van Marques en Valencia.
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De vlakte naar Toledo deint schoon en welbebouwd: het gras der grachten wordt
afgeweid door langharige, bruine geiten, groot als koetjes.
Ginds boven 't veld de plompe vlucht van een roode bloedspecht.
Aan den overkant in den hoek zitten twee jonge kerels tegenover twee jonge vrouwen,
die sigaretten rooken en tusschendoor mooi zingen, terwijl ze met knippende vingeren
het geknepper van castagnetten nabootsen.
In een statie, waar de trein manoeuvers maakt, een waggon afstoot, er een paar
andere aanpikt, hebben de jonge kerels de mooie deernen overpraat, haar er toe
gebracht, dat zij, uit kortswijl, een ‘segeduilla’ zouden dansen.
In een vluggen zwaai wippen de Spaansche schoonen elk op den hoek van een
bank, ontplooien hun waaier, glimlachen hun mooie witte tanden bloot en dansen,
met zuidersche gracie en uitbundigheid, de Seviliaansche ‘segeduilla’. Ze keeren en
draaien, naar elkander toe, van elkander weg, knepperen met hun vingers, spelen
met den waaier en zingen, zingen als nachtegalen, een duo. Ik denk aan Ibsen's Nora,
die de tarentella danst...
Kaal ligt de vlakte, zonder lommer, in de doorbrekende zon. Alleen om de staties
droomen enkele hooge populieren, staties die aandoen als groene oasen in de bruine
steppe.
De velden zijn niet slecht bebouwd: aardappels, boonen, erwten, rogge en af en
toe een vrucht met een klein wit bloemeke, een soort spurrie, - doch spurrie is het
niet! - die wij niet kennen, Oom Jan niet, ik niet, Heeroom ook niet. En Oom Jan
zou absoluut willen weten wat het is.
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- Zie, daar is het opnieuw!
Ik spreek mijn buurman aan.
- 'k Weet niet, 'k ben geen boer!
- Zie daar is 't weer! Vraag het ginder eens aan dat jong manneke; dat schijnt van
de streek te zijn.
Ik vraag het weer, doch geen bot te vangen. hij haalt de schouders op:
- Ik ben niet van 't vak, ik word torero!
- Zoo, torero?
- Ja, U zijt vreemdeling?
- Vlaming.
- Ja, de anderen hier in het rijtuig weten wel wie ik ben: de broer van Juan
Tornquist!
- O, zoo!
Ik heb dien naam nooit gehoord (tenzij in Antwerpen aan de Beurs: er moeten
ergens in Amerika kopermijnen bestaan José Tornquist & Co), doch ik doe natuurlijk
of heel Vlaanderen hoog oploopt met den fameuzen stierenbevechter Tornquist!
- Ja, waar is uw broer voor 't oogenblik geëngageerd?
- In Mexico. Een contract voor vijf vertooningen tegen 20.000 (twintig duizend)
pesetas per vertooning!
Nu begrijp ik heel goed waarom hij de voetstappen van zijn broer wil drukken...
- Indien Spanje maar half zooveel flinke ingenieurs bezat als het nu befaamde
toreros telt... mompelt Heeroom.

II.
Toledo!
Op dat kale barre rotsgevaarte, onder het kletsend wit licht eener Afrikaansche
zon, kronkelend onder- en door-
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een-gekegeld, liggen de straten, kloosters, kerken, bouwvallen van Toledo bruin te
blaken.
We voelen ons plots in een ander werelddeel. Wie schreef ook weer dat de Pyreneën
Europa van Afrika scheiden?
Een omnibus voert ons van de statie opwaarts over den geelbruinen pulverenden
zandweg, de stad binnen langs de brug van Alcantara - van op de brug heeft men een
uitzicht dat mij de omstreken van Dinant te binnen roept - onderdoor de Puerta del
Sol.
Is het Maurice Barrès niet, die in ‘Le Secret de Tolède’ beweert dat Toledo iets
weg heeft van een klooster, iets van een burcht, iets van een gevang en ook iets van
een harem?
We moeten eerst te voet gaan eer we kunnen de stad op ons laten inwerken - de
autobus ging te vlug - en door de kronkelende straatjes, sommige zoo nauw, dat twee
ezels met moeite elkander kunnen kruisen, klimmen we in eens op naar het Alcazar
op het hoogste punt der stad.
Eigenaardig, die hooge Moorsche huizen, met hun kleine vensters, de groote
benagelde deuren die leiden naar het ‘patio’, naar de binnenplaats, langs vier kanten
door gebouwen ingesloten, tot waar de wind in het guur jaargetijde niet doordringt
en die steeds schaduw kan bieden in den zomer.
Een van die oud-Moorsche huizen dient tot hotel. Om een voorwendsel te hebben
het van onder tot boven te bezichtigen, gaan we er ons middagmaal bestellen tegen
straks en informeeren naar 't etensuur.
Het ‘patio’ werd hier met glas overdekt en tot eetzaal ingericht. Een wenteltrap
voert ons tot boven op een binnengaanderij, aangebracht boven den glazen koepel
van het ‘patio’. Op deze binnengaanderij geven al de
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slaapkamers uit, slaapkamers die langs buiten venster noch luchtgat hebben: al de
matrassen liggen in het deurgat te verzonnen. Vlaamsche en Hollandsche
kraakzindelijkheid moet men hier niet gaan zoeken...
Een kamermeisje is bezig een peluw op te schudden. Een zuiver-Moorsch type:
niet groot, toch slank; bruine huid, zwart kroezelhaar, vurige oogen en ivoor-witte
tanden. Als ze ons half bedremmeld met toeristen-nieuwsgierigheid toekijken ziet,
gaat er over haar wezen een ondeugende lach, die haar gelaat vol uitdrukking zet als
werd er licht ontstoken in een gekleurde voorheen doove lantaarn. Ze draait zich om
op een hiel, wipt vlug als een hinde in het lommer der kamer en begint met hooge
lokstem een fioretteerende ‘bolero’ te zingen.
We voelden plots de oud-Moorsche ziel aan van het ‘Toledo’ der Arabieren: ‘Le
Secret de Tolède’.
Zelfs Oom Jan komt onder den indruk.
Met Kempische sappigheid stelt hij de onbescheiden vraag - Heeroom is ver genoeg
af om 't niet te hooren:
- Kwamen de Mooren in Spanje om de schoone vrouwen, of andersom, zijn de
vrouwen te Toledo zoo mooi, omdat de Mooren gekomen zijn?
Van op de pui van het Alcazar, dat statig zich verheft op den hoogsten top van het
rotsgevaarte waarop Toledo is gebouwd, overschouwt men de oude Moorsche stad
met een heel stuk van den omtrek.
Vier eeuwen lang (712-1085) wapperde hier op de rots de vlag van Afrika en den
Islam; vierhonderd jaar bleef Toledo in de macht der Mooren.
De Toledanen namen wel de spraak, doch niet den godsdienst aan van hun
veroveraars. Grootmoedig lieten de Arabieren Christenen en Joden vrij hun godsdienst
uitoefenen en regeerden met den stillen lach van Les-
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sing's ‘Nathan der Weise’: welke der drie ringen is de echte?... Zalig de zuiveren van
inzicht... Eerst in 1850 werd aan die ver-Moor-de Toledanen (Mozaraben) het gebruik
der Araabsche taal verboden.
Langs drie zijden is Toledo ingesloten en beschermd door de breede bedding van
den bruisenden Tajo-stroom; slechts langs den Noordkant is zij vastgehecht aan de
hoogvlakte van Castilië. Wat een prachtig bruggehoofd voor de Ariaansche
West-Gothen, voor de Mooren en, beurt om beurt, voor de christene koningen van
het schiereiland! De Puerta del Sol, met haar ronden en haar vierkanten toren, was
de sterke vesting.
In de verte doomt de bergketen op van Toledo; tusschen de stad en de bergen deint
de ‘Vega’, de welige vlakte, vruchtbaar gemaakt door het Tajo-water, dat door groote
wielen, voorzien van schepbakjes - systeem van vader Adam -, in een net van grachten
en greppels wordt uitgegoten.
Langs de Taag ligt ook de wapenfabriek die thans de bevolking van het stadje
leven laat.
Toledo is daarbij de stad der aartsbisschoppen. De huidige aartsbisschop is nog
Primaat van Spanje, heeft den voorrang op den aartsbisschop van Madrid.
Toledo was ook het hoofdkwartier der Comuneros, die den strijd aanbonden tegen
den Spaanschen eenheidsstaat, en die - roemrijk! - de nederlaag leden.
Stad van kamp en strijd. Door den Spaanschen vrijheidsheld, den Cid Campeador,
werd zij op de Mooren heroverd, den Cid die in het Romeinsche castellum, dat
vroeger de plaats van het huidige Alcazar besloeg, als burchtheer over Toledo
regeerde.
Thans is het Alcazar betrokken door een kadettenschool en een militair museum
met vaandels en gedenk-
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teekens, meest uit den Spaanschen vrijheidskamp tegen de Franschen.
Nog een oogslag op het wijde panorama en we dalen af in de stad door nauwe
kronkelende straatjes met hooge huizen, wier spits toeloopende bovengevels naar
elkander schijnen toe te buigen om elkaar, met Spaansche hoffelijkheid, den
broederkus te geven... En van huis tot huis, dwars over de straatjes heen, hangt weer,
kleurig wapperend in wind en zon, de wasch te drogen...
De kathedraal, werd ons gezegd, zouden we best in den namiddag bezichtigen.
Er is nog zooveel dat onze aandacht vraagt: kerken, kloosters en musea, moskees
en synagogen, miraderos (belle-vues), het stads- en straatleven zelf...
In de kleine moskee ‘El Christo de la Luz’ een prachtig gestoelte ‘para los
canonigos musulmanes’ - voor de Musulmaansche kanunniken - zegt onze gids, en
een mooi doek van Van Dijck, St Agnes voorstellend.
In het befaamde El Greco-Museum, veel mooie schilderijen, aan den meester
toegeschreven, ‘de meeste ten onrechte’ beweert onze cicerone, ‘toch allemaal mooi!’
Ook in de aanpalende kamers zijn doeken, van elders hier tijdelijk ondergebracht en
tentoongesteld om een meer algemeen overzicht te geven over El Greco's werk.
Eigenaardig-mooi die ascetische figuren, beenderig en bloedloos, en daarin die van
een geheimzinnige koorts gloeiende oogen. Iets Grieksch-Byzantijnsch in het opzet,
iets Italiaansch in den zwier, veel Spaansche gloed uit den geweldenaarstijd toen die
Griek hier aanlandde in het middeleeuwsch Toledo, op het barre rotsgevaarte
heerschend over de dorre vlakte.
Aangrijpend...
In Santa Maria la Blanca, een synagoog in mude-
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jar-stijl (Mudejar heette men den christen geworden Araab), vóór een oud schilderij
staat een slanke Fransche dame haar schoothondje, een lichtbruin griffoentje, te
kussen en te aaien.
Oom Jan kan 't niet velen:
- Dat ze liever een kindje koopt, mort hij flegmatiek, dan zal ze wat beters hebben
om te vertroetelen.
Twee uur: etenstijd.
Ook te Toledo, zooals trouwens in alle Spaansche steden, schijnt de dagtaak te
gelden: opstaan tusschen acht en negen, ontbijt te half tien, werken of wandelen tot
half twee, te twee uur middagmaal, siesta tot half vier, vier uur; zijn zaken verder
afhandelen tot negen, diner te half tien, tien uur; opblijven tot middernacht.
Vele vreemdelingen om te middagmalen, meest Engelschen, doch ook Spanjaarden
uit het Noorden.
Weer valt er duchtig te lepelen en te vorken. Ik sta mijn man, doch Oom Jan en
Heeroom doen van sommige schotels niets dan nippen, laten weer andere voorbijgaan,
tot openmondsche verbazing van den garçon.
- Ze kunnen hier niet begrijpen dat ge u niet doodvreet... flapt Oom Jan er uit.
- Wenschen de heeren een bed voor de siesta?
- Neen, we zullen liever in de rookzaal een sigaartje trekken.
't Is te snikheet om zich zoo aanstonds buiten onder de brandende zon te wagen,
daarbij ‘el sereno’, de koster van de kathedraal, slaapt ook tot half vijf: zoo lang
moeten we toch wachten, tot die zich gewaardigt met zijn sleutel te voorschijn te
komen.
De rookzaal zonder vensters: enkel een kleine waaier hoog in den buitenmuur,
verder de glazen dubbeldeur uitgevend op het patio.
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De vreemdelingen schijnen zich aan de Spaansche levenswijze aan te passen: ze
trekken alle naar boven om te rusten.
Slechts één priester, die in een hoekje der rookzaal een sigaret opsteekt. Hij bekijkt
Heeroom, Heeroom bekijkt hem:
- Pater Oria?
- Precies! Dat is, laat zien eens...
- Veertig jaar geleden...
Wat een vriendschap!
't Heeft er veel van weg dat al de Spaansche Jezuïeten te Leuven hebben gestudeerd.
Zijn Fransch was hij vergeten, doch in 't Latijn hield hij met Heeroom flink slag.
- Waar is de tijd?
- Ja, waar is de tijd?
Ik vertaal af en toe voor Oom Jan wat beide oude vrienden zooal interessants te
vertellen hebben.
't Schijnt wel dat op godsdienstig gebied de Moorsche invloed nog doorsijpelt: de
bevolking van Toledo is in godsdienstzaken onverschillig. Nog de helft der mannen
houden hun Paschen niet, en dat in het katholieke Spanje!
Lusteloos zijn ze verder, als de Mooren, en gelijk alle Oosterlingen, wars van
arbeid en inspanning.
Nu, dan heeft heel Spanje, Barcelona misschien uitgesloten, wel den invloed der
Mooren ondergaan...
- Wat praten ze daar van ‘de Fonseca’? vraagt Oom Jan.
- Ze hebben het over de vroegere aartsbisschoppen van Toledo, de echte heerschers
over de stad. Onder hen waren verscheidene ‘de Fonseca's’, en wel onder de meest
beroemde.
- Daar wonen nog afstammelingen van die familie in
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Vlaanderen. Rijd eens met uw velo van Knocke-aan-Zee den weg op naar Hazegras:
bij de Hollandsche grens stopt ge voor het café ‘Bij de kinderen van Siska’, waar ge
lekker kramikbrood en een geurige tas koffie kunt bestellen. Vraag aan de waardin
haar identiteitskaart: ge zult er op vinden Francisca de Fonseca... Die menschen
moeten van oud-edelen Spaanschen bloede zijn...
't Gaat naar vier uur toe.
- Willen we opstappen naar de kathedraal?
- Ik zal gaarne uw geleider zijn.
Zie zoo: we hebben weer op 't onverwachts een besten cicerone gevonden.

