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De pogingen door de regering ondernomen om de
Nederlandse weggebruiker op te knappen met een
zogenaamd weggeld, zijn op zo grote tegenstand
gestuit, dat men het in Den Haag maar heeft ge_
Iaten bij het voornemen. fnvoerinq van een der_
gelijke heffing zou ons dan ook 

""r,.-nog"l 
vreemd

gevoel hebben gegeven. Het zou zo,n"beetje zijn
geweest als het kijken naar een achterstevoren ge-
draaide film en dan zonder de komieke eflecten-
die een dergelijke vertoning anders nog wel eens
heeft. Onder de bestrijders van het plan zijn er ge-
weest, die hebben gesproken over tollen en over de
de heroïsche strijd, tussen de beide wereldoorlogen
door Floris Vos geleverd tegen deze toentertijd

i nog tamelijk veelvuldig voorkomende middel-
eeuws aandoende verkeersobstakels. Die strijd is
met succes gevoerd. De enkele, hier of daar nog
bestaandetol heeft alleen nogwaarde als curiosum.
De automobilist kan er slechts kennis mee maken
als hij op een meer of minder zonnige dag besluit
het snelverkeer het snelverkeer te laten o- .."._
volgens bijna letterlijk de wei in te gaan en, rijdend
Iangs een onvoorstelbaar smal weggetje aan te
komen bij een huisje en een boom, die hem het
doorrijden onmogelijk maakt. Hij moet betalen.
Het tariefstaat op een bord te linker- ofte rechter_
zijde aangegeven en tien tegen één zegt de man
achter het stuur tëgen de man bij de bàom: .Van
al dat geld hadden jullie die weg wel eens wat beter
kunnen maken.' De tolgaarder heeft het zo vaak
gehoord, dat hij de opmerking niet eens meer wis-
selt en zijn zwijgzaamheid wordt door de ver_
dwaalde automobilist geschreven op het credit

- of het debet - van de landelijke zwijgzaamheid.
Zeiden we, dat er in Nederland geen iollen meer
bestaan? Nederland wemelt rl.r, á. tollen. Er zijn
er zoveel, dat een opdracht hun totaal bijeen te
tellen waarschijnlijk een Herculesraak zou blijken
te zijn. Maar om ze te ervaren moet u het water op.
Een waterwe g zogezegd,. En als er dan een bruE
moet worden opengedraaid steekt de *""hte" i
zijn klomp aan een srok toe. Hij vraagt zijn weg-
geld. Weg geld.

Een_rare zaak eigenlijk, dat bruggegeld. De schip.
per betaalt om zijn weg ongestoord te kunnen ver.
volgen, maar hij betaalt in feite ook om de harde-
weggebruiker de gelegenheid te geven van de ene
oever op de andere te komen. Misschien komt het
er nog eens van dat land- en waterwegen? ook wat
de waardering van beider verkeerspotentie be_
treft, onder één noemer worden gebracht, terwijl
de gemeenschap alsdan niet meer optreedt als
teller van bijzondere inkomsten, maar als teller
zonder meer.
Dat is een toekomstbeeld, maar het is tegelijkertijd
ook een beeld uit de kinderjareo ouo oor" Neder.

]r11r" samenleving. En daarmee zijn we dan terug
bij de tollen en hun oorsprong, die we in de Euro-
pese middeleeuwen vinden.
Die oorsprong is tweeledig. Laten we het anders
zegger.. Aan de wieg van de tol hebben indertijd
gestaan het fiscale en het commerciële belang van
een bepaalde lokale en numeriek niet zeer grote
maatschappij. (We zullen maar niet gaan twisten
over de vraag wie in dit h'rwelijk de rol van vader



en wie die van moeder heeft gespeeld. Wel schijnt
er soms sprake te zijn geweest van een charmante
en avontuurlijke huisvriend, die een partieel va-
derschap ten opzichte van het tollekind zou kun-
nen bewijzen: de baron, die, voorzien van de zo-

genaamde lagere heerlijke rechten en van een

kasteel aan een rivier of een voorname handels-
landweg, commerciële passanten het mes op de

financiële keel zette, enkel en alleen om het ge-

noegen van zijn eigen zak te kunnen spekken. De
sprookjesachtige figuur van de roofridder heeft
te onzent nooit wezenlijk bestaan, maar de tol-
heffer, die wat meer vroeg dan ethisch verant-
woord was is ook en vooral onder onze voorouders
geen onbehende figuur geweest.)
Een tol. Hoe ontstond die nu echt? Over het alge-
meen weet men weinig afvan de wezenlijke vader-
landse geschiedenis. Men kent 1600 - slag bij
Nieuwpoort, 1296 - moord op Floris v en daar
houdt het dan wel bij op. Misschien ergens nog een

vage herinnering aan ene Dirk rrl, die in duizend-
zoveel iets bij of met Dordrecht zou hebben uitge-
spookt.
En nu gaan we dit laatste feit eens op een wat
deftiger manier vertellen. De meeste mensen willen
zich nog wel Karel de Grote herinneren - 768-814.
ln zijn tijd en in die van zijn onmiddellijke voor-
gangers en opvolgers was Europa orrn zo te zeggen

