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We zijn aangekomen. Voor de aerodroom ligt nog een 
groot plein met vreemde houten huisjes, waarop we an-
dere opschriften verwacht hadden, zoals “Garage”, 
“Grand Büfett International” en dergelijke. Vreselijke, in 
hun wagentjes dik geworden bedelaars versperren ons de 
weg met hun armen, we komen inderhaast in de verlei-
ding om eroverheen te springen. We halen veel mensen in 
en worden door veel mensen ingehaald. We kijken in de 
lucht, waar het hier immers om gaat. Er vliegt godzijdank 
nog niemand! We gaan niet opzij en worden toch niet 
overreden. Tussen en achter de duizend vrachtwagens en 
in tegengestelde richting springt Italiaanse cavalerie. Zo-
wel orde als ongelukken lijken onmogelijk.  
 Toen we laat op de avond eenmaal in Brescia waren, 
wilden we snel naar een bepaalde straat, die volgens ons 
een eind uit de buurt was. Een koetsier vraagt drie lire en 
wij bieden twee. De koetsier begint er niet aan en alleen 
omdat hij ons zo aardig vindt, geeft hij een beschrijving 
van de werkelijke enorme afstand tot die straat. We gene-
ren ons voor ons bod. Goed dan: drie lire. We stappen in, 
drie bochten van de wagen door korte straten en we zijn 
op onze bestemming. Otto, die energieker is dan wij twee-
ën, zegt dat hij er natuurlijk niet over piekert om voor een 
rit van een minuut drie lire te betalen. Eén lire is meer dan 
genoeg. Hier is één lire. Het is al nacht, het is een stil 
straatje en de koetsier is groot en sterk. Hij windt zich op, 
alsof de ruzie al een uur duurt: Wat? – Dat is bedrog! – 
Wat we wel niet denken. – De afspraak is drie lire en drie 
lire wordt betaald, kom op met die drie lire of we zullen 
nog wat beleven! Otto: ‘De prijslijst of de politie!’ Prijslijst? 
Er is geen prijslijst. – Waar hebben ze een prijslijst voor zo-
iets? – Er is een nachtrit afgesproken, maar als we hem 
twee lire geven, laat hij ons lopen. Otto, om bang van te 
worden: ‘De prijslijst of de politie!’ Nog wat geschreeuw 
en gezoek en dan wordt er een prijslijst tevoorschijn ge-
haald, waarop niets te zien is behalve vuil. Daarom wor-
den we het eens over 1,50 lire en de koetsier rijdt de smal-
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le straat door, waarin hij niet kan keren, niet alleen woe-
dend, maar volgens mij ook weemoedig. Want ons gedrag 
was jammer genoeg niet zoals het hoort: zo hoor je je in 
Italië niet te gedragen; ergens anders misschien wel, maar 
hier niet. Maar wie beseft dat inderhaast? Pech gehad: we 
kunnen in één korte vliegweek geen Italianen worden.  
 Maar spijt mag ons plezier op het vliegveld niet beder-
van, daar zou alleen maar nieuwe spijt van komen, en we 
gaan meer springend dan lopend de aerodroom in, opeens 
allemaal vief en lenig onder deze zon.  
 We komen langs de hangars, die er met hun dichtge-
trokken gordijnen bij staan als gesloten theaters van rei-
zende komedianten. Op elke gevel staat de naam van de 
aviateur wiens machine de hangar verbergt en daarboven 
de driekleur van zijn land. We lezen de namen Cobianchi, 
Cagno, Calderara, Rougier, Curtiss, Moncher (een man uit 
Trente die de Italiaanse kleuren voert: hij vertrouwt de Ita-
liaanse meer dan onze Oostenrijkse), Anzani, en Club van 
de Romeinse aviateurs. En Blériot? vragen wij. Blériot, aan 
wie we de hele tijd moesten denken, waar is Blériot?  
 Op het omheinde plein voor zijn hangar rent Rougier, 
een kleine man met een opvallende neus, in hemdsmou-
wen heen en weer. Hij is druk in de weer met iets ondui-
delijks, hij gooit zijn armen met zijn beweeglijke handen in 
de lucht, betast zich onder het lopen overal, stuurt zijn ar-
beiders achter het gordijn van de hangar, roept ze terug, 
gaat zelf naar binnen en duwt iedereen voor zich uit, ter-
wijl ernaast zijn vrouw in een nauwsluitende witte jurk 
met een klein zwart hoedje stevig op haar hoofd en haar 
benen in een korte rok elegant uit elkaar, in de lege hitte 
kijkt als een zakenvrouw met alle zorgen van de zaak in 
haar kleine hoofd.  