III.
Zeppelins, die den Atlantischen Oceaan overvliegen, kanonnen van 42 cm.,
spoorhallen en transatlantiekers, autos en telefoon, radio en de rest, over alles waar
onze verlichte eeuw zoo prat op is, gaat men zooveel lichter denken in de schaduw
van de meesterwerken der donkere middeleeuwen, onder de stoute, machtig-schoone
gewelven, rustend op reusachtige pijlerbundels, van Toledo's kathedraal.
Het meesterstuk in Spanje der Gothische bouwkunst, waaraan bijna drie eeuwen
lang, van 1227 tot 1493, ononderbroken gearbeid werd. De laatste bouwmeesters
hebben er hier en daar wel een Renaissance- en baroktint aan gegeven en in de talrijke
zijkapellen zijn de meest verscheiden stijlen vertegenwoordigd: zeer mooi is de
Mozaraabsche kapel waar nog dagelijks de H. Mis wordt opgedragen volgens den
West-Gothischen ritus.
Het zou ons niet verwonderen moesten daar plots de Mooren vóór ons staan, met
hun bruine lijven op
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hun witte woestijnpaardjes, om weer bezit te nemen van den tempel: er hangt een
Araabsche geur om alle dingen... met zoo'n geheimzinnige pracht breekt het licht
door de gamma der kleuren van de kerkramen, om verbleekt te gaan liggen op het
witte en zwarte marmer van den kostbaren vloer. Zou niet een Araab dit ivoren
Madonna-beeld gesneden hebben, zoo weinig kerkelijk van uitdrukking? Een
wereldsch-mooi gelaat, Moorsche glimlach als van het kamermeisje in 't hotel.
Oostersche lippen die schijnen te mompelen: ‘Tout comprendre c'est tout pardonner...’
Zuivere Renaissance is de Capilla de los Reyes Nuevos.
Het koor, zooals in bijna alle Spaansche kerken, in de middenbeuk, vóór de
kruisbeuk, ingebouwd, verhindert dat men met één oogopslag heel de binnenkerk de vijf beuken, de gewelven rustend op 88 dubbelzuilen - zou opnemen. De
kanunniken hadden het gaarne warm en offerden het zicht voor een warmen rug en
warme voeten.
Twee der kerkbewakers - ‘Azotaperros: hondenprossers’ zegt het volk - slapen
hier 's nachts onder het koor: of juister de eene slaapt, terwijl de andere zijn nachtronde
doet, of zou moeten doen. Het hoogaltaar, zooals wij zoo vaak zagen in Spanje, in
lorkenhout van onder tot boven verguld.
Op een grafsteen: ‘Hic jacet Paulus cinis et nihil.’
Pater Oria stelt ons voor aan een paar kanunniken.
- Gijlie zijt zeker mannen van den Boerenbond?
Wij kijken verbaasd.
- Ja, die worden hier ten minste verwacht voor de inhuldiging van het gildenhuis
te Zaragoza!
We zullen eens informeeren.
Nu gaat het met een anderen kanunnik naar den Dom-
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schat... Goudsmeed- en brokaatwerk voor een waarde van millioenen: zilverwerk
van Benvenuto Cellini; een Custode van een Vlaming ‘Enrique de Arphe’, een
meesterstuk drie meter hoog, wegende 172 kgr., met 260 beeldjes in verguld zilver;
het middenstuk, de monstrans, twee kilo zwaar, vervaardigd uit het goud dat
Christoffel Colombus van zijn eerste Amerikaansche ontdekking meebracht...
En hier ook, gelijk in zoovele andere plaatsen, luidt het refrein: ‘Hier hebben de
Franschen in 1808, veel gestolen.’
We zijn wat lang in de kathedraal gebleven, beklagen het ons echter niet, doch
om tijd te winnen stappen wij een taxi in die ons verder al wat Toledo oogenboeiends
biedt laat opnemen.
In de trapzaal van 't stadhuis heb ik verzen van Gomez Manrique, die in den wand
zijn gegrift, opgeteekend; verzen, die ik hier ten behoeve der would-be leden onzer
wetgevende kamers wil overschrijven:
Nobles discretos varones
Que gobernais à Toledo,
En aquestos escalones
Desechad las aficiones,
Codicias, amor y miedo,
Par los comunos provechos
Dejad los particulares;
Pues os fizo Dios pilares
De tan riquisimos techos,
Estad firmes y derechos.

Wat in 't Dietsch beduidt - 'k vertaal in rijmlooze regels, dat is mode, dus mooi, en
voor mij 't gemakkelijkst:
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Edele vroede Heeren
Die Toledo bestuurt,
Op deze trappen
Laat varen allen hartstocht,
Hebzucht, voorliefde en vrees.
Voor de belangen van 't gemeenebest
Zullen uw persoonlijke belangen wijken;
Daar God u opstelde als pijlers
Onder zoo rijke daken,
Staat stevig en recht!

Al dezen die hopen eens als pijlers onder rijke daken te worden opgesteld mochten
wel dit Spaansche versje van buiten leeren. Hun leg ik het ter overweging voor.
Pater Oria bestuurt in de stad een cooperatief. Nu kunnen we niet anders dan voor
zijn werk de meeste belangstelling toonen en onzen uitstap naar Toledo besluiten
met een bezoek aan zijn inrichting.
Zijn instelling is een centrale van plaatselijke cooperatieven en om zijn winkel,
zijn middenkredietkas en zijn verkoop van landbouwmachines onder dak te brengen,
heeft hij een oud Augustijnenklooster mogen in beslag nemen.
Twee spreuken, in gouden letters op den muur geschilderd, treffen den
binnenkomenden bezoeker:
‘Unos por otros y Dios por todos’: niet, als bij ons, Ieder voor zich en God voor
allen, maar: De eenen voor de anderen, en God voor allen.
En verder: ‘La Cruz y el Arado salvaron à Espana: Het Kruis en de ploeg zullen
Spanje redden!’
Kamer voor kamer zien wij alles gewetensvol af: magazijnen, opslagplaatsen als
van een grooten bazar. Ook wel typische dingen: in een zaal, rechts, rij aan rij, laag
boven laag ingemetseld, de beenderen of wat er
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nog mag overschieten van de vroegere Augustijnen (die mochten geen doodkist
hebben en warden hier in gereedgemaakte vakken, enkel in een laken gewikkeld,
bijgezet, ingeschoven en vermetseld); links, aan den wand er rechtover, rij aan rij,
laag boven laag, onze welbekende kistjes uit België: Sucre de Tirlemont. In Spanje
kijkt men zoo nauw niet...
En we luisteren geduldig naar den uitleg dien Pater Oria ons met vollen mond
verschaft.
- Hier ook hebben de boeren tijdens den oorlog veel geld gewonnen; de heeren
verkeeren veelal in geldverlegenheid en zijn tevreden hoeven en landerijen te kunnen
verkoopen. Beschikken de pachters niet over de volle som, ze kunnen een leening
aangaan bij onze bank.
Boerkes, die vóór den oorlog geld moesten gaan zoeken om een os te koopen,
hebben nu tot 20.000 duros op de bank staan (20.000 duros = 100.000 pesetas, of in
Belgische munt: ongeveer 275.000 frank!)
Vooraleer onze spaar- en leengilden en onze middenkredietkas warden gesticht
waren onze boeren aan woekeraars overgeleverd. Het vóóroorlogsche woekersysteem
werkte als volgt: voor elken ontleenden duro (5 pesetas) moest een wekelijksch kroos
worden afbetaald van 10 centimos, dus een jaarlijksche interest van meer dan 100
t.h.
Van België gesproken: ik zoek een weg om rechtstreeks met de Belgische
cooperatieven handel te drijven: wij verkoopen u azijn en vruchten en nemen van u
af wat gij kunt uitvoeren. Ik heb mijn plan aan een Franschman van ‘l'Internationales
des Coöpératives’ voorgelegd, maar ge kunt met een Franschman geen licht schieten.
Die maken plannen, veel schooner dan gelijk wie dat zou kunnen, maar begin ze niet
uit te werken,
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ze laten u in den steek om een nieuw, nog mooier plan op te zetten.
En dat was een Spanjaard die sprak!
't Gebeurt meer dat de moor den ketel verwijt dat hij zwart ziet...