één grote boerderij. Of juister gezegd, eern verza-
meling van boerderijen, agrarische gemeenschap-
pen die helemaal in en door zich zelf bestonden.
Eigen eten. Eigen kleren. Eigen produktieve
werktuigen. Eigen luxe? Nauwelijks. Wél eigen
verveling. En voor de jongere zoons binnen zo'n
gemeenschap was het leven op zijn zachtst gezegd

wat taai. Er waren er - men kan zich dat begrij-
pen - die het niet meer konden harden en die de

boer opgingen. In dit geval in Ietterlijke zin, want
de oude Europese wegen, aangelegd door de Ro-
meinen ten behoeve van hun troepenverplaat-
singen, r-aren technisch gesproken zo bijzonder
duurzaam gebleken, d,at ze acht of negen eeuwen
later nog bruikbaar waren.
Die jongens gingen dus de boer op. Ze kwamen
overal terecht. In Italië. In Spanje. In Rusland.
Voor wat onze voorouders betreft ook dichter bij
huis" in Frankriik. En zoals iedere verloren zoon

terugkeert naar het door zijn vader gemeste kalf,
kwamen ook deze Nederlandse jongeren na jaren
naar Brabant en omliggende landstreken terug.
Terug met voorwerpen, die door de boer met wan-
trouwen en door de boerin en haar dochters met
nieu*'sgierigheid werden bekeken. Dat is het begin
geweest van de Europese handel.
En van de Vesteuropese tollen.
Men zal zict.r .aamelijk kunnen voorstellen, dat het
verkeer in curiosa, in wijn en in andere produkten,
die men op de eigen boerderij niet kon produceren,
relatief gesproken grote afmetingen ging aanne-
men. En dan was er een heer, begiftigd met lagere
heerlijke rechten, die langs de weinige wegen in
zijn gebied die marskramers zag trekken en die dan
op de gedachte kwam: Deze lieden komen binnen
het door mij bestuurde gebied waren verkopen en
winst behalen, En waarom, vroeg hij zich af, zou
ik daar niet in meedelen.
En zo ging hij midden op de weg staan - hij liet
naderhand een boom neer - en zei:'Geld of de

kinderen wakker'. De marskramer betaalde, op

voorschot van zijn te nemen winst binnen het te
betreden gebied en de graaf - we zullen hem nu
rnaar zo noemen - verrijkte zijn landsheerlijke kas.
Dat is dan het fiscale element, vertegenwoordigd
in de geboorte van de tol, Dit zo zijnde en dit zo

ziende zouden we nu meteen de kwestie van het
vader- en het, moederschap kunnen oplossen. 

1'Want de marskramer heeft ongetwijfeld in pijn !

gebaard en de vader beleefde er alleen maar plezier
aan.
Het kind heeft sinilsdien een hardnekkig leven
geleid. Speciaal in Nederland, waar het fenomeen
der handelswegen tot grote ontwitkeling is ge-

komen. Een vergelijking met bij voorbeeld Frank-
rijk kan dat uitwijzen. In Frankrijk is de staats-
eenheid sneller tot stand gekomen dan bij ons. Wij
hebben tot aan de Franse revolutie een naar soe-

vereiniteitsrechten gezien zeer verdeeld land ge-

had. Dat is nu voorbij, zoals zoveel dingen voorbij
zljn. De tollen ook? Het is een vreemde en typisch
Europese zaak, maar de gebruiker van de weg
schijnt nog altijd een potentiële prooi te zijn van
iedere instantie, die zich, terecht of ten onrechte,
verbeeldt over die weg rechten, ontleend aan
vader- of moederschap te kunnen uitoefenen.



