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 In de voorbije warme dagen gebeurde het vaker, dat ik heerlijk luierde in het zonnetje, vlak voor de 

deur van de bureelruimte van de bank. Zo gebeurde het al eens dat ik een gesprek kon opvangen, die 

mijn baasje voerde met de klanten. Heb ik daar het een en ander gehoord. In feite stof genoeg om al 

de bladzijden van "Personeelsflitsen" vol te schrijven. Gelukkig ben ik als doodgewone hond niet 

gebonden aan het bankgeheim, zodat ik jullie het een en ander over die gesprekken kan vertellen. De 

meeste gesprekken begonnen uiteraard over het weer. Ik denk zelfs dat het één van de weinige 

onderwerpen is waar de mensen nogal gemakkelijk mee in conversatie geraken. Warm is warm en 

koud is koud, daar valt niet veel over te praten. Wat de nuances van die warmte of koude betreft, is 

het vanzelfsprekender om er een eigen mening op na te houden en wanneer er zich dan iemand aan 

een weersvoorspelling gewaagt, is het veelal stof voor een geannimeerde discussie. Mijzelf deert het 

weer me niet zoveel. Als het warm is zoek ik een fris plaatsje op en bij koude temperaturen geniet ik 

van de knusheid van het warme kussen in mijn mand. Bij de mensen ligt het echter moeilijker, daar 

ze, zoals ik uit hun gesprekken kon verstaan, een zomeraktiviteit plannen bij winterweer en dat hun 

groenten precies op de zonnige dagen een druppeltje regen zouden kunnen gebruiken. Ik denk dat ze 

teveel naar hun weermannen luisteren en hun aktiviteiten teveel op die voorspellingen baseren. Ze 

moesten maar eens doen zoals wij en een natte neus in de lucht steken, alvorens iets op het getouw 

te zetten. Van het weer was het maar een kleine stap om over de Tour de France te spreken, als 

daarmee het gesprek niet begonnen was. In de wielersport is de federalisering van ons land nog niet 

zo goed doorgedrongen. Zo hoorde ik nog steeds praten over de ondermaatse prestaties van de 

Belgische renners in de Tour de France en repte men geen woord over de Vlaamse renners. Tenzij die 

ene rit, maar die werd dan weer door een Vlaming gewonnen. De gesprekken over de ronde 

verliepen daarom veelal in mineur. Baasje zegt dat er vroeger veel meer over die koers werd 

gesproken. De straten waren leeg en uit iedere woning galmde de stem van Fred Debruyne, die 

uitbundig de goede prestaties van onze landgenoten toelichtte. Maar toen was er nog een zekere 

Eddy Merckx die altijd minuten voorsprong nam op de andere renners alsof alleen hij de toelating 

had om met een "Solexke" * te rijden. Velen dachten dat na Merckx het plezier er af zou zijn, maar 

ene Van Impe en later nog andere landeigen renners zorgden eveneens voor spektakel. Nu . . . nu is 

de pret er voor velen af. De echte wielerfans, die uit wanhoop een Amerikaan als favoriet hadden 

genomen, bleven nog enige tijd geboeid. Maar toen de cols ook voor Greg te hoog waren geworden, 

was de kous af. Welk plezier is er nu aan een Tour, als men de naam van de leider nog niet eens 

behoorlijk kan uitspreken. Was de laatste lettergreep nu rain, zoals het in Engeland regent, of klonk 

het als de voornaam van de echtgenote van de Sovjet-leider waar de "sa" in "n" was veranderd. Er 

zat voor de fanaten niets anders op dan de gebeurtenissen te bekritiseren vanop afstand. Het echt 

spannende was eruit. Inplaats van voor het scherm gekluistert te zitten, ging men nu liever de straat 

op, om te verkondigen dat zo'n koers het zien niet waard was. Het jongentje in zijn rennerspakje op 

zijn mini-koersfietsje moet er ook zo over gedacht hebben. Enkele jaren geleden waren, na een 

tourreportage de lampen van de TV nog niet koud, of het jongentje koerste, luid fluitend door de 

straten. Zijn handen waren zwart van de persverse krantjes die hij op iedere hoek van de straat 

verkocht. Daarin stonden reeds alle uitslagen en klassementen van de pas gereden rit. Misschien is 

hij met de stroom toeristen meegereisd naar Spanje, waar men wél zal geinteresseerd zijn in zijn 