IV.
Pater Oria reist met ons mede van Toledo naar Madrid. De avond valt schoon over
de heuvelende landouwen. Wijl Heeroom zijn brevier bidt en Oom Jan in een hoek
zijn dutje doet, heb ik Pater Oria te pakken over de Spaansche literatuur der laatste
jaren.
- Nooit is onze literatuur zoo onzelfstandig geweest als deze laatste decenniën. Zij
wortelt niet in de diepgeloovige Spaansche volksziel, maar laat zich drijven op allerlei
uitheemsche invloeden: Zola, Ibsen, Tolstoï, d'Annunzio en de moderne Franschen.
Het volk is anti-Fransch, en door en door katholiek; de letterbent wordt meegezogen
in 't Fransche zog, en brengt zoo weinig tot uiting van wat er leeft en roert in het
christen gemoed van ons eigen Spaansche volk. Naturalisme met als helden geestelijk
ontaarden; echtbreuk en verfijnde zinnelijkheid.
Om van de allerjongsten niet te spreken, wier produkten slechts een afkooksel zijn
van de werken die te Parijs ‘furore’ maken, kunnen we onze meest gelezen, meest
verdienstelijke schrijvers rangschikken in twee groepen: de eerste, in het vaarwater
der Fransche romantiekers, de oudere dus, en de tweede, nu in de volle kracht van
hun letterkundig scheppen, volgelingen van Zola.
Bij de eersten vinden we Juan Valera - hebt ge zijn ‘Pepita Ximenes’ niet gelezen?
- José Maria de Pe-
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reda: lees zijn ‘Pedro Sanchez’ of liever nog ‘De tal palo, tal astilla’, (zoo het hout,
zoo de splinter): in dat boek triomfeert nog het geloof over de vrijdenkerswetenschap,
hoor! Inhoud? Een godloochenaar wordt verliefd op een geloovig burgersmeisje (het
onderwerp van Timmermans' ‘Pastoor uit den Bloeienden Wijngaard’) en nu ontstaat
de tweekamp tuschen zijn overtuiging en zijn liefde. Zal hij haar winnen? Zal zij
hem bekeeren? Hij vermaledijdt de wereld en de wetenschap, waaruit hij het gift van
het scepticisme heeft gezogen en pleegt zelfmoord.
De tetralogie ‘Torquemada’ van Perez Galdoz kent ge ongetwijfeld alsook de
cyclus-romans van gravin Pardo-Bazan?
Wat hebt ge gelezen van Palacio Valdes? ‘La Fé’? Wat ge koopen moet is ‘La
Hermana San Sulpicio’: daarin leeft Sevilla; daarin treden alle Spaansche volkstypen
op, en de held is een Galiciër, een gallego! Hoe hij dat klaargesponnen heeft! Ge
weet toch dat in gansch Spanje de Galiciër versleten wordt als houdende het midden
tusschen een mensch en... het paard van Christus?
Daar is een volksrijmpje dat luidt:
Anoche en la ventana
Vi un bulto negro;
Pensado que era un hombre
Y era un gallego!
(Van avond door 't open venster
Zag ik iets als een zwarte hoop,
Ik dacht dat het een mensch was
En 't was een Galiciër!)

Hier wordt de spreuk uit het evangelie op den Galiciër toegepast en beweerd dat Sint
Pieter geen domkop-
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pen in den hemel wil. ‘Het is gemakkelijker voor een kemel om door het oog eener
naald te kruipen dan voor een Galiciër om in den hemel te geraken.’
Waarop de Galiciërs, met al te blijkbare tekstvervalsching, antwoorden dat de
spreuk zou luiden: ‘Het is gemakkelijker voor een Galiciër om door het oog eener
naald te kruipen, dan voor een kemel om in den hemel te komen!’
Om tot de literatuur weer te keeren, de schrijvers van die eerste groep, wier romans
voor 't meerendeel in de provincie spelen, laten ons oud geloof en de Spaansche
volksziel nog min of meer tot hun recht komen.
Zoo staat het niet met de tweede groep, met de volgelingen van Zola en zijn
naturalisme: Blasco Ibanez, Pio Baroja, Martinez Sierra, Angel Guimera (een Catalaan
deze) en andere.
Blasco Ibanez is u waarschijnlijk genoeg bekend. Uit zijn roman ‘La Catedral’
werd een film getrokken die de wereld is rondgegaan. Hij is de voorvechter van het
socialisme in Spanje. De Parijsche loge heeft hem kunnen overhalen om tijdens den
oorlog een hevige anti-Duitsche campagne op touw te zetten. Hij is een vijand van
het koningdom: ook van het huidig Directorium.
Van Pio Baroja moet ge lezen ‘La vida fantastica’; daarin zult ge den ouden
Spaanschen schelmenroman weervinden. Een flinke humorist evenals Azorin!
Martinez Sierra zou ik niet met den naam naturalist willen doodverven. Die brengt
echte oude schoonheid.
Ten andere - en dit is een correctief bij wat ik in 't begin zei - in Spanje heeft het
Fransche naturalisme wel wat van zijn morbidezza ingeboet.
Bij dat al schreeuwt onze letterkunde om vernieuwing. Los van den Franschen
verderfelijken invloed. Terug
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naar de oude bronnen. Terug naar het volk, naar het oud geloof en de oude zeden en terug naar God!
Heeroom en Oom Jan hebben nog altijd geen beslissing getroffen nopens de verdere
regeling en den duur onzer reis. Pater Oria zal me zeggen wat we zeker van Spanje
nog zien moeten.
- In 't Noorden: Zaragoza en Barcelona; in Zuid-Spanje: Sevilla, Granada en
Cordoba.
Andaloesië! het land van het licht en de alegria! Daar is de zomer één glorie van
zon. En toch is het land vruchtbaar als een paradijs, omdat het wordt gedrenkt door
de gesmolten sneeuw die van de Sierra Nevada druipt. Ge zult er heele bosschen
zien van granaat- en oranjeappelen, van vijgeboomen en citroenstruiken, boomgaarden
van moerbezieboomen, waarop zijdewormen worden gekweekt.
Sevilla is de stad der vreugde. Nergens in Spanje leeft het volk als daar. Dààr moet
ge een stierengevecht bijwonen!
Te Granada gaat ge het Alhambra bewonderen, mooier dan de zeven
wereldwonderen te saam. En op den heuvel bij de stad, boven den bergpas ‘El ultimo
suspiro del Moro’ gaat ge zitten droomen. Daar op den heuvel ‘de las lagrimas’, moet
ge u Abou Abdallah voorstellen die, verslagen, met zijn laatste Arabieren den aftocht
blaast, vaarwel zegt aan dat mooie land, om terug te keeren naar de woestijnen van
Afrika.
En te Cordoba gaat ge bidden in de vroegere mozquita, den prachtigsten Moorschen
tempel der wereld...
Met Pater Oria heb ik gewikt, doch Oom Jan ‘que tiene la bolsa’ (die de beurs draagt)
heeft beslist... Maar dat is voor een volgend hoofdstuk.
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Negende Hoofdstuk
Zaragoza I.
Keere weerom, Reuske, Reuske,
Keere weerom, Reuzegom!

In 't hotel te Madrid.
Negen uur 's avonds.
Na onze thuiskomst van het uitstapje naar Toledo heb ik me wat opgefrischt; in
mijn zetel liggend de avondbladen ingekeken (het avondmaal wordt toch niet
opgediend vóór negen uur) en nu hoor ik het uur slaan op de klok in de gang.
'k Heb honger. Ik ga kloppen bij Heeroom: geen antwoord; bij Oom Jan: ‘Binnen!’
op zoo'n lusteloozen toon...
Oom Jan zit in zijn leunstoel, de handen gevouwen op zijn buik, zijn blik dof en
moe.
- Voelt ge u niet wel, Oom Jan?
- Een beetje hoofdpijn.
- En Heeroom?...
- ...Neemt een bad, zal seffens hier zijn.
Op de tafel een pakje brieven.
De post uit België?
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- Ja.
- Niets voor mij?
- Voor u alleen? Neen. Wel brieven aan ons gedrieën, van kozijn Renaat.
Ik heb kozijn Renaat, student-landbouwingenieur, op studiereis in Duitschland,
reeds vroeger voorgesteld: bij het bezoek aan de Spaansche hoeve, waar Oom Jan
zoo'n wel ontworpen kaartenhuisje bouwde dat, onder den adem van de mooie Concha,
zoo plots werd omvergeblazen...
- Toch geen slecht nieuws in de brieven?
- Neen, neen, lees ze maar: hier zijn ze: twee brieven en twee postkaarten.
Er scheelde iets met Oom Jan. Wat mocht het zijn?
En plots kwam het er uit!
- Houdt gij er zooveel aan om ook het Zuiden van Spanje te zien?... Ik begin moe
te worden van dat reizen... ik ben een beetje gelijk Renaat: ik verlang ook naar huis...
Ik moet me weren! Ik haal de geestdriftige woorden aan, waarmee Pater Oria de
heerlijkheid van Andaloesië afschilderde..., Sevilla, Cordoba...
Heeroom is intusschen binnengekomen. Hij steunt mijn zienswijze, doch, o zoo
zwakjes!... Twee oude menschen, die beiden reeds zooveel van de wereld hebben
gezien...
Oom Jan zal er nog eens op slapen... Hij heeft de schijven, hij beslist... Wat zal
het zijn?
Keere weerom, Reuske, Reuske,
Keere weerom, Reuzegom?