loto p. h, goede

D I M maar doe het niet te vroeg
vEtLtG RIJDEN rN DE WTNTER DOOR BOB VAN VEEN

Jaarlijks verliezen in ons land circa 2 000 rnensen

hun leven in een verkeersongeval. Het aantal ern-
stige gewonden bedraagt ongeveer 200000, zo

luidt de conclusie uit een rapport over de verkeers-
veiligheid dat is uitgebracht door het Centraal
Bureau voor de Statistiek. Uit het rapport blijkt
voorts, dat het mecst onveilige uur binnerr. en

buiten de beboul.de kom tussen vijf en zes 's mid-
dags ligt. Evencens bijzondcr onveilig zijn de

spitsuren tussen acht cn negen en tussen tv'aalfcn
een, als er veel bromrners cn fietsers op de weg
zijn. De cijfcrs van het cB s duiden erop dat bij de

ongevallen die in het namiddag-spitsuur valt, de

vermoeidheid van al degenen die hun dagtaak
hebben beëindigd, een belangrijke rol speelt.
Op de zaterdagen ligt het onveilig uur tusscn
twaalf cn een. Ool< na elf uur 's avonds en 's

zondags in de zeer vroege ochtend is (door alcohol-
misbruik?) het aantal ongevallen opmerkelijk
hoog. Wic een veilig verkeer voorstaat houdt met

deze harde feitcn rekerring, hij kijkt extra uit
(tussen vijf en zes) rvanneer de nrccste automobi-
listen moe zijn.
Het stceds dichter u'ordende verkeer is er de oor-
zaak van, dat automobilisten in steeds hogore
matc van elkaar afhankelijk u'ordcn. Afhanhclijk
met hct oog op de veiligheid van zichzelf en an-
dercn. In het duistere jaargetijdc is die vciliglrcid
nog minder zeker dan in de andcre seizoencrr err

dientcngevolge eisen het najaar en de v-inter rntiór
onderlinge samenu-crking van dr v.eggebruiliors
dan normaal al noodzakelijk is.
Het gaat niet alleen om respect on vricndelijklrrid
en evenrnin om het beheersen .r.an de zucht rraar
prestige. Ool< de rijtechniek is van groot belangl
Ieder goed uitgerust motorvoertuig heeft tegr,l-
v-oordig redelijke vcrlichtingsmid<lcltn, maar bij
geen enkele auto garandeert de verlichting de-

2slfds yeiligheid van het daglicht. Daarom is het
noodzakelijk voor iedcre automobilist om te $-etcrr



hoe hij ook het licht van zijn medeweggebruikers
kan benutten - om zich een speciale techniek voor
het rijden in het donker eigen te maken.
De lichtschakelaar is even belangrijk als het gas.
pedaal wanneer men ritmisch en veilig wil rijden.
Helaas hebben we allen een te gebrekkige opleiding
gekregen in het rijden bij duisternis. Degenen, die
zomers hun rijbewijs halen hebben praktisch hele-
maal geen training op dit gebied, en de meeste

automobilisten zijn ten opzichte van avond-rij-
techniek dan ook grotendeels afhankelijk van de

ervaring, die zij zelf en anderen hebben opgedaan.
Ervaringen die dikwijls duur geweest zijn.
Bij duisternis is het zicht altijd beperkt - hoe
vaardig we ook onze eigen lampen en die van
anderen benutten. Krijgen we een tegenligger, dan
is het zicht nog korter. Een voetganger in donkere
kleding is bij groot, ongedimd licht pas zichtbaar
op plm. 100 m afstand. Bij een ontmoeting tussen
twee auto's op een rechte weg wordt het zicht op
de voetganger beperkt tot 75 m wanneer de voer-
tuigen zich op ongeveer 600 m afstand van elkaar
bewinden. Vanneer de bestuurders van de wagens
voor elkaar gaan dimmen wordt volgens proeven
het zicht verder verminderd tot 32 m. Men verliest
dus 40 m aan zicht wanneer men in zo een vroeg
stadium dimt. Met een goede rijtechniek kan men
echter het zicht vergroten. Ontmoetingen met
tegenliggers zijn altijd riskant. Ontmoetingen in
duisternis kunnen levensgevaarlijk zijn als niet
beide bestuurders enkele grondregels goed be-
heersen.
Dim op tijd - maar nooit te wroeg. V'el kan het
verstandig zijn om vlak voor een bocht of een
heuvel in de weg even op en neerte dirnmen om met
behulp van het licht van de tegenligger het sil-
houet van een mogelijke hindernis (bijvoorbeeld
een voetganger) te ontdekken.
Bij een ontmoeting met een tegenligger drcnt men
groot licht, ongedimd, te blijven voeren, tot de
lichtbanen elkaar ontmoeten, dat wil zeggen tot
de wagens elkaar tot op circa 200 m zíjn genaderd,
Vanneer men reeds afdimt op een afstand van
600 m neemt men te grote risico's, want het zicht
wordt dan in veel te vroeg stadium beperkt met
alle mogelijke gevolgen van dien.