 Voor de hangar ernaast zit Curtiss helemaal alleen. Tus-
sen de gordijnen, die een beetje openhangen, is zijn machi-
ne te zien: die is groter dan we dachten. Als we passeren, 
heeft Curtiss de New York Herald voor zich en leest een re-
gel boven aan een pagina; na een halfuur komen we weer 
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langs en hij is al in het midden van de pagina; na weer een 
halfuur is hij met de pagina klaar en begint aan de volgen-
de. Vliegen wil hij vandaag blijkbaar niet.  
 We draaien ons om en zien het uitgestrekte veld. Het is 
zo groot dat alles wat zich erop bevindt verlaten lijkt: de 
finishpaal bij ons, de signaalmast in de verte, de startkata-
pult ergens rechts, een automobiel van het comité, die met 
in de wind wapperende gele vlaggetjes een cirkel over het 
veld beschrijft, in zijn eigen stof blijft staan en weer door-
rijdt.  
 Een kunstmatige woestenij is hier aangelegd in een sub-
tropisch land, en de hoge adel uit Italië, chique dames uit 
Parijs en de duizenden anderen zijn hier bij elkaar om 
urenlang met halfdichtgeknepen ogen naar die woestenij 
te kijken. Dit terrein heeft niets van wat anders op sport-
velden voor afwisseling zorgt. De mooie hindernissen van 
het paardenrennen, de witte belijning van de tennisbanen, 
het frisse gras van het voetbal en de stenen kombochten 
van de automobiel- en wielerbanen. Alleen draaft er twee 
of drie keer op de middag een kleurige stoet ruiters dwars 
over de vlakte. De hoeven van de paarden zijn onzicht-
baar in het stof en het gelijkmatige licht van de zon veran-
dert tot een uur of vijf ’s middags niet. En om de aanblik 
van deze vlakte niet te storen, is er ook geen muziek; al-
leen het gefluit van de massa’s op de goedkope plaatsen 
probeert tegemoet te komen aan de behoeften van het oor 
en het ongeduld. Vanaf de dure tribunes achter ons kan 
dat volk overigens zonder onderscheid overgaan in de le-
ge vlakte.  
 Op één plek aan de houten balustrade staan veel men-
sen bij elkaar. ‘Wat klein!’ roept een groep Fransen bijna 
zuchtend. Wat is er aan de hand? We dringen naar voren. 
Maar daar staat op het veld, heel dichtbij en heel geel, een 
kleine aeroplaan, die gereedgemaakt wordt voor de 
vlucht. Nu zien we ook de hangar van Blériot met daar-
naast die van zijn leerling Leblanc; die zijn op het veld zelf 
opgebouwd. Tegen een van de twee vleugels van de ma-
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chine geleund staat Blériot, die we direct herkennen, en hij 
kijkt met zijn hoofd stevig op zijn nek zijn mecaniciens, 
die aan de motor werken, op hun vingers.  
 Een arbeider grijpt het ene blad van de propeller om 
die aan te zwengelen; hij trekt eraan, de propeller maakt 
ook een slag en we horen iets als een snurk van een sterke 
man in zijn slaap, maar de propeller blijft niet draaien. De 
man probeert het nog een keer, hij probeert het tien keer; 
soms blijft de propeller meteen staan en soms draait hij 
een paar keer. Het ligt aan de motor. Ze gaan opnieuw 
aan het werk en dat is vermoeiender voor de toeschou-
wers dan voor de direct betrokkenen. De motor wordt aan 
alle kanten geolied, verborgen schroeven worden los- en 
weer vastgedraaid, een man rent de hangar in om een re-
serveonderdeel te halen, dat past weer niet, hij rent terug 
en gehurkt op de vloer van de hangar bewerkt hij het met 
een hamer tussen zijn knieën. Blériot wisselt van plaats 
met een mecanicien en de mecanicien met Leblanc. Nu 
eens draait de een aan de propeller en dan weer de ander. 
Maar de motor is onbarmhartig als een leerling die de hele 
tijd geholpen wordt; de hele klas zegt hem voor, maar nee, 
hij kan het niet, hij blijft telkens steken, telkens blijft hij op 
hetzelfde punt steken en hij geeft het op. Blériot blijft even 
heel stil op zijn stoel zitten; zijn zes medewerkers staan 
om hem heen en verroeren zich niet; ze lijken allemaal te 
dromen.  
 De toeschouwers kunnen even herademen en om zich 
heen kijken. De jonge mevrouw Blériot met haar moeder-
lijke gezicht komt langs, met twee kinderen achter haar 
aan. Als haar man niet vliegen kan, vindt ze dat niet fijn 
en als hij wel vliegt, is ze bang; bovendien is haar mooie 
jurk een beetje te warm voor deze temperatuur.  