Oom Jan heeft beslist, Oom Jan, die het heimwee naar
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zijn Kempisch dorpke niet meer kroppen kan. Hij moet terug... en wij mee...
Adieu, Sevilla en Zuid-Spanje! Wij zullen Andaloesië, het land van ‘De schoone
Maalderin’ niet zien, Granada noch Cordoba, noch Valencia, waar St. Niklaas zijn
scheepsladingen oranjeappels opkoopt voor de brave kinderen in Vlaanderen.
Morgen gaat het Noord-Oost met oponthoud te Zaragoza en te Barcelona - dit heb
ik gelukkig nog kunnen verkrijgen - en dan verder over Toulouse en Parijs naar
Brussel.
We zijn dezen voormiddag nog eens naar het Prado geweest; we hebben er ons thuis
gevoeld in die heerlijke Vlaamsche zalen; een Vlaming vindt overal zijn land op de
doeken van zijn schilders. Daarna een tijdje gewinkeld: ‘Souvenirs’ gekocht voor
huisgenooten en vrienden in Vlaanderen - en we hebben al de menschen die we in
Madrid hebben leeren kennen, uitgenoodigd op een afscheidsdiner tegen dezen avond,
in het hotel Ritz. Wie het lang heeft, laat het lang hangen: Oom Jan doet de zaken
goed... Onze vriend Schmidt zal komen, een kanunnik van de kathedraal, en drie vier
menschen nog, die in de maatschappelijke beweging staan. Pater Oria is naar Toledo
teruggekeerd, jammer: op hem had ik gerekend voor een laatsten aanval op Oom
Jan's gemoed... We zullen er ons dan maar bij neerleggen en berusten...
Den namiddag hebben we buiten de stad doorgebracht en we komen met den trein
terug aan de Noordstatie.
't Regent met lange strepen, onbarmhartig. Geen tram te zien; alle taxis en rijtuigen
benomen. En we moeten maken dat we op tijd zijn in 't Hotel Ritz.
Na lang wachten kunnen we eindelijk toch een tram
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op: we rijden een paar honderd meter, stop! Een ezel met een wagentje vol sierplanten
ligt omgekanteld dwars over de tramlijn. Behulpzame handen vliegen langs alle
kanten uit de mouw, dock het duurt weer een half kwartiertje eer de baan vrij is.
De regen heeft opgehouden en de straten zijn vol gedrang.
Een witte koets, bespannen met witte paarden met twee witte helmbossen wuivend
boven hun kopgetuig, voert een kinderlijkje naar 't kerkhof.
We zijn er: ons vlug wat opgefrischt, dan met een taxi naar 't Hotel Ritz.
In de kleedkamer, waar we hoed en mantel aflegden, hebben twee kleine Moorkes
ons van onder tot boven afgeborsteld, over onze schoenen gewreven, hun peseta,
naar elkaar pinkoogend, opgestreken, en nu zitten we onder de palmboomen in de
ruime rookzaal, te wachten op onze gasten.
Stipt te half tien verschijnt Graaf de C..., gevolgd door onzen vriend Schmidt.
Enkele oogenblikken later, de kanunnik van de kathedraal, een advokaat wiens
naam ik vergeten ben, en de voorzitter van een werkmanskring, tevens provinciaal
raadslid. De hoofdopsteller van ‘El Debate’ laat een brief afgeven: hij heeft het te
volhandig: de uitslag der Duitsche verkiezingen - ‘het regent telegrammen’ - legt
beslag op zijn avond.
In de eetzaal staat de groote ronde tafel in den hoek voor ons gedekt. Prettige roode
lampekappen en bloemen op al de tafels, keurig maal, bescheiden bediening. En vlot
gaan de tongen. Achter ons op 't verhoog heeft de Belgische gezant enkele vrienden
te gast.
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De koffie wordt opgediend in de rookzaal, waar een strijkje is komen post vatten,
een strijkje dat in sourdine trage walsen en met vollen klank opgewekte boleros
speelt.
Aan een tafeltje verderop snoept Primo de Rivera aan zijn likeurtje.
Al de Spanjaarden schijnen vol ontzag voor den dictator.
Even komt hij een gemoedelijk praatje houden met Graaf de C...
- Van theorie en practijk gesproken, fluistert me onze vriend Schmidt toe, de
dictator heeft het druk met het opstellen van zijn zedelijkheidswetten... Hier komt
ook het spreekwoord te pas: ‘Luister naar mijn woorden, maar zie niet naar mijn
daden.’
- Dat zal wel niemand verwonderen.
Oom Jan heeft moeite om zijn oogen open te houden. 't Is bij middernacht. Heeroom
spreekt ook van slapen gaan.
Ze doen ons allen uitgeleide tot aan den taxi. 't Regent weer dat het giet.
- Niemand lust om mede van den taxi gebruik te maken?
De heeren danken beleefd.
Zachtjes glijdt de auto over het asphalt waarop het fletse lantarenlicht glinsterende
strepen trekt.
In den regen liggen de nachtelijke straten doodsch. Een nachtwaker schuilt met
zijn licht in een portaal. Vóór een sluitende bioscoop moet de chauffeur even toeteren.
En de regen suist in de donkere straten van de slapende stad.
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Woensdag-morgen.
Vandaag klept de kerk vroeg open.
De kleine misdienaars in de sacristij zijn van Heeroom's rokken niet weg te slaan:
- Krijgen we nu ons drinkgeld?
- Na de mis, met een Vlaamsch prentje op den koop toe.
In het hotel staan onze valiezen gereed afgehaald in de gang, de ‘patroon’ - een
type van gezonden Vlaamschen buitenbeenhouwer met sikkebaardje, machtig corpus,
en zware basstem - heeft post gevat in de loge van den ‘gérant’ met de
gereed-geschreven rekening op een zilveren schotel vóór zich onder het elektrisch
peertje.
En als op den doortocht eener processie staan fiks op een rij tegen den muur van
de gang, tusschen de bakken met sierboompjes, al wie dezer dagen onze schoenen
heeft gepoetst, onze bedden opgemaakt, onze tafel gediend, boodschappen gedaan...
Vier kamermeisjes met witte muts en drie leden van 't mannelijk dienstpersoneel in
habiet of in blauw uniform met gouden bies.
Ik heb Oom Jan's volmacht om betaalmeester te spelen. Moet ik ook voor elk dier
fiks-staande afgoden en afgodinnen een offerande brengen?
Ik vraag aan den jovialen waard of er geen middel is om aan die ceremonie te
ontsnappen.
- Wis en zeker. Laat me de rekening met tien ten honderd verhoogen en ge zult
eens wat zien...
Le quart d'heure de Rabelais. Oom Jan's portemonnaie met tien ten honderd meer
verlicht en... de baas grijpt een stapeltje zilveren duros tusschen duim en wijsvinger
en tikt er beteekenisvol mee op het marmerblad van 't betaalloket: zeven koppen
buigen en, de een links de an-
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dere rechts, de bende stuift uiteen, ze vinden oogenblikkelijk wat te doen in de
aanpalende lokalen.
Alle gekheid op een stokje, we hebben in dit hotel over niets te klagen gehad, we
hebben er ons thuis gevoeld en bevelen het dan ook gaarne bij onze lezers aan: Hotel
Imperial, Calle de la Montera, 22; vast bij de Puerta del Sol... Schrijf het op of ge
vergeet het.

II.
Wij reizen in gezelschap van onzen vriend den advokaat, die Catalaansch spreekt
met zijn tante.
De trein klimt, en eens op de hoogvlakte, rijden wij door een landschap zonder
boomen met steeds wijkende einders. Roode, rotsachtige grond, soms bebouwd,
veelal braakliggend.
Weer naderen we de Guadarrama-keten met in de plooien van de bergruggen,
olijfboompjes en jonge populieren.
We stoppen te Alcala.
- Hier werd Cervantes geboren, de roemrijke vader van den onsterfelijken Don
Quichotte.
Nu gaat de vaart door groene velden, weer omtuind door muurtjes van rotssteenen,
en besproeid door de zilverschuimende bergbeken die van de rotsen rellen. En overal
de brem in bloei.
Guadalajara.
- Hier vierde Filips II zijn verlovingsfeest met Isabella van Valois.
Dit brengt het gesprek op het boek van Charles de Coster en het oordeel van onzen
Spaanschen vriend is natuurlijk niet malsch. Wat een vereering de Spanjaarden hun
Filip toch toedragen!
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Siguenza: van verre begroeten we de stoere torens der prachtige kathedraal.
In de streek van Ariza ligt er een roode gloed van de roodbruine aarde over het
gansche landschap; de advokaat wijst ons in de rotswanden de verlaten spelonken
die vroeger tot woonplaats hebben gediend.
- Senores y Senoras, de tafel is gedekt! In den restauratiewagen heeft Heeroom
eindelijk zijn meester in 't Latijn-spreken gevonden. Een priester uit Toledo, als
vierde man bij ons aan het tafeltje, laat zijn ciceroniaansche perioden rollen - ronkende
perioden die neervallen, als een kat op haar pooten, op de klassieke ‘esse videatur's’
- met een brio dat Heeroom verbluft.
Wij rijden door bloeiende wijnvelden.
Weer spelonkwoningen in de rotswanden.
Achter Calatayud volgt de eene tunnel op den anderen.
We zijn in een vruchtbare streek: wijnstokken, perzikboomen en olijven tieren om
ter weligst in het welbebouwde dal van Jalon en Ebro.
En we stappen uit te Zaragoza.
Zaragoza!
Dat is een stad naar mijn hart.
Van op den heuveltop in het nieuwe kwartier, bij het standbeeld van Alfonso I
van Aragon, - die in 1118, na een belegering van negen maand, de stad op de Mooren
heroverde - heeft men een eenig uitzicht op de oude stad langs den Ebro.
Om de stad, woest en wijd naar alle kimmen, de ruige bruine vlakte van Aragon...
ruig en bruin ook de stugge stoere Aragoneesche boeren, gebakken uit de
Aragoneesche klei, gegroeid uit den grond. En de bruisende
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Ebro stuwt zijn wellende golven onder de monumentale steenen brug met zeven
bogen, vangt het snelvlietende sneeuwwater op van den Gallego, die van de Pyreneën
spoelt... de Pyreneën, die heel ver ginder ten Noorden te droomen staan met hun
witte sneeuwmantels tegen den grijzen hemel, de Pyreneën, van waar 's avonds de
winden komen die de lucht verkoelen.
De zonneschijf rust op den rand der aarde: avondgoud draalt hier en daar in een
hooge ruit. En over de stad lengen de reusachtige schaduwen van de torens harer
beide kathedralen: de ‘Seo’ en O.L. Vr. ‘del Pilar’ met haar zeven blauwe koepels.
‘La Virgen del Pilar’! (Te Antwerpen bestaat er ook een O.L. Vr. op 't Staakske).
De grenzelooze vereering der Zaragozanen voor ‘La Virgen del Pilar’, hun onwrikbaar
betrouwen op hun H. Schutspatronesse, hun razende liefde voor hun Lieve Vrouw
is met geen pen te beschrijven. De lucht is er van doordrenkt: voormiddags gedurende
al de missen, 's avonds onder het lof, geheel den dag door komen mannen, vrouwen
en kinderen den Pilar vereeren, hetzij dat zij langeren tijd in de kerk blijven bidden,
hetzij dat zij slechts in 't voorbijgaan O.L. Vr. komen groeten of haar hulp afsmeeken
in druk en nood. Zij waakt over de stad, zij strekt haar machtigen arm uit over gansch
Aragon.
De ‘Pilaar’ is de houten zuil (thans met zilver beslagen) waarop de H. Maagd
verscheen aan den Apostel Jacobus op zijn tocht naar Compostella.
En doorheen heel de geschiedenis heeft ‘La Virgen del Pilar’ Zaragoza beschermd,
haar steeds weer bevrijd van Zweven, West-Gothen en Franken, van de Mooren en
de immer op verovering beluste Franschen.
Het kleinste kind in Zaragoza kent het rijmpje:
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La Virgen del Pilar
No quiere ses francesa,
Quiere ser capitan
De la gente aragonesa.
De Maagd van den Pilar
Wil geen Fransche worden,
Zij wenscht Kapitein te blijven
Van het Aragoneesche volk.

Zaragoza draagt den eeretitel ‘siempre heroica’: de immer heldhaftige.
Help u zelf, zoo helpt u God.
In tijden van angst en nood hebben de Zaragozanen tot ‘La Virgen del Pilar’
gebeden, maar ook - ora et labora - zelf de handen uit de mouw gestoken.
In Mei 1808, toen Madrid het sein tot den opstand tegen de Franschen gaf (Dos
de Mayo), was Zaragoza aanstonds bereid om het zwaard te omgorden en het Fransche
juk af te schudden.
Het volk koos tot zijn leiders den jeugdigen José Palafox, den priester Santiago
Sas, den volksgeliefden ‘Onkel’ Jorge Hort, en de twee boeren Mariano Cerezo en
Tio Marin.
Ten getale van 30.000 verschenen Napoleon's soldeniers vóór Zaragoza en sloten
ze in, einde December 1808. Veertien dagen lang beschoten vijftig kanonnen de stad
en den 22 Januari 1809 drongen de Franschen door drie bressen binnen. Een maand
aan een stuk werd er toen verwoed gevochten: huis voor huis moest door de Franschen
worden ingenomen en uitgemoord. Geen Spanjaard die zich overgaf. Lord Byron
bezingt in Childe Harold den heldenmoed van Augustina Zaragoza ‘het meisje van
Zaragoza’ dat de lont overneemt uit de hand van haar doodelijk getroffen verloofde
en het kanon op de Franschen afvuurt. Man, vrouw en kind, het vocht
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allemaal mee. 54.000 Zaragozanen vielen op die twee maand onder het moordend
staal of bezweken aan ziekte en honger. Op 21 Februari capituleerden de uitgeputte
overlevenden tegen eervolle voorwaarden hun aangeboden door de Franschen, die
insgelijks vreeselijke verliezen hadden geleden.
En sindsdien draagt Zaragoza den eervollen titel van ‘siempre heroica’.
Na het avondmaal in 't hotel gaan we kuieren naar den Ebro toe.
De avondschaduwen vullen de straten.
Op de torens van O.L. Vr. del Pilar tampen de klokken voor het avondlof.
Gesluierde vrouwen schuiven voorbij, met het kerkboek in de hand.
Langs het ‘Paseo del Ebro’ om, gaan wij ook naar de kerk.
Aan het altaar een overdaad van kaarsen, in het koor een macht van kanunniken.
Kosters in rood gewaad, met mooie pruiken, loopen rond tusschen het volk, dat
neergeknield ligt op den vloer, de koppen gekeerd naar het mirakuleus beeld dat hen
en hun stad beschermt.
Op het dokzaal zingt overhands een groot en een klein koor. Op het vers van den
priester wordt melodieus geantwoord in drie stemmen.
Nooit misschien heb ik zoo'n drang gevoeld om te bidden voor mijn volk, dan
daar met die knielende geloovigbezielde massa, te Zaragoza. En ik herhaalde Guido
Gezelle's vers:
Gij zijt, Maria, nog op heden,
Spijts alle mede- en tegenheden,
Des Vlamings Moeder immermeer.
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Want O.L. Vr. del Pilar is ook O.L. Vr. van Vlaanderen!