Er zijn automobilisten, die worden geïrriteerd
door de verblinding van tegemoetkomende mede-
weggebruikers.
In de meeste gevallen hebben ze die verblinding
aarl zich zelf te danken - doordat ze recht in het
licht blijven kijken in plaats van de rechterkant
van de weg in het oog te houden - niet alleen voor
zover hun eigen licht dat toelaat, maar ook zover
mogelijk daarbuiten.
De lengte van het zicht bij een ontmoeting met
andere auto's bij normaal gedimd groot licht ver-
eist, dat de snelheid althans op smalle, bochtige
wegen, dient te worden gematigd. Hoe dan ook,
men mag nooit sneller rijden dan dat men kan
stoppen binnen de afstand, die is te overzien.
Bij ontmoetingen met tegenliggers is het verlei-
delijk zoveel mogelijk aan de kant te rijden.
Dat is zeker niet 'veilig'. Laat altijd zoveel ruimte
aan de wegkant overo dat onverwachts opduikende
objecten - bijvoorbeeld voetgangers op rvegen

zonder trottoir of rijwielpad, wielrijders, enzo-

voort - niet door u kunnen worden geschept!
'W-anneer iedere automobilist deze regels ter harte
neemt, is er gerede kans, dat het winterseizoen
niet zoveel slachtoffers van het verkeer in duister-
nis oplevert als we de laatste jaren helaas gewend
zijn.
Om veilig te kunnen rijden, moeten behalve rem- 

1

men, stuurinrichting en verlichting, ook de ban- |

den in goede staat zijn, zeker in het winterseizoen
wanneer wij bijna dagelijks op natte, dus gladde
wegen rijden.
Een gladde weg is niet gevaarlijk, mits wij onze

snelheid weten aan te passen, mits onze banden
van een behoorlijk profiel zijn voorzien. Yan be-
lang is ook dat wii de banden op juiste spanning
rijden. Te hoge of te lage spanning verhoogt het
slipgevaar,
Peugeotrijders verkeren in een voordeel-positie.
Yolgens Anti-Slip-School instructeur P. Gijswijt
is een Peugeot nauwelijks in een slip te krijgen.
Mocht onverhoopt uw wagen ooit in een slip ge-

raken, blijf dan aan één wet vasthouden: nóóit
sturen en remmen tegelijk ! En: ontkoppel meteen,
uw wagen blijft dan - zelfs op ijs ! - voortreflelijk
bestuurbaar !



JAC. VAN DER STER

Dicht bii huis
Neen, ík treeil híer niet in ile Doetsporen ran Ligthart en Scheepstra, de onsterfelijke scheppers rsan Ot en. Sien,

de twee ltindertjes wíer prílle leuen zích afspeelde ín huisharner en achtertuintje. U mag er wel uito alleen

word,en het ditmaal geen Derre tochten. Dat geldt ouerigens ook maar weer alleen aoor hen ilie zeg nxaar rnet

Loosilrecht als middelpunt binnen een straal uan uijftig kílometer u)onen - Amsterdammers, Utrechters,

Amersfoorters, Hiluersummers. Wat natuurlíjh níet wil zeggen d,at Leiilse peueraars en Arnhemse meisjes

niet welkom zijn op deze tocht; ieder bepale zíjn of haar expansieilrang zelf!

Als u straks bemerkt dat het Gooi een voorname
plaats inneemt in dit voorstel tot een weekeind-
trip, haal dan niet meteen uw neus op, u kent het
Gooi? Bent u daar wel héél zeker van? Ik woon er
zelf en weet uit ervaring, dat bezoekers of ze van
heinde of van ver komen et zeef platgetreden pa-
den gaan en samenklitten op altijd dezelfde plek-
jes, waar het dan ook knap druk kan zijn. \Vij zijn
daar niet helemaal rouwig om en u mag het best
zo laten, maar aan de andere kant ben ik weer niet
zo hebberig dat ik alles voor me zelf wil houden.
Ik koos de hierna volgende route vooral met het
oog op het voorjaar. Dan is de grote toeristen-
stroom nog niet begonnen en kunt u rustig van
veel jonge schoonheid genieten.
Gemakshalve beginnen we maar weer eens in Am-
sterdam en we rijden eeÍst naar Utrecht. Natuur-
lijk kunt u de grote weg nemen, een modern-
cornfortabele en in zijn soort mooie weg, waar men
kan opschieten. Maar hebben we zo'rr haast? Zo
niet, neem dan liever de oude weg langs de kron-
kelende Vecht, nog steeds een allerliefst riviertje
en nog steeds gcgarneerd met prachtige buitens.
Yoor wie de binnenstad van Utrecht niet terdege
kent, is die niet aan te raden, want er zijnzeer veel
straten met eenrichtingsverkeer. Op zich zelf een
goede regeling voor deze nauwe verkeersaders,
maar niet altijd gemakkelijk te volgen. Rijd dus
liever wat buitenom, langs de mooie singels, tot u
bij de v-eg naar Vreeswijk komt, langs de Yaart-
sche Rijn. Let op die fraaie houten molen, halver-
wege aan de overkant! Een niet onaantrekkelijk
rij-uitstapje is rechtsaf naar IJsselstein, een