 Weer wordt de propeller aangezwengeld, misschien be-
ter dan eerst, misschien ook niet; de motor komt met veel 
lawaai op gang, alsof het een andere is; vier mannen hou-
den de machine tegen en te midden van de windstilte gaat 
de luchtstroom van de draaiende propeller met stoten 
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door de overalls van die mannen. Je hoort geen woord, al-
leen het lawaai van de propeller lijkt commando’s te ge-
ven; acht handen laten de machine los, die lang over de 
hobbelige grond rijdt, als een onhandig iemand op parket.  
 Er worden veel van dergelijke pogingen gedaan en ze 
mislukken allemaal. Bij elke poging gaat het publiek op de 
strobalen staan, waar het met uitgestrekte armen in even-
wicht blijft en tegelijk ook hoop, angst en blijdschap kan 
tonen. Maar in de pauzes flaneert het gezelschap Italiaan-
se adel langs de tribunes. Ze begroeten elkaar, buigen 
voor elkaar, herkennen elkaar, omhelzen elkaar en gaan 
de trappen naar de tribunes op en af. Ze wijzen elkaar 
principessa Laetitia Savoia Bonaparte, principessa Borg-
hese, een oudere dame met een gezicht met de kleur van 
donkergele druiven, en contessa Morosini. Marcello Borg-
hese is bij alle dames en bij niemand; zijn gezicht lijkt uit 
de verte begrijpelijk, maar van dichtbij hangen zijn wan-
gen heel vreemd over de mondhoeken. Gabriele d’Annun-
zio, klein en zwak, danst schijnbaar verlegen voor conte 
Oldofredi, een van de belangrijkste heren van het comité. 
Vanaf de tribune overziet het sterke gezicht van Puccini 
het terrein met een neus die best een drankneus mag he-
ten.  
 Maar die mensen zie je alleen als je ze zoekt; verder zie 
je overal de lange dames van de tegenwoordige mode, die 
de rest minderwaardig laten lijken. Ze lopen liever dan 
dat ze zitten, want met die kleren kun je niet goed zitten. 
Alle gezichten zijn Aziatisch versluierd en worden in een 
lichte schemer gehouden. Door de ruim om hun bovenli-
chaam vallende jurk ziet hun hele figuur er van achter een 
beetje timide uit; het maakt een verwarrende, onrustige 
indruk, als zulke dames timide lijken! Hun korset zit laag, 
nauwelijks nog te bevatten; de taille lijkt breder dan nor-
maal, doordat alles smal is; die vrouwen moet je lager om-
helzen.  
 Tot nu toe hebben we alleen de machine van Leblanc te 
zien gekregen. Maar nu komt de machine waarmee Blériot 
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het Kanaal is overgevlogen; niemand heeft dat gezegd, 
maar iedereen weet het. Een lange pauze en Blériot is in 
de lucht, je ziet zijn kaarsrechte bovenlichaam boven de 
vleugels en zijn benen zitten laag als een onderdeel van de 
machinerie. De zon staat lager en verlicht onder het balda-
kijn van de tribunes door de zwevende vleugels. Iedereen 
kijkt hartstochtelijk naar hem op en iedereen is vol van 
hem. Hij vliegt een rondje en is dan bijna loodrecht boven 
ons. En iedereen rekt zijn nek om te kijken hoe de mono-
plaan schommelt, door Blériot op koers gehouden wordt 
en zelfs nog stijgt. Wat gebeurt er dan? Daar, twintig me-
ter boven de grond, zit een mens, gevangen in een houten 
constructie, zich te verdedigen tegen een vrijwillig ge-
zocht en onzichtbaar gevaar. Maar wij staan beneden, we 
deinzen achteruit en kijken ongelovig naar die man. 
 Alles loopt goed af. De signaalmast laat tegelijkertijd 
zien dat de wind gunstiger is en dat Curtiss om de grote 
prijs van Brescia gaat vliegen. Dus toch. Nauwelijks zijn ze 
het erover eens of de motor van Curtiss bruist al; als je 
even niet kijkt, is hij al weggevlogen over de vlakte die 
zich voor hem uitstrekt naar de bossen in de verte, die nu 
pas lijken op te rijzen. Lang vliegt hij over die bossen en 
verdwijnt dan; wij zien de bossen wel, maar hem niet. 