III.
Morgen wordt hier te Zaragoza het nieuwe gildenhuis ingehuldigd: van uit alle
uithoeken der provincie Aragon zijn er al sociale werkers toegekomen: priesters,
landeigenaars, heereboeren, ‘maestros nacionales’ (in 't Vlaamsch: schoolmeesters),
propagandisten, enz. Ook in ons hotel zijn er enkele afgestapt en na het diner zit al
dat volkje genoeglijk te kouten in het salon.
In de deuropening verschijnt de hotelhouder, een groot zwaarlijvig heerschap met
lang zwart kroezelhaar, de hand gemoedelijk op den schouder van een jong mager
kereltje met kortgeknipt haar en donkeren hoornen bril.
Op het vollemaansgezicht van den hospes speelt een aandachtwekkende lach. Hij
kan voor zijn gasten uitpakken met een verrassing van belang.
- Als het de heeren belieft zal de jonge Noorsche kunstenaar Edgar Ole, op
studiereis in Spanje - en die perfekt Spaansch spreekt! - het gezelschap dezen avond
vergasten op een uitvoering van pianomuziek.
Een hoogst aangename verrassing inderdaad.
De jonge heer Ole buigt, zegt een paar woordjes en zet zich dan kwiek aan den
halven vleugel.
Eerst Albeniz en Granados om wille van het Spaansche publiek en dan Grieg und
kein Ende.
Muziek van Grieg!
Over de toetsen der zinderende piano vaart als een koele rukwind: de noten klinken
en klateren als een
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beiaardspel in een kouden klaren winternacht. Een kille Noordsche atmosfeer: de
storm kraakt door de dennebosschen, stevig geworteld in den bergwand.
Ter afwisseling speelt een juffrouw de serenade van Toselli.
Nu is Oom Jan niet meer te houden: ik moet de piano op en, hoewel ik geen stem
heb, ik moet toch zingen ‘Mijn Moederspraak’ van Peter Benoit, en ‘Psalm’, van Jef
Van Hoof.
- Het eerste is een mooie muzikale phrase, zegt onze Noor, en het tweede is zeer
mooi.
- Dat geloof ik! snauwt Oom Jan: daar is niets zoo schoon als die ‘Psalm’!
En gedurende vijf volle minuten heeft Oom Jan al het succes.
Den volgenden morgen zijn we vroeg te been, ten minste wat ze in Spanje vroeg
heeten: vóór negen uur hebben we koffie gedronken.
'k Herinner mij zoo wel dat wij, kleine knapen op vacantie bij Oom Jan, als we
eens voor dag en dauw opstonden te vijf uur en Oom Jan in den tuin toeriepen:
‘Goeden morgen, nonkel!’ - van Oom Jan het half brommend antwoord ontvingen:
‘Goeien morgen? Goeien morgen? zeg maar Goeien dag! 't Is al lang dag!’
Hij was al op van half vier!
Een heereboer uit de omstreken van Zaragoza heeft ons uitgenoodigd op een
autotochtje om de omstreken af te zien: hij moet tevens voor zaken wezen bij den
overste van een klooster.
- Gij zult goed met hem kunnen praten: 't is een Franschman, en een echte!
Laten wij hem Pater Delvaux heeten.
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- 't Is een leepe kerel. De menschen hier betitelen het klooster: Delvaux & Co: Handel
in schapen en beeten. Delvaux is een meester-speculant. Hij heeft den grond gekocht
in 1898, tijdens den Spaansch-Amerikaanschen oorlog, toen de peseta laag was
gezakt, met Fransche franken. Hij heeft gebouwd en geboerd, veel geld gemaakt van
suikerbeeten en schaapswol, en met de opbrengst, stuk voor stuk zijn klooster prachtig
uitgebouwd. In 1922, toen de peseta op haar hoogste stond en er communistische
onlusten dreigden, heeft hij groote landerijen verkaveld: hij stak een schoonen cent
op zak en kwam bij 't volk in 't gevlei.
Hij boert nog voort, thans echter op kleinere schaal. Maar nog gaat hij de markten
af, verkleed in Aragoneeschen boer, de volkstaal sprekend zoo plat als een ezeldrijver.
En heeft hij zijn koop gesloten en is hij weer de fijnste kooplieden te slim geweest,
dan maakt hij zich bekend: Ik ben Delvaux: een van die ‘frailes’ (papen zouden wij
zeggen in geuzenvlaamsch) die gij houdt voor domooren en uitscheldt voor mannen
van den domper, sukkelaars die ge zijt...
Onder den oorlog stond Delvaux aan het hoofd van den anti-Duitschen
propaganda-dienst in Spanje...
Daarover zou Delvaux zelf ons meer vertellen.
Terwijl hij ons rondleidt in het klooster eerst, dan in den kloostertuin, waar schoone
vijge- en amandelboomen uitgebloeid staan, ratelt hij al maar toe politiek:
- A Paris, dans les ministères, j'ai mes grandes et mes petites entrées... Briand?
c'est un mollusque... Romanones? Een liberaal, ja, maar hij moet van zijn vrouw alle
dagen naar de kerk... en hij durft niet tegensputteren... Mgr. Mercier? Waarom die
nu in de officieele Belgische en Fransche middens van het voorplan wordt geweerd?
Dat weet ik! In Augustus 1914, toen uw grijze

Jozef Simons, In Spanje

167
minister Woeste zijn best deed opdat België slechts een beperkten, slechts den
strict-noodigen weerstand zou bieden, hebben wij, Franschen, integendeel, aan de
Belgen beloofd dat ze, mits goed door te vechten, na de overwinning een uitbreiding
van grondgebied zouden krijgen: Eupen en Malmedy, 't Groothertogdom Luxemburg
en eventueel Zeeland en Hollandsch-Limburg. Eupen en Malmedy hebt ge gekregen.
Holland heeft zich buiten den dans kunnen houden: daar zijn Belgen geweest die
toch verlangend naar Zeeland en Hollandsch Limburg hebben uitgezien, maar dat
ging nu eenmaal niet. Luxemburg? Dàt stond op goeden voet. Doch de bisschop van
Luxemburg rook te vroeg lont: die heeft bij de Curia geageerd, Mgr. Mercier werd
uit Rome aanzocht al zijn gewicht in de schaal te leggen om die ‘combinaison’... te
voorkomen... Et il a marché... 't Aartshertoginneke mocht haar troon behouden, doch
ze had er genoeg van, van die kuiperijen en is in 't klooster gegaan. Haar zuster heeft
dan den troon beklommen, is getrouwd met een broer van Keizerin Zita. Ik ken hem
heel goed, ‘un brave type’. Hij heeft het daar niet zoo breed als hij misschien
verwachtte... hij sjachert wat in paarden, ook in autos, voor 'k weet niet meer welk
merk...
Delvaux toont ons zijn nieuwe, in-aanbouw-zijnde kapel en daarmee springt hij
op een ander onderwerp: - Ik bouw in mudejar-stijl... De mudejars waren de Araben
die na de herovering van Zaragoza door Alfons I hier zijn achtergebleven - zooals
men te Toledo Mozaraben hiet de christenen die daar onder de Araabsche
overheersching leefden en er zelfs de Araabsche taal hadden aangenomen. In Zaragoza
zal men u de kerk wel toonen die, tijdens de Moorsche heerschappij, in drieën was
verdeeld - Kerk, synagoog en moskee - met een
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afzonderlijken ingang voor Mooren, Joden en Christenen.
In België leert men zeker ook, zooals in Frankrijk, dat Spanje altijd een land van
fanatisme is geweest? Zeg hun maar goed ginder, wanneer ge thuiskomt, dat doorheen
de gansche geschiedenis Spanjaards en Mooren beiden zich steeds hebben aangesteld
als toonbeelden van verdraagzaamheid... Comment on écrit l'histoire, messieurs,
comment on écrit l'histoire!...
De auto voert ons langs het Canal imperial, het kanaal, tijdens de Regeering van
Keizer Karel ontworpen, echter nooit gansch uitgegraven, dat nu dient tot bevloeiing
der naar-water-snakkende gronden: dank zij dit kanaal kunnen de boeren hier winnen
al wat ze willen.
Terug de stad in. Even de bureelen van het plaatselijk blad, flink opgesteld, ‘El
Noticiero de Zaragoza’, doorloopen, dan naar 't Museum.
Niet veel oogenboeiends. Een typisch-Spaansch doek ‘El torero herido’ (De
gekwetste torero), een vermeende Dürer, wat archeologisch rommelzoo. De
conservator komt aandragen met het prachtboek van August L. Mayer: ‘Geschichte
der Spanischen Malerei’ (Leipzig, Krinkhardt,) - van 1922, asjeblief! Of meen je
soms dat Spanje een achterlijk land is? En een brokje Nederlandsch kent de
gedienstige heer ook wel: hij wijst op drie prachtbanden: Historie der Nederlandsche
vorsten uit de Huizen van Beieren enz. (een titel die een heele bladzijde beslaat),
door Frans Van Mieris, 's Gravenhage, bij Pieter de Hondt, 1732.
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IV.
Te twaalf uur opent de sociale landbouwweek, ingericht ter gelegenheid der
inhuldiging van het nieuwe Gildenhuis.
De feestzaal wel gevuld. Vooraan een paar rijen meer steedsch-uitziende
‘notabelen’, de rest één tros stoere bruinverweerde boerenkoppen, geheven op strakke
nekken: ze spannen oog en oor om geen enkel woord, geen enkel gebaar te verliezen
van den volksvriend, die nu het spreekgestoelte heeft beklommen. Een boer-edelman,
waaraan het landvolk nog met een middeleeuwsche trouw is gehecht - een
gentleman-farmer, wel op de hoogte van zijn vak en van zijn tijd. Hij heeft het over
de graanteelt:
- Wij moeten meer graan verbouwen. Denken we om de lessen van den laatsten
wereldoorlog. Waarom heeft Duitschland het onderspit gedolven? Omdat het geen
eten meer had. Hoe hebben Frankrijk en Engeland zoovele landen tegen de Duitschers
in 't harnas kunnen jagen en mét hen opstellen in 't gelid? Door er economische
drukking op uit te oefenen. Laat er een nieuwe wereldoorlog uitbreken. Hebben we
geen brood genoeg, Spanje zou kunnen gedwongen worden, tegen zijn lust, tegen
wil en dank, tegen zijn hoogere belangen in, de partij van Frankrijk te kiezen om
graan te bekomen.
Er zijn er die klagen dat het meel zoo duur is: ik ben er blij om. Zoo zullen onze
Aragoneesche boeren een schoonen stuiver verdienen en tegen volgend jaar zal er
meer graan worden gezaaid.
De tweede spreker is een kanunnik uit Toledo. Hij
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zal handelen, volgens het programma, over ‘Idéodinàmica Social’.
De titel doet niets ter zake.
't Was een opzweepen der Spaansche nationale fierheid door een prachtkerel van
een romanticus - romantiek in den besten zin: het warme bezielde woord van een
Verschaeve over de koppen geslingerd met de stem van een echt tribuun:
- Mi Espana! Mijn Spanje!...
Mijn Spanje is het land waar Numantia stond, de stad die Scipio tot den laatsten
man moest uitmoorden om ze te bemeesteren;
Mijn Spanje is het land dat eeuwen heeft gevochten tegen de Halve Maan en dat
den Islam heeft verjaagd;
Mijn Spanje is het land dat een Wereld heeft ontdekt en gewonnen voor zijn kroon,
zijn taal, voor den waren godsdienst;
Mijn Spanje is het land dat eens de wereld heeft beheerscht: de zon ging nooit
onder in de bezittingen van zijn monarken;
Mijn Spanje is het land dat tegen het protestantisme een dam heeft opgeworpen;
Mijn Spanje is het land dat in 1808 en 1809 de Franschen met bezemen heeft
buitengevaagd:
La Virgen del Pilar
No quiere ser Fracesa,
Quiere ser capitana
De la tropa Aragonesa!