meestal rustig en aantrekkelijk oud stadje, dat
hier al eerder is beschreven.
Bij Vreeswijk gaat het dan linksaf over Tull, Hons-
wijk enzovoort naar VÍk bij Duurstede. En kies
dan vooral de smalste weg, over de Lekdijk, want
daar gaat het om. Het is er altijd mooi, maar als u
er rijdt in de tijd van de bloeiende boomgaarden,
dan valt er iets unieks te beleven. Binnendijks
liggen talrijke mooie boerderijen, een stuk lager
dan uw uitkijkpunt, omringd door kerse-, appel-
en perebomen. Zo van bovenaf ziet u een zee yaÍr
deinende bloesems, onbeschrijfelijk mooi.
Buitendijks is het niet minder liefelijk! het klot-
sende water van de rivier met traag varende boteno
met zijn uiterwaarden waarop koeien gtazern,
terwijl ze hier en daar, met het water haast tot aan
de uier, dromerig starend de indruk staan te wek-
ken toch wel wijze, contemplatieve beesten te zijn.
Btijf hier en daar eens stilstaan om op uw gemak
te kijken en desnoods te kieken; in elk geval:
offer liever een deel van de verdere tocht op, dan
hier voorbij te stuiven. Er komen hier niet zoveel
mensen, want de meesten duiken in de bloesemtijd
meteen de Betuwe in, waar de boomgaarden wel
groter zijn, maar waar men in het seizoen dan ook
bumper aan bumper rijdt.
Bij \X/ijk bij Duurstede, waar de molen die Jacob
Ruysdael heeft geschilderd, de weg overspant en
waar we nog e'en laatste blik werpen op de rivier,
die hier op z'n mooist is, kiezen we de route noord-
waarts over Doorn err Maarn naar Amersfoort.
Aan deze route liggen ook weer boomgaarden en

een stuk of wat aardige kasteeltjes, of wat daar-



voor doorgaat. U kunt de grote weg blijven volgen,
die dwars over de onvolprezen Leusder Heide
voert, maar ook - en dat is nog wel zo aardig - de

geringere weg nemen, die even na het oversteken
van de'weg Zeist-Voudenberg langs den Treek
naar Leusden gaat.
Amersfoort bekijken is altijd de moeite waard,
want de stad is rijk aan heel oude en heel mooie
huizen (Muurhuizen!) die in een jarenlang met
zorg uitgewerkt plan, voortreffelijk gerestaureerd
zijn, Maar u kunt dat ooh voor een andere keer be-

waren en er rustig omheen rijden en dan via
Hoogland en Zeldert naar Bunschoten en Spaken-
burg koersen, waar de klederdracht vooral van
vrouwen en kinderen nog altijd weinig flatteus,
maar wel bont is en waar het haventje rnet zljn
vele vissersschuiten heel gaaf is gebleven. Kies
vandaar de weg naar Eemdijk en vervolgens,
langs de bochtige Eem, naar Eembrugge en zo op
Eemnes aan. De Eemnesserpolder is een der
mooiste van ons land, wist u dat? Er is een rijkdom
aan weidevogels, langs de sloten bloeien de wilge-
en elzekatjes en de koeien zijn er van een wel-
varend en peinzend soort. Hier en daar een dartel
veulen en als u geluk hebt kunt u er zelfs een val-
kenier ontmoeten, want de valkenjacht wordt hier
nog wel bedreven.
Vat doen we in Eemnes? Niets, al staan er een

paar mooie oude boerderijen, maar die windt u in
groter aantal in Laren en vooral in Blaricum, dat
in zijn oude kern gaver is gebleven. Die boerderij-
en, vaak van het onvervalste Saksische type, staan
er vrij dicht opeen - een unicum, verklaarbaar uit
het bestaan van de eeuwenoude Mient van de
Erfgooiers: dank zij dit gemeenschappelijk weide-
land, dat onbebouwd moest blijven (al wordt er nu
danig aan gevreten voor de burgerwoningbouw)
'was er geen behoefte aan veel eigen grond rondom
het erf, Als u van Laren naar Blaricum rijdt, neem
dan de Blaricummer Tollaan, een prachtige beu-
kenlaan, met het vervallen buiten Jagtlust.
In het verlengde van deze laan ligt het Franse Pad
en daar loont uitstappen, want hier omheen staan
de mooiste boerderijen.