Achter huizen, God weet waar, komt hij op dezelfde 
hoogte als eerst tevoorschijn en stuift op ons af; als hij 
stijgt, zien we de onderkant van de biplan donker zwen-
ken, als hij daalt, dan glanst de bovenkant in de zon. Hij 
gaat om de signaalmast heen en gaat, zonder acht te slaan 
op de rumoerige begroeting, terug in de richting waar hij 
vandaan kwam en wordt al gauw weer klein en eenzaam. 
Hij maakt vijf van zulke ronden, vliegt vijftig kilometer in 
49 minuten en 24 seconden’ en wint daarmee de grote 
prijs van Brescia: 30.000 lire. Het is een schitterende pres-
tatie, maar schitterende prestaties kunnen niet gewaar-
deerd worden, schitterende prestaties denkt uiteindelijk 
iedereen wel te kunnen leveren en schitterende prestaties 
vereisen blijkbaar geen moed. En terwijl Curtiss daar in 



 8 

zijn eentje boven de bossen aan het werk is en terwijl zijn 
bekende vrouw zich zorgen om hem maakt, is het publiek 
hem al haast vergeten. Overal hoor je geklaag dat Calde-
rara niet gaat vliegen (zijn machine is kapot), dat Rougier 
al twee dagen aan één stuk door aan zijn Voisin staat te 
sleutelen en dat Zodiac, de Italiaanse bestuurbare ballon, 
er nog niet is. Over Calderara’s ongeluk doen zulke roem-
rijke geruchten de ronde, dat je haast zou denken dat de 
liefde van de natie hem veiliger de lucht in helpt dan zijn 
Wright-machine.  
 Curtiss is nog niet eens geland of in drie hangars begin-
nen de motoren al te draaien, als uit enthousiasme. Wind 
en stof botsen van verschillende kanten op elkaar. Je komt 
ogen tekort. Iedereen zit te draaien op zijn stoel, buigt, 
houdt zich aan een ander vast, excuseert zich, iemand 
draait, trekt een ander mee en wordt bedankt. De vroege 
avond van de Italiaanse herfst valt en op het veld is niet 
alles duidelijk meer te zien.  
 Net als Curtiss na zijn winnende vlucht langskomt en 
zonder te kijken met een flauwe glimlach zijn pet afneemt, 
maakt Blériot aan een kleine looping, waarvan iedereen 
wel dacht dat hij het zou kunnen! We weten niet of we 
voor Curtiss klappen, voor Blériot of al voor Rougier, 
wiens grote, zware machine nu de lucht in gaat. Rougier 
zit achter zijn hendels als een heer achter een bureau waar 
hij via het laddertje achter zijn rug is gekomen. Hij stijgt in 
kleine rondes, vliegt over Blériot heen, reduceert hem tot 
een toeschouwer en blijft maar stijgen.  
 Als we nog een taxi willen hebben, is het hoog tijd om 
te gaan; veel mensen dringen al langs ons. We weten het: 
deze vlucht is maar een experiment en omdat het al tegen 
zevenen loopt, wordt hij niet meer officieel geregistreerd. 
Op het plein voor de aerodroom staan de chauffeurs en 
knechts op hun stoelen naar Rougier te wijzen; voor de ae-
rodroom staan de koetsiers op de vele verspreide wagens 
naar Rougier te wijzen en drie stampvolle treinen blijven 
staan vanwege Rougier. Wij krijgen gelukkig een taxi, de 
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koetsier gaat voor ons op zijn hurken zitten (een bok is er 
niet) en nu we eindelijk weer zelfstandige wezens gewor-
den zijn, rijden we weg. Max merkt terecht op dat ze iets 
dergelijks ook in Praag zouden kunnen en moeten organi-
seren. Het hoeft volgens hem geen wedstrijd te zijn, al zou 
dat ook de moeite waard zijn, maar een aviateur uitnodi-
gen is toch niet zo moeilijk en niemand zou er spijt van 
krijgen. Het zou zo simpel zijn: momenteel vliegt Wright 
in Berlijn, binnenkort vliegt Blériot in Wenen en Latham in 
Berlijn. Ze hoeven die mensen dus alleen maar zover te 
krijgen dat ze een kleine omweg maken. Wij tweeën rea-
geren niet, ten eerste omdat we moe zijn en ten tweede 
omdat we er verder niets op tegen hebben. De weg maakt 
een bocht en Rougier lijkt zo hoog dat je denkt dat zijn po-
sitie straks alleen nog bepaald wordt door de sterren, die 
aanstonds verschijnen aan de hemel, die al donker wordt. 
We blijven ons omdraaien: Rougier is nog aan het stijgen 
en wij gaan definitief dieper de Campagna in.  
 
 
 
 
  