't Was een echte waanzin die het auditorium aangreep!
Zoo de Spanjaarden een dosis Vlaamsche nuchterheid kunnen gebruiken, de
Vlamingen in ruil zouden heel wat gediend zijn met een glimpje Spaanschen gloed.
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Te vier uur, groote ontvangst aan de statie van de voorzitters van het
Landbouwcongres: Generaal Mayandia, lid van het Directorium en vertegenwoordiger
van Alfons XIII, en Kardinaal Primaat Reig y Casanova, aartsbisschop van Toledo.
De generaal heeft de militaire eer geweigerd om, als afgezant van den koning, niet
al te in 't oog springend den voorrang te nemen op den Primaat.
Een macht van volk. 't Krioelt er van officieren en kanunniken, van priesters,
burgers in habiet en hoogen hoed. Een lange rij autos en koetsen krijgen hun lading.
Buiten de hooger genoemde twee voorzitters zijn daar nog (ik schrijf gaarne die lange
mooi-klinkende Spaansche namen) de bisschoppen van Huesca, van Tagora electo
de Burgo de Osma: Graaf de Casal, Burggraaf de Eza, el Excellentissimo Senor
Marin Lazaro, eere-ondersecretaris ‘de Gracia y Justicia’ - is dat niet mooi: ‘van
Genade en Gerechtigheid’ in plaats van lijk ze bij ons zeggen: van Justitie? Verder
het korps der hoogleeraren, de burgemester (Alcalde), van Zaragoza, de Capitan
general, de Voorzitter der Bestendige Afvaardiging, de Gouverneur der Provincie
en de gemeenteraad volledig. In de krant staat er dat ook een landgenoot verwacht
wordt: El Canonigo Luytgaerens, Secretario del Boerenbond belga como delegado
del movimento universal católico-agrario. De Spanjaarden hebben er een handje van
weg om aan de dingen een mooien draai te geven.
Wij krijgen onzen ‘delegado del movimiento universal’ maar niet in 't snuitje.
Langs op en neer den traag-rijdenden stoet van autos en koetsen, woelt de massa
mee van aan het station tot aan de Kathedraal del Pilar. Tot binnen de kerk, die vol
loopt. Tegen al de pilaren zijn de vlaggen uitgestoken
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als bij den uitgang der processie. Kaarsen branden bij tientallen. Kosters en acolyten
met mooie pruiken, het wit koorhemd boven het rood onderkleed, kruisen elkaar
gejaagd. De organist laat het bombardonpedaal brommen: een zwaar vol geluid, dat
de beuken vult en de zenuwachtigheid sust bij het volk.
Het ‘Salve Regina’ wordt gezongen.
Het koorhoofd is met priesters vol: op het dokzaal zingt overhands een groot en
een klein koor en op het vers van den priester antwoordt het dubbelkoor vierstemmig.
Mooi, zoo'n dienst!
En na de Antiphoon gaat de Kardinaal Primaat knielen voor het mirakuleus beeld
van ‘la Virgen del Pilar’, bidt den duur van drie Vaderonsen, beklimt een klein
aangebracht trappeke en kust het Lieve-Vrouwebeeldje.
Achter hem volgen, om hetzelfde te doen, de capitan general, generaal Mayandia
en Fray Matéo Colon, bisschop van Huesca.
En al het volk gaapt benijdend de begenadigden aan, wien dit groote voorrecht,
die zeldzame eer te beurt valt.
In groote plechtigheid kwamen de hooge oomes de kerk uit om op het plein vóór
den Pilar uiteen te gaan. De eerste die 't afstapte was generaal Mayandia, afkomstig
uit de omstreken van Zaragoza, die op familiebezoek ging.
De Kardinaal vergezelde den Rector van 't Seminarie en vond onderweg, op het
San-Carlos-plein een compagnie voetvolk, opgesteld met vaandel en muziek, om
hem te begroeten. En, wijl piston en bugel de ‘Marcha Real’ rhytmeerden, hield de
kardinaal, samen met den kapitein, wapenschouw. Dan trokken ze beiden vijf passen
achteruit, de trommels roffelden, de grosse-caisse bonk-
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te een keer of drie en - links, rechts, links, rechts - de compagnie trapte het af,
defileerde voorbij, met wuivend vaandel en schreeuwende fijfers, den Kardinaal ter
eere!
's Avonds te zes uur plechtige vergadering in den stadsschouwburg. Zelfde publiek
als in den Pilar.
Het tooneel schitterde van purper en gouden epauletten.
De eerste spreker, de beheerder van het ‘Sindicato Central’, is een man van zaken
en van cijfers.
Het landbouwsyndicaat van Aragon richt lessen en voordrachten in om aan de
landbouwers meer beroepskennis te verschaffen. Het koopt in gunstige voorwaarden
meststoffen aan, die het dan aan zijn leden verder verkoopt; het leent geld uit, bezorgt
ook verbeterd zaaien plantgoed en keurvee. Het koopt groote eigendommen aan om
die verder onder zijn leden te verkavelen; het treedt op als bemiddelaar tusschen
eigenaar en pachter om voor zijn leden goede pachtvoorwaarden te verkrijgen.
Het werd gesticht op 16 Oktober 1909 door Miguel Blasco met het doel de belangen
van den boerenstand te behartigen op godsdienstig, maatschappelijk en stoffelijk
gebied.
De uitbreiding door het Centraal Syndikaat genomen heeft het Bestuur genoodzaakt
uit te zien naar een nieuw gebouw waarin al de diensten kunnen ondergebracht: de
Casa Social, die morgen door Zijn Doorluchtige Hoogwaardigheid, den Kardinaal
Primaat, zal worden ingezegend.
Het groote succes van den avond werd weggedragen
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door onzen landgenoot Kan. Luytgaerens. Hij was dan toch toegekomen!
Al dadelijk won hij de gunst van 't publiek door hun in 't Spaansch zijn spijt uit
te drukken dat hij hun schoone taal niet machtig was en dat hij voort, uit
noodzakelijkheid des middels, in 't Fransch zou spreken. Doch hij had de voorzorg
genomen zijn toespraak te laten vertalen en drukken: de Spaansche tekst werd
uitgedeeld, zoo konden de menschen volgen.
- Ik breng U den broedergroet van de Vlamingen... Het Centraal
Landbouwsyndicaat der provincie Aragon heeft mij uitgenoodigd deze plechtigheden
te komen bijwonen en hier het woord te nemen om uitleg te geven over den Belgischen
Boerenbond. Dankbaar heb ik die uitnoodiging aanvaard om U met onze inrichting
vertrouwd te maken, tevens om in aanraking te komen met de landbouwvereenigingen
van Spanje...
Na een eeresaluut aan Spanje, zette hij de opvatting, de samenstelling, de werking,
de uitslagen van den Belgischen Boerenbond bondig uiteen. Hij wist zijn publiek te
boeien, herhaalde elk belangrijk cijfer, elken ‘Schlager’ in het Spaansch, waarop dan
telkens de toejuichingen losbraken met een Zuidersche onstuimigheid, waarvan wij
ons in Vlaanderen geen denkbeeld kunnen vormen. ‘Viva Belgica!’ klonk het van
uit den engelenbak. ‘Vivan Flamencos!’ repliceerde Heeroom en beide kreten werden
onder stormachtig applaus door gansch de zaal overgenomen en weg en weer gekaatst.
De volgende spreker moest zijn hart eens lossen:
- Menschen, zei hij, België is het land dat Ferrer heeft verheerlijkt, doch België
is ook het land van den Boerenbond! De Boerenbond heeft alles tusschen ons weer
goedgemaakt.
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Ik dacht dat het theather brak onder het applaus dat toen volgde.
- Wij zullen het boekje van Kan. Luytgaerens verspreiden op groote schaal, ging
de spreker voort, niet alleen om de bewonderenswaardige werking van den
Boerenbond tot voorbeeld te stellen in Spanje en in de landen van Spaansch Amerika,
doch ook om wereldkundig te maken dat de Belgische Boerenbond Spanje begrijpt
en het met ons houdt!
Waarom mijn buurman niet zoo Zuidersch-entoesiastisch deed ben ik eerst
naderhand te weten gekomen. Hij was nochtans voorzitter van den Boerenbond van
Toledo, doch ook ex-Duitsch officier, onder den oorlog in Spanje geïnterneerd. Zijn
gevangenschap heeft hij benuttigd om het hof te maken aan de rijkste Spaansche
condesa van Madrid en... hij is met haar getrouwd... Hij mag ook bij de O.W.-ers
gerekend worden, zij het dan bij een ‘contingent spécial’.
Al de volgende redenaars hebben een speciaal complimentje over voor België en
den Boerenbond.
Een heeft het weer over de Fransche Revolutie: daar kunnen de Spanjaarden niet
van over. Vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid! Vrijheid voor de kapitalisten om 100
tot 200% te nemen en het werkvolk te laten crepeeren van miserie! Broederlijkheid!...
enz.
De vergadering ging te half tien uiteen na de gemoedelijke toespraak van generaal
Mayandia: deze voelde zich gelukkig in dit theater ‘waar hij de liefde had leeren
kennen, waar zijn hart aan 't bloeien was gegaan, waar hij zijn vrouw had ontmoet!’
- en hij bracht hulde aan al de Aragoneesche schoonen, aan ‘het meesterwerk van
Gods Schepping! het hart der christene vrouw...’