Rijd nu van Blaricum naar de Tafelberg (een klit-
punt !) en ga van daaruit wat dwalen over de hei-
de, kleiner dan de Leusderhei, maar minstens zo
mooi.
Denk vooral niet dat een heidelandschap alléén
maar mooi is als de erica bloeit: het voorjaar heeft
zijn heel eigen charme, omdat het zich vernieu-
wende groen van de vliegdennen en vooral het heel
tere groen van de jonge berkeblaadjes aan hun
zilverglanzende stammen en tahken, zo prachtig
contrasteren met de bruine ondergrond. En waar
die bruine ondergrond onderbroken is, fonkelt het
witte zand in de zon.
Als u genoeg hebt van de hei komt nog het derde
landschappelijk aspect op deze tocht vol af-
wisseling binnen klein bestek: de plassen. U rijdt
via Laren en het St, Janskerkhof naar Hilversum,
vermijdt de foeilelijke oude kern en rijdt via de

Joh. Geradtsweg naar de fantastische mooie
's-Gravelandse weg, met aan de ene kant het
Corversbos en aan de andere kant het Spanders-
woud en verderop het fraaie buiten Trompenberg,
naar 's-Graveland.
Van hier uit zijn er diverse mogelijkheden. U kunt
over Kortenhoef naar Nederhorst den Berg rijden,
om een grotere lus maken en er Oud-Loosdrecht
en Loenen bijpikken. U kunt zelfs de grote weg
passeren en de Yinkeveense Plassen nog gaan be-

wonderen - enfin, de kaart leert u wel wat er voor
mogelijkheden zijn: ze zTjn stuk voor stuk aan-
trekkelijk. Het zal van de tijd afhangen of u nu
maar over de grote weg naar Amsterdam terug-
keert, of dat u langs het Gein, langs Weesp en de
Bijlmermeer (!) retour gaat. Ik hoop in elk geval
dat u huiswaarts gaat met een voldaan gevoel,
U zult bemerkt hebben, dat de hier uitgestippelde
route veel variatie, verlenging en bekorting, mo-
gelijk maakt. Ook richting en uitgangspunt komen
er weinig op aan, al prefereer ik de hier gegeven

volgorde omdat ze de meest harmonische is.
Maar ik ben u nog wel enige adressen verschuldigd
voor versterking en verkwikking van de inwendige
mens. Goede cafés voor een kop koffie of een glas

bier zijn er in overvloed, Vat de restaurants be-
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troft l<an ik dc volgende aanbevelen, \4.aarbij ik
tussen haakjes dc prijzen noem, exclusief en
zonder rvijn ofzo. Ik heb bij de keuzc ook rekening
gehouden met de fraaie ligging.
In Yinkevcen: Ronde \ienen (ccn ster in de Mi-
chelin), met o.a. heerlijke karper op 't menu
(f 12,50-f 17,50). fn Yreeland: de Nederlanden
(f 9,50-f 20,-). In Wijk bij Duurstede: de Keizcrs-
kroon (f 3,50-f 8,75). ln Doorn: de Oranjerie (in
het park van Huize Doorn, open van mei tot sep-
tember) (f 6,50) of Pabst (f 4,50-f 10.-). In Amers-

foort De W-ittc (ster Michelin) (f I2,50-f 2i,50). In
Laren (St.-Janskerkhof): La Provence (f 10,50-
f 21,50). In Amsterdam,.. nee, daar begin ik
maar niet aan. Laat ik allcen hen die het nog nict
kennen vcrr.ijzen naar hct overgezellige Spaanse
eethuisje Cacerola, \Vetcringstraat 41 (f ?,00-
f 14,50). Dat is zondags en de hcle maand augustus
gesloten, rnaar u kunt er van 11 tot 12 uur 's
avonds nog ecn maaltijcl bestellen en dat is zelfs
voor Ámsterdam vrijrvel unick.
Veel plezier.



Peueeot uít 1896

W
Alles Yan auto's, wegen en merken
'Het kon dan ook gebeuren dat in 1895 op de hele wereld

bereids 3000 automobielen reden, waarvan uiteraard het

grootste aantal in het midden van West-Europa. Hiertoe

zullen de betrouwbaarheidsritten, die men in die jaren

begon te organiseren, in niet geringe mate hebben bijge-

dragen. De eerste betrouwbaarheidsrit werd te Frankrijk
in de zomer van lB94 uitgeschreven, op initiatief van de

fervente automobielminnaar Pierre Gifrard, hoofd-

redacteur van het Parijse blad Petit Journal. De tocht
zou geschieden van Parijs naar Roueno een afstand van

126 km. Niet minder dan 102 drie- en vierwielige voer-

tuigen stonden ingeschreven, waaronder zich37 benzine-

auto's en 23 stoomwagens bevonden. De rest werd aan-

gedreven door elektriciteit, samengeperst gas, Iucht en

veerkracht. Eén wagen moest in beweging blijven door

eensdeels mankrachto anderdeels mechanische energiel'

