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TOT ZOENS

Op de Ramblas, onderaan, dicht bij het beeld van
Columbus, staan de schoenpoetsers van Barcelo-
na; slordige vrijbuiterige mannen die beschuldi-
gend wijzen naarje schoeisel en er met zware, ge-
barsten stemmen op aandringen datje, voor het te
laat is, je schoenen laat reinigen.

Uit natuurlijke schroom liep ik de eersre dagen
van mijn verblijf met een boogje om hen heen of
wendde grote haast voor, maarer kwam een ogen-
blik waarop ik om van het gezeur af te zijn besloot
om op zo'n offerte in te gaan.Ik ging op een terras
zitten en na mun toestemmend knikje hurkte een
slaafaan mun voeten en begon te smeren, te borste-
len en te poetsen aan mun spiksplinternieuwe, een
paar dagen tevoren in Amsterdam gekochte schoe-
nen.

'Mooie schoenen,' zethij na een poosje.
'Si,' antwoordde ik in smetteloos Spaans.
'Italiaanse schoenen?' vroeg hU.
'Italiaanse schoenen,' bevestigde ik.
Verder wist ik niks.
Plotseling b.trJk het gezicht van de schoenpoer-

ser en staakte hij zijn bezigheden. Hoofdschud-
dend tikte hij met zijn vinger op een kreukeltje in
het bovenleer van mijn schoen. Daarna bestudeer-
de hij de onderkant van mijn schoenen en maakte
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meewarige geluiden. 'Wat hij daar aantrof scheen

ook niet veel soeps te zijn.
Op dat moment was ik verloren. Ik maakte nog

een gebaar van niets aan te doen, zo is het leven,

alles kreukelt eens, toen z4n gezicht begon te stra-

len en hij mijn been in een houdgreep nam en op

zijn geweldige dij sleurde, zodat ik bijna van mijn
stoeltje gleed. Met zijn vrije hand rommelde hij in
zijn kistje en bracht een zool te voorschijn die eruit

"ig ^lreen 
grote plak drop. Voor ik kon bedenken

wat 'Nee, niet doen, meneer' in het Spaans was,

begon hij die zool vast te timmeren op de onder-
kant van de nog maar kort geleden in gebruik ge-

nomen schoen. Ook de andere schoen werd in een

bliksemactie opgelapt. Al na twee dagen gingen de

overbodige nieuwe zolenlos zitten, zodat ik me hol
flappend door de stad bewoog, als een pinguin met

slecht bevestigde voeten.

Zo'nvoorval heeft natuurlijk alles te maken met

gebrek aan kenrtis van de Spaanse taal. Een keer

ging ik in hetzelftle land een sigarettenwinkel in om
postzegels en een envelop te kopen, produkten die

mbn zichdaar naast de rookwaren kan aanschaffen.

Tabacos staat er op zo'nwinkel, een woord dat een

beetje doet denken aan het soort Spaans datje opje
eigen houtje verzint als je nog heel jotg bent.

Ik wist dat het woord voor postzegelsello was en

dat een envelop een sobre was; er kon dus weinig

misgaan, dacht ik. N1aar de winkelier keek me

wanhopi g aantoen ik mijn bestelling had geplaatst

.n U.gon weifelend achter zich tp tasten naar een

,ig"r.lr.nmerk waarvan hij bijna zekcr wist dat het

niet bestond.
Later, toen a1les op zijn pootjes was tere chtgeko-

men, vroeg ik me .fho. het nu allemaal geklonken

zou hebben als het Nederlands was gewecst'

Ongeveer 26, vermoed ik'
'Goedegornmel.' (Dat is mijn ochtendgroet bij

het binnenkomen van de winkel')
,'v/at wensr u?' (De winkelier hceft al icts schich-

tigs in zijn blik gekregen')

'Twee pestzagels van zvs Peezzctas ctt cen van-

derlop, astamblief.'
'Welk merk zeiu Precies?'

De winkelier begint aan een langc opsollrlnlng

vanzijnsigarettenmerken' Ik bcgrijp dat er iets niet

goed is gegaan.
'Nee, nee, geen sigoeretzulns' Ik wil hebben

poeszegg.r, .t een ankerdop' 
^tttt6icft''' 

D. winkelier helpt eersr een paar andcre klanten

en drukt me dan eqn doosje lucifcrs in de hand'

Verdomme,ikspreekhettochzckerduidelijk
genoeg uit. 'Poostzeven" btjt ik hcrn toe' 'Twee

,rttt zus. En een anvulfloP''
Gelukkig komt er nu len klant binncn die ook

postzegelrL"et hebben en ik begin opgewonden

tnikkend op de te voorschijn gebrachte zegels te
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'Muy bien, muy bien,' zegt de winkelier zoals

rnen tegen een kind spreekt dat een eenvoudige op-

telsom tot een goed einde heeft gebracht.

'Hel god, hel god,' echo ik tevreden.

En met een welgemeend'tot zgens' verlaat ik de

zaek,
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