krantjes. Van reizen gesproken, ik heb mij de kleinste hoekjes van de wereld kunnen inbeelden, 

alleen al aan de hand van de vele beschrijvingen die ik hoorde. De regen van de maand juni, heeft 

ervoor gezorgd dat velen in extremis grootse reisplannen maakten naar zonniger oorden. Temeer 

daar Joegoslavie niet meer in aanmerking kwam om het laagje bruin op de witte Noord-Europese 

velletjes te strijken, was er nu een grote concentratie toeristen aan de Spaanse kusten. Die stranden 



waren de laatste jaren wat in de verdrukking geraakt, door de vele nieuwe bestemmingen, die door 

de touropeators steeds maar weer ontdekt werden. Rosas, Playa de Aro of Tossa de Mar, de 

bestemmingen die goede herinneringen opriepen uit de golden-sixties werden dit jaar weer volop 

aangedaan. Mallorca zat dit jaar zo eivol dat er diende uitgeweken te worden naar andere 

zonneplaatsen. Met overvolle valiezen, de zojuist gratis gekregen Visa-kaart in aanslag en de zakken 

vol peseta's (zo heeft baasje er ook nog wat aan) vatten de mensen hun reis aan. Bij het afhalen van 

hun vreemd geld waren ze vol enthousiasme over de komende trip. Ze zouden eens lekker uitrusten 

aan een mooi en gezellig strand. Af en toe een glaasje frisse Sangria, of een afkoelende ijskreem zou 

wat afwisseling brengen in het monotone van het rusten. Om de benen te rekken droomden de 

mensen ervan om een verlaten kreekje op te zoeken om te genieten van het klotsende water. In het 

hotel aangekomen zouden ze zich dan lekker laten verwennen met een stevige maaltijd om daarna 

lekker door te zakken bij een slaapmutsje aan de bar... Bij het inleveren van de niet-opgedane 

peseta's vernam ik dan ook, in hoeverre de verwachtingen waren ingelost. En daar liep het wel eens 

anders dan voorzien. Op het strand aangekomen, stelden onze vertellers vast, dat het niet zo 

prachtig was, zoals op de foto's in de brochures. Overal lagen de lege flessen van zonnebrandolie of 

ander afval. De zonnebaders lagen in lange rijen dicht op elkaar gepakt. Gezellig kon je het ook niet 

noemen, dus van dat heerlijk rusten kwam er zowiezo niets in huis. Dan maar direct die aangename 

kreek opzoeken. Zichzelf voortstrompelend in de hete zon kwamen de mensen tot de conclusie dat 

de kreek niet meer verlaten was. Anderen hadden die reeds gevonden en ook daar was er overlast 

door kwetterende transistorradio's. Er zat niks anders op dan ergens op een terras voor wat afkoeling 

zorgen. En wanneer je het geduld opbracht om enige tijd op je bestelling te wachten kon je 

"genieten" van de drukte om je heen. Nu ja, het hotel zou wel alles goedmaken. Maar daar was er 

ook zoveel werk, dat het personeel niet persoonlijk met je kon bezig zijn. Er moest zelfs in twee 

shiften gegeten worden omdat er onvoldoende zitplaatsen waren in het restaurant. En die 

slaapmuts, die leek eerder een oppepper. Door de vele fuifnummers moest de muziek in de bar 

steeds harder gezet worden, zodanig dat onze mensen het niet meer konden uithouden van het 

lawaai. Gelukkig hadden ze de volgende dag een goede fles gekocht "voor op de kamer". Ze bleven 

zalig rusten op hun kamer, een spannend boek in de hand en een lekker drankje in de nabijheid. Zo 

kwamen ze toch nog tevreden thuis, weliswaar met een beetje vertraging, want hun nachtvlucht 

werd geschrapt. Tussen die vertellingen door, stond ik af en toe eens op om een frisse slok water te 

drinken. Het augustuszonnetje had dan toch noch zijn uiterste best gedaan om mij heerlijke 

namiddagen te bezorgen. Eigenlijk had ik er zelfs een beetje spijt van als baasje zijn computer 

"uitlogde". Het betekende het einde van die vele mooie verhalen. Bootsman.  

 

* Een Solexke is een fiets waarop op het voorwiel een klein motortje is gemonteerd. Het is dus een 

snorfiets in de letterlijke zijn van het woord 