Op 22 juli gingen slechts 21 wagens van start, de rit
werd vrijwel meteen een snelheidswedstrijd, 15 deel-

nemers wisten de finish te bereiken, 13 bereden een

benzinewagen, 2 een stoomrijtuig. Een duidelijke zege

voor de verbrandingsmotor. De eerste die Rouen binnen-

kwam was een stoomtrekker van De Dion-Bouton die

l? uur en 40 minuten over de tocht had gedaan. Nummer

twee dn drie waren tweecilinders van Peugeot, respec-

tievelijk 5 en I0 minuten na de winnaar over de eind-

streep. De eerste prijs (5000 franks) werd verdeeld tussen

Peugeot en Panhard-Levassor, Bijna al hun wagens

waren over de eindstreep gekomen. , .

Veel meer nog over beroemde merken als Peugeot leest

men in het met vele tekeningen en fraaie foto's rijk ge-

illustreerde 'Oud.e Auto's' dat J. Bouman bij Van Dis-

hoeck te Bussum het licht deed zien (160 bladzijden,

f 5,90). Van harte aanbevolen voor alle liefhebbers van

'old-timers'.

ÀuroMoBrELEN vRoEoER EN NU dat bij Ad. Donker te
Rotterdam verscheen (216 bladzijden, f 16,90) is eeo {

boek voor vader en zoon. Een in alle opzichten 'Deense

produktie', het boek werd geschreven door J. D. Scheel

die in Denernarken ontelbare artikelen en verscheidrene

boeken puLrliceerde over auIotechniek. autosport, en -ge-

schiedenis. De honderden tekeningen (in kleur) staan op

naam van Verner Hancke, het lijvige naslagwerk werd

ten slotte ook nog (voorbeeldig) gedrukt in Denemarken

door de firma Bording.

Het boek tracht een overzicht te geven van de belang-

rijkste stadia in de ontwikkeling van de auto. De be-

roemdste van de 4000 of meer merken die door de jaren

heen op de wegen van de wereld reden, worden behan'

deld. Auteur en tekenaar proberen hiermee, zoals zij
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zeggen 'een reecls lang bestaande ereschuld in te lossen,

gemaakt achter het stuur, in werkplaatsen, garages'

musea, fabrieken en tekenkamers - en tijdens onverge-

telijke uren in en met auto's doorgebracht'.

Aan de grote merken (landsgeu'ijs gegroepeerd) gaat een

40 bladzijden tellende inleiding vooraf die de geschiede-

nis van het'zelfbew-egende voertuig'behandelt, een ge-

schiedenis bijna even oud als die van het wiel. Het boek

besluit met verslagen in u'oord en beeld van enkele

historische l'edstrijden, zoals de Grand Prix van 1913

waarbij Peugeot een record vestigde dat van toen tot
1925 ongebroken bleef.

Voor de nuchterling is hij niet bestemd, de curon nn r,,r

I-RÁNCE MYSrÉRTEUSE, die kortgeleden werd uitgegeven

door uitgeversmaatschappij Tchou, 6 rue du Mail, 
-

PARIJS-2e. Vel echter voor de romanticuso voor de toe-

rist, die voor, tijdens en na zijn vakantie droornt van ver-

borgen schatten, van spookkastelen, van de duistere

macht van tovenaar Merlijn en de escapades van fee

Melusine. Yoor hem en voor hem alleen is dit lijvige
boekwerk (1023 bladzijden) uitgegeven, waarin een

twaalftal reisroutes dwars door Frankrijk is opgenomen.

En wat een verrukkelijke routes zijn dat! Zij voeren

langs plaatsen, u'aar volgens de overlevering een schat

Peugeot-Bêbé uit 19)

begraven ligt, du'ars door clorpen, rvaar vreemdsoortige

Í'eesten in ere rvorden gehouden, door duistere wouden,
langs behekste huizen, geheimzinnige hunebedden,

kastelen waar spoken huizen en rnonumenten, die in een

grijs verleden zijn opgericht en waarvan de oorsprong

nog nimmer is achterhaald. Van elk plekje, ieder dorp en

iedere stad op de routes l'ordt een uitgebreide beschrij-

ving gegeven. De gids is niet goedkoop. Voor 40 franken
wordt hij uw eigendom. Maar, w-ie weet vindt u aan de

hand van dit originele boekrverk wel die verborgen schat,

\!-aarvan u sinds urv kinderjaren droomt. Dan hebt u die

40 franken er zo n'eer uit... !