Jozef Simons, In Spanje

176
- Van een generaal moogt ge alles verwachten, van een Spaanschen generaal, nog
meer, mompelt Oom Jan.
Bij het avondmaal in het hotel brengt de dagbladventer reeds speciale uitgaven met
het relaas van de vergadering. ‘El Noticiero de Zaragoza’ heeft Kan. Luytgaerens
een interview afgenomen en publiceert het onder den titel: Waarom is Spanje geen
groote mogendheid?
‘Kan. Luytgaerens, de organisator van den grooten Belgischen Boerenbond, beleeft
op zijn reis door Spanje een waren triomftocht.
De twee duizend personen, die den hoofdschouwburg van Zaragoza vulden, hingen
letterlijk aan zijn lippen gedurende zijn schilderachtige tweetalige toespraak.
Geestdriftig begroetten de Aragoneesche boeren den Vlaamschen Kanunnik.
De indrukken die een massa-aanvoerder van zijn gehalte, de leider der Vlaamsche
boeren, over Spanje en het Spaansche volk meedraagt, deelen wij hier mede als van
het hoogste belang.
Het Spaansche volk - heeft hij ons gezegd - lijkt mij te zijn een gezond volk,
lichamelijk en zedelijk gezond; een volk met gevoel van eigenwaarde en nationalen
trots, echter zonder de overdrevenheid die de Franschen soms onverdragelijk maakt.
De vrouwen stichten mij in de kerken door hun godsvrucht en hun zedigheid. Met
deze modellen op het oog is het niet te verwonderen dat de Spaansche schilders de
schoonste Madonnas hebben geschapen.
Ik heb mij afgevraagd hoe het komt dat een land waarvan de bevolking zulke
uitzonderlijke hoedanigheden blijkt te bezitten, niet bij de groote mogendheden mag
worden gerekend!
Tijd om een grondig onderzoek in te stellen heeft mij
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natuurlijk ontbroken. Doch ik zou bij de oorzaken wel durven rekenen een gebrek
aan standvastigheid, aan taai-doordrijven, en, zeker op den buiten, een gebrek aan
onderricht...
Ik heb mij o.a. ook afgevraagd waarom de braaklanden niet worden beboscht?
Madrid heeft het uitzicht van een smoorrijke stad. Lijdt zij niet een beetje aan
grootheidswaanzin?
De sociale werken schijnen mij op een flinken grondslag te zijn aangelegd. Van
de landbouwerssyndikaten verwacht ik het beste. De indeeling echter der gewestelijke
Boerenbonden per bisdom brengt een al te groote verbrokkeling mee. De gewestelijke
Boerenbonden zijn te klein; zij beschikken niet over de noodige middelen o.a. om
in voldoende mate diensten in te richten die niet winstgevend zijn, zooals een dienst
voor toezicht, een documentatiedienst, diensten voor onderricht en ontwikkeling,
voor het behartigen der hoogere belangen, enz.
Nu begrijp ik beter waarom een der voornaamste werkers bij de boerenbeweging
in Spanje, de eerw. Pater Jezuïet Nevarez, die vier weken geleden den Boerenbond
te Leuven is komen bestudeeren, mij met zooveel nadruk verzocht, in mijn toespraak
te Zaragoza en bij de leiders der vereenigingen heel bijzonder te drukken op de
noodzakelijkheid van het onderricht, van de ontwikkeling der leden.
De Spanjaarden zijn wel het meest gastvrije volk van Europa; in geen enkel ander
land heb ik mij zoo onmiddellijk thuis gevoeld.
Ik heb den indruk dat het Spaansche volk herleeft, en het is waardig te herleven
en opnieuw een belangrijke rol te spelen in de rij der volkeren...
Kanunnik Luytgaerens beloofde ons spoedig naar Spanje weer te keeren.
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V.
Oom Jan had beslist dat we dezen morgen zouden afreizen, doch als landgenooten
van Kan. Luytgaerens - den held van den dag - worden we mede uitgenoodigd op
het banket dat dezen middag door het Centraal Landbouwerssyndikaat van Aragon
wordt aangeboden aan Kardinaal Reig, aartsbisschop van Toledo, aan Generaal
Mayandia, aan de sprekers en hun vrienden.
Weigeren konden we niet - en we hebben het ons niet beklaagd!
's Morgens in de kerk van den Pilar, een pracht van een processie; op het koor een
macht van priesters. En een echt Spaansch sermoon op het thema: ‘Non fecit taliter
omni nationi... God heeft nooit een land gezegend als Spanje... Wij zijn het uitverkoren
volk...’ Met welken trots blikten al die donkere oogen naar den gebaren-makenden,
zich in 't zweet roependen, breedsprakerigen predikant. De beeldspraak had het erg
te verduren: wij hebben het vaak reeds opgemerkt dat hier op kansel en podium vele
zinnen worden gebouwd op het schema van Beulemans: ‘Il est sorti du tiroir d'en
dessous et, fils du peuple, par la force de son travail, il est monté sur le plus haut
échelon de la brasserie où il tient haut le drapeau de la bière nationale’.
In den voormiddag, inzegening van het gildenhuis door Kardinaal Reig y Casanova.
Te half twee, in het hotel Lac, een banket voor zestig genoodigden. Een wijde
zaal, waarvan het midden ingenomen door de feesttafel; langs de vier kanten, om
het ongezellige van de al te groote ruimte weg te nemen, zijn mooie rolwindschutten
opgesteld met doorgangen
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voor de dienders. Ik zit bij zoo'n doorgang, heb maar even het hoofd te keeren om
door het venster van een prachtig uitzicht op het Ebro-landschap te genieten.
Denk nu maar niet dat het hier geldt: ‘Wat maakt het, met slechts een half sardientje
te ontbijten, als men zijn maal gebruikt tegenover een schoon landschap!’ Neen,
neen, 't was weer ‘des Guten zu viel’. Laat ik nog even, voor de laatste maal, het
menu hier overschrijven:
Entremeses surtidos Huevos gratinados à la Aurora Lubinas salsa Tartara
Pollos salteados Parisien Espàrragos salsa Museline Aspic de Galatina
Strasbourg Helado crema de Fresa Tarta Regencia Frutas surtidas Vinos
Rioja Alta Diamante Champagne Moët & Chandon Café - Licores.
Een keurig maal. De gebruikelijke speechen wisselen af met gezellig gepraat.
Daar is volk komen staan achter de windschutten - veel. De trap heeft aanhoudend
gestommeld; zware basstemmen brommen zacht om niet te storen - een
muziekinstrument wordt gestemd (de befaamde Aragoneesche jota, een soort cither)
en plots, als een vuurpijl die opschiet, fortissimo, stijgt een soepele vrouwestem van
de ondere la, glissando over twee octaven, blijft te trillen hangen op de hooge la, en
voert dan grillige arabesken uit, wild erotisch, begeleid, in walsmaat, op de tokkelende
jota.
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Alle geluid is stil gevallen. Wondermooi zingt, roept, schreeuwt die prachtige wilde
vrouwestem haar speelschen sirenenzang en over al de toehoorders komt een vreemde
huivering.
Een zware basstem valt in. Sneller, vlugger, driester wordt het tempo; de dreigende
bas achtervolgt de opgeschrikte sopraan als een slang een gefascineerd vogeltje. Met
een pang! breekt het duo af.
Applaus. De jota preludeert weer. Een tweede lied, even exotisch, doch niet zoo
woest, zet in, een lied voor vrouwestem alleen. Ik denk aan het eigenaardige wijsje
dat ons Hongaarsch kindje op Kerstavond plots te zingen begon met volle stem, in
haar beddeke, waar wij haar ingeslapen dachten. Zij moest nog, in haar Hongaarsche
cantilena van alles vragen aan ‘Kis Jesus’.
Een vaderlandsche hymne deze: wij vatten de woorden: Spanje, de Ebro, Zaragoza,
Aragon, outer en haard...
De windschutten worden opgevouwen en weggedragen: beide artisten, een
volkszanger met zijn dochter, beide in oud-Aragoneesche dracht, buigen, nemen de
luidruchtige gelukwenschen in ontvangst en al het volk drumt rond de tafel.
Het zingen gaat zijn gang.
Bisschoppen, generaal, priesters, officieren, boeren, 't verbroedert roerend in de
liefde voor spel en zang, voor de oud-Spaansche liederen: godsdienstige,
vaderlandsche liederen: ‘Onze vlag is rood en geel: rood als bloed - geen ander bloed
kan 't onze overtreffen; geel als goud - geen goud zal bij ons een verrader vinden.’
't Is of beleven we weer een gelag, als in de Middeleeuwen, van een
West-Gothischen stam, waarop de minnezanger werd genood - of een vergadering
van Nederlandsche bosch- en watergeuzen.
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Gelegenheidsversjes krijgen ook hun beurt:
Al Cardinal de Toledo
saludan con reverencia
todos los aqui reunidos
hijos fieles de la Iglesia.

Mooi is het wel zoo al de standen van een volk te zien verbroederen. Hier schijnt
men noch standsorganisatie noch klassenstrijd te kennen.
Pronto el general Sanjurjo
deja el Gobierno civil;
vaya uno mala noticia
para el senor Abd-el-Krim.

Het veeg teeken voor Abd-el-Krim moet echter nog immer zijn uitwerksel hebben.
En tot slot, ter eere van Kanunnik Luytgaerens:
Vaya una jota final
que a todos sale del alma;
gritemos con entusiasmo:
viva Belgica y Espana!

Aangrijpend die liefde voor hun land, dit saamhoorigheidsgevoel van gansch dit
volk. 'k Herinner me niet ooit zoo te hebben hooren samenzingen, uit gansch de ziel.
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Tiende Hoofdstuk
Barcelona en terugreis
I.
Wij moeten naar den trein.
Om zoo weinig mogelijk stoornis te brengen in dien feestroes, willen we er van
onder muizen met de stille trom. Onze tafelburen echter, twee jonge professoren aan
de Universiteit van Zaragoza, hebben lont geroken, komen achterna geloopen. Dat
ware tegen alle wetten der Spaansche gastvrijheid! Ze zullen ons uitgeleide doen tot
in de statie, tot in den trein.
Neen, slaapgelegenheid is er niet meer: alle plaatsen in de twee slaapwagens
benomen.
Hartelijk afscheid van onze vrienden: ze zullen ons, tijdens een vacantiereis, in
België komen opzoeken. Van harte welkom bij voorbaat.
We leggen ons languit op de bank. Heeroom sluimert aanstonds in. Oom Jan en
ik kunnen niet slapen. Al die verscheidene indrukken houden onzen geest nog te veel
bezig. Twee soldaten van het Directorio Militar, die den trein begeleiden, komen bij
ons zitten praten. Te Tardiente, een der eerstvolgende stations, schuiven ze doch we
krijgen een heele familie in de plants: vader, moeder, twee zoontjes en een dochtertje.
Tot Lerida. Van
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hieruit - middernacht - behouden we het coupé voor ons drieén. Met Oom Jan kijk
ik nog eens naar den mooien sterrenhemel, en dan leggen we ons ook te rusten.
Ik word wakker van de kou.
Steeds klimt de trein. We moeten een hooge bergketen over. Eens op den top gaat
het verder met razende snelheid naar beneden.
Te Monistrol tuimelt ineens van achter een berg een oranjekleurige zon de lucht
in.
Ik wek Oom Jan en Heeroom. Vóór ons rijst de Montserrat met zijn rotsribben in
rooden steen: de Graalburg-Montsalvat! De zon werpt haar oranjekleurige stralen
op het klooster daar hoog!
Heeroom neuriet het Graalmotief uit Wagner's Parsifal.
Aan een oude dame, die hier opstapt, vragen we of er nog veel volk op de Graalburg
ter beevaart komt.
- O ja, klinkt het antwoord, al de jonge echtparen die niet op een goed blaadje
staan bij den ooievaar, komen hier bidden om kinderzegen.
We zijn hier in een gansch ander land. Vruchtbare akkers en welbezorgde
wijnvelden. De menschen staan er van 's morgens vroeg te werken op den akker.
Een arbeidzaam volk.
De olijfboomen groeien hier niet zoo schraal, maar wuiven met vlokke kruinen.
Talrijke tunnels zijn geboord door roode rotsen.
Ginder verre doezelt de Montserrat weg onder witte scharrelwolken.
Plechtstatige politiemannen in groen uniform met al-
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lerhande blinkende wissewasjes komen beleefd onze passen nakijken.
En we zijn er!
Barcelona!
Dit is geen Spaansche stad.
Rechte straten, wel gekasseid, met boompjes beplant. Nieuwe kwartieren in
aanbouw met gansche vierkante blokken, op zijn Zuid-Amerikaansch. Een verkeer
en een bedrijvigheid als te Antwerpen. Vrachtautos, wagens getrokken door bonkige
natiepaarden... de rol der Spaansche ezels is hier tot een minimum herleid.
De tweetalige naamplaatjes - Catalaansch bovenaan - getuigen van het
stambewustzijn der bevolking. Het zal hard tegen hard gaan als Primo de Rivera zijn
strijd tegen de Catalaansche vrijheden wil doorvoeren. Hier zijn het de burgerij en
de hoogere standen die nationalistisch voelen: de mindere man is eerder socialist en
een talrijk uitschot der bevolking is communist of anarchist.
Ja, van stierengevechten houden ze hier ook wel. Achter een in opbouw-zijnde
kerk, verheft zich de hooge voorgevel van een circus: in reusachtige blokletters prijkt
boven den ingang Toros!
Even buiten de stad wordt een ruim terrein in gereedheid gebracht voor een
internationale expositie.
Doch eerst op de hoogte zien wij hoe eenig-mooi de stad zich uitstrekt in
amphiteater van aan de haven en de blauwe Middellandsche Zee opwaarts tegen een
achtergrond van bergen, met een gordel van rookende fabriekschouwen in de
voorsteden.
We keeren terug door de rumoerige stad en gaan ons eetmaal gebruiken in een
spijshuis op een Pier, gebouwd op staketselwerk langsheen de kust.
En we verdroomen een genoeglijk uurtje bij den pous-
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se-café al turend op die wonderbaar-blauwe waterbaan met kalmen stillen golfslag.