Yoon on (oNrnr,n,lnn) ÀuroMoBrlrsrnN die altijd in de

portiertas juist díé kaart misserr die zij 'net toevallig'no-
dig hebben, heeft Meulenhoff & Co. te Amsterdam de

'grote SheII atlas Benelux en Europa' (/ 17,50) geïmpor-

teerd. Het Benelux-deel omvat 22 kaarten, het aan

Europa gewijde deel 94. De kaarten zijn in hoofdgroepen

ondergebracht, er zijn twee zéér uitvoerige registers, in-

I edeeld volgens een overzichtelijk'u'ijzerplaatsysteem',
De kaarten, die uitstekende informatie geven (de auto-

wegen zijn LoÍ.1967 bijgewerkt) laten zich bijzonder dui-
delijk lezen. Voor vakantiegangers én beroepsrijders een

welkom boekrverk. w. A. J!.



Een woniler op uielen met paard-tractie

Een wond,er op wielen met duu-trelt-tractie
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Een uonder op wielen met benen-tractie

,ook wonderen op wielen
gefotografeerd door jan van keulen
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403
SEDAN 403 CO N FORT

4 portieren - met beniine motor 54 pk (SAË) en denkende ven-
tilator of met dieselmotor 55 pk (SAÉ) - 4 gesynchroniseerde
versnellingen - aízonderlijke voorzittingen - kachel met voor-
ruitontdooier - ai rconditioning - ruitensproeier - draairadius :

4,75 m - lengte: 4,47 m - breedte; 1,67 m - hoogte (belast):
1,47 m-
met benzinemotor í7980,- incl. schuifdak en Michelin-X
banden
met dieselmotor í9900.- incl. schuiÍdak en Michelin-X
banden

404
sÊDAN 404

4 portieren * keuze uit drie motoren: carburateurmotor 76 pk
(SAE); benzine-injectie motor 96 pk (SAE) oídieselmotor6S pk
(SAE) -'denkende' ventilator - 4 gesynchroniseerde versnel-
lingen - thermostable remmen met bekrachtiger (behalve in
dieseluitvoeringen) - afzonderlijke voorzittingen in 31 standen
verstelbaar en gemakkelijl< te veranderen in slaapplaatsen -
kachel met voorruitontdooier - airconditioning - ruiten-
sproeier - elektr. l<lol<je - neerl<lapbare armsteun in het mid-
den van de achterbanl< - draairadius: 4,82 m - lengte: 4,42 m -
breedte:1,62 m; hoogte (belast):'í,40 m - roestvrij stalen
bumpers en sierdelen - keuze uit stoffen - oí kunstlederen be-
kleding. max. aanhangergewicht:850 kg bij 80 l<m'lu.
met carburateurmotor f 9300,- incl. schuiídak en Mi-
chelin-X banden
met benzine-injectie f Í0500,- incl. schuifdak en Mi-
chelin XA-2 banden
met dieselmotor Í 1í ó00.- incl. schuifdak en Mi-
chelin X banden
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een schertswonder. . o

en echte wonderen op wiefer
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404
FAMILIALE4O4L

7/8 zitplaatsen (vooruitrijdend) - 4 zijportieren - opklapbare
uitgebalanceerde achterklep - met benzinemqtor:76 pk
(SAE) of met dieselmotor: 68 pk (SAE) -'denkende'yentilator
- aízonderlijke voorzittingen, in 3'í standen verstelbaar en ge-
makkelijk te veranderen in slaapplaatsen - opklapbare achter-
bank - kachel met voorruitontdooier - airconditioning - rui-
tensproeier - elektr. klokje - imperiaalsteunen - lengte:
4,58 m - breedte: 1,62 m - hoogte (belast): 1,43 m - draai-
radius:5,35 m - max. aanhangergewicht:1000 kg bij 80 km/u.

met benzinemotorf 10280,- incl. Michelin-X tjanden-
met dieselmotor f t2380,- incl. Michelin-X UanA.$

N I E U WBREAK suPER-LUxE 404 uó

Stationcar met hetzelfde comfort en met dezelfde eigenschap-
pen van de 404 Sedan.
4 zijdeuren - 6 pers. plus 250 kg bagage of 2 pers. met 500 kg
bagage - 76 pk (SAE) benzinemotor -'denkende' ventilator -
thermostable remmen met bekrachtiger - verchroomde lamp-
randen en roestvrij-stalen sierwieldoppen - kleur: gris métal-
lisée - stuurslot - kunstlederen bekleding - bagageruimte af-
gewerl<t met mahonie-kleurig geplastificeerde plaat - buiten-
spiegel * imperiaalsteunen - max. snelheid: 140 l<m,/u - max,
aanhanger gewicht:1000 kg bij 60 l<m/u.

Prijs: nog niet bekend

r.c,ï
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404
SEDAN 404 SUPER LUXE
leverbaar met carburateur of met benzine-iniectie motor -
lederen bekleding - luxueuze vloerbedekking - armsteun,
teyens handschoenenkastje tussen de voorfauteuils - roestvrij
stalen sierlijsten