II.
Op de terugreis.
Ten Noorden van Barcelona is het een weelde van jong plantsoen langs alle
hellingen; de heuveltoppen dragen moderne kasteelen en groote villas, in den zomer
bewoond door de rijkgesjacherde Catalaansche kooplui.
Op de Fransche grens te Port-Bou moeten we overstappen.
Nu is het een mooie vaart langs de kust der Middellandsche Zee: rechts het blauw
van het water onder het blauw van de lucht, met een schelle zon op de witte gebouwen
der mooie badstadjes: Port Vendres, Argelès sur mer...; links groene wijnvelden over
gansch het heuvelend landschap, een oude toren, ginder ver twee hooge sneeuwbergen.
Perpignan: de hoofdstad van het oude graafschap Le Roussillon. De volkstaal is
hier nog overal het Catalaansch. De Spaansch-Catalanen gaan prat op Joffre, die een
Fransch-Catalaan is en, bij zijn bezoek te Barcelona, een redevoering in 't Catalaansch
heeft afgestoken.
Narbonne: de staties in de streek van Narbonne staan vol met speciale wagens met
wijnvaten opgestapeld.
De bouwtrant van Carcassone brengt ons het Gentsche Gravenkasteel te binnen.
Te Toulouse wordt geavondmaald in de statie, waarna we de banken uittrekken
voor den nacht.
't Is 't uur van 't avondpraten.
Oom Jan zit in zijn hoekje in zijn brieventesch te
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snuisteren: papieren na te kijken! zijn geld na te tellen?
- Wel, Oom Jan, nog geen spijt dat we voor Sevilla gepast hebben?
Ik lees in Heeroom's blik een gevoel van wroeging: was 't herdoens, hij zou mij
krachtdadig steunen.
Oom Jan zet ons allebei schaakmat: Luister eens naar volgenden brief:
‘Mulamba en zijn vrouw Kafinga hadden zes kinderen: vier meisjes en twee
jongens.
Toen Mulamba stierf erfde, volgens Congoleesch gebruik, zijn broer Biluai
Mutetela de weduwe en de zes kinderen.
Biluai Mutetela had nauwelijks eten genoeg voor zijn eigen kroost. Hij stuurde
Kafinga en haar kinderen wandelen, behield enkel het oudste zestienjarig meisje
Ntumba. Slechts voor korten tijd. Aldra huwde hij het uit aan een zekeren Kabale
Tshiamu tegen de koopsom van twintig koperen kruisen - in Belgisch geld een waarde
van omtrent 240 frank.
Ntumba was te jong om moeder te zijn, werd ziek en kon haar kindje niet
grootbrengen.
Kabale Tshiamu ging met een kieken naar den waarzegger en de toovenaar orakelde
dat Kabale een slechte vrouw gehuwd had, die haar kinders opat, en dat hij haar terug
naar huis moest brengen alsmede de twintig koperen kruisen weeresschen.
Goed en wel, maar onze Oom Biluai had het grootste deel van den verkoopprijs
reeds verteerd en kon zijn schuld niet betalen.
Eilaas, wachten tot de schuldenaar betalen kan, is in Congo een onbekend gebruik:
dat gaat er niet in, in 't hoofd van den zwarte.
Kabale Tshiamu ging dus bij 't groote dorpshoofd Konko, die den schuldenaar aan
de keten legde.
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De familie van Biluai Mutetela verkocht geiten en kiekens en kon zoodoende tien
koperen kruisen vergaren. Het zusterke van Ntumba, een tenger meisje van hoogstens
tien jaar, Bampengeska genaamd, werd insgelijks tien koperen kruisen waard geschat
en met tien koperen kruisen en Bampengeska werd de schuld van Ntumba vereffend...’
- Oom Jan, waar wilt ge naartoe met die historie?
- Ze is nog niet ten einde: 't is een uittreksel uit den brief van een missionaris, wien
ik honderd frank had gestuurd om een zwartje vrij te koopen. Luistert:
‘Met zijn tien kruisen en 't arme kind van tien jaar had Kabale Tshiamu echter nog
geen vrouw. Hij zocht Bampengeska voort te verkoopen. Mijn catechist in Kongo
kende de historie, had medelijden met het meisje en zond mij een briefje. Ik betaalde
acht koperen kruisen en een stuk stof en kreeg het arme kind in de Missie. 't Is nu
heel wat gelukkiger bij de Eerwaarde Zusters van Liefde. Wat meer is: enkele dagen
later is haar grootere zuster Ntumba, die bij haar oom een nieuwen lijdensweg
begonnen was, hier uit eigen beweging aangeland.’
- En hoe brengt ge die geschiedenis hier te pas?
- Heel eenvoudig: met niet tot in Sevilla door te reizen houden we een rond
sommetje over. Dit ook zal ik bij den missionaris op de bank van Ons Heer plaatsen
tot ons aller intentie. Zoo zal hij weer meerdere slaafjes kunnen vrijkoopen.
- Maar de slavernij in Congo is afgeschaft, Oom Jan!
- De slavenmarkten en de groothandel zijn afgeschaft; de slavernij bestaat nog in
alle dorpen. Zij wordt zelfs beschermd en gesteund onder het voorwendsel: il faut
respecter les coutumes indigènes...
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En mijn vriend de missionaris besluit: ‘Help ons de slavernij volledig afschaffen.’
Wij slapen als rozen.
Als wij wakker worden, te Orléans, zijn de bergen van de kim; wij voelen ons
meer thuis: we naderen de lage landen bij de zee.
Ze ploegen met ossen, tot tegen Parijs. En al die boeren schijnen vergeten te hebben
een blaadje van hun almanak te trekken, want vandaag is 't Zondag...
Parijs steekt vol vlaggen. Misschien omdat het verkiezing is voor de kamers?
Neen, wordt ons gezegd, ter wille van Jeanne d'Arc's feestdag.
Vergeleken bij de grandezza van Madrid is Parijs een stad van kleine renteniers,
luidt het oordeel van Oom Jan.
Herrie onder de pakjesdragers: ‘Wat maakt het ons wie aan 't roer zit? Ik ga niet
ter stembus.’
- Ik wel! Ik wel! knettert het aan alle kanten.
- Nous allons au bureau de vote. On sait maintenant ce que cela coûte de ne pas
aller voter.
Heeroom gaat mis lezen in de Madeleine.
Groot sermoon over La Pucelle d'Orléans... vóór ledige banken en stoelen.
Ontbijt in een tea-room. Daar, in het telefoonboek, het adres gezocht van een
Italiaansch journalist, met wien beide oomes, tijdens een vroegere reis, hebben kennis
aangeknoopt te Rome.
Per taxi er naartoe. Barvoets in zijn sloffen, met een baard van drie dagen, ontvangt
hij ons in zijn stemmig salonnetje, waarvan de wanden behangen zijn met schilderijen,
penteekeningen, schetsen van de meest beroemde Fransche en Italiaansche schilders
van onzen tijd.
Een vriendelijk vinnig heertje van bij de vijftig. Het
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doet hem genoegen zijn oude kennissen weer te zien. Doch hij moet zich nog scheren
- ontbijten komt er minder op aan - en hij heeft nog geen mis gehoord. Wij geven
hem rendez-vous in het Hotel Terminus, waar we samen te half een het noenmaal
zullen gebruiken.
Gladgeschoren, afgeborsteld en gepommadeerd, was hij stipt op 't aangeduide uur
present. En praten dat hij kon, praten! De fascisten legden er aan toe - en Mussolini!
België kreeg een pluimpje: ‘La Belgique est sympathique partout à condition qu'elle
ne suive ni La Nation Belge ni P. Nothomb. C'est l'absence de nationalisme en
Belgique qui vous rend sympathiques.’
Omdat ons Italiaansch heerschap zoo luide spreekt is het gezelschap aan het tafeltje
achter ons ook verplicht de stembanden te spannen en zoo komt het dat wij tusschen
door ook hun gesnater snappen. Daar hebben ze 't over den oorlog en de Fransche
generaals. ‘Joffre is een “brave papa”, Foch, de man die het Duitsch front heeft
ingedeukt toen Duitschland gansch uitgeput en op was, op een oogenblik dat de eerste
korporaal de beste hetzelfde succes had kunnen boeken... doch Pétain! dat is de man,
die Frankrijk heeft gered!’
Parijs-Brussel.
Ik moet nog even, voor Oom Jan, uitrekenen hoeveel kilometer we op onze reis
naar en door Spanje hebben afgelegd: bij de vier duizend.
- En ge schrijft voor mij uw notaboekje in 't net?
- Graag, Oom Jan. Ik ken het Engelsch spreekwoord: 't is niet gedurende de reis
dat de vroede lieden het meest van reizen en trekken genieten, 't is slechts later bij
de rustige herinneringen.
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En hier is mijn notaboekje in 't net geschreven.
Heb ik heelwat niet opgeteekend en vergeten, anderzijds heb ik hier en daar wel
een trekje en een streepje aangedikt om relief te geven; Wahrheit und Dichtung.
En de Spanjaarden zullen me niet kwalijk nemen dat ik zoo goed De Genestet's
gulden raad heb onthouden:
‘... meng me vrij wat kritisch kruid er onder:
Uw lof wordt door die specerij slechts eed'ler en gezonder.’

Asjeblief, Heeroom, asjeblief, Oom Jan.
En: tot den naasten keer!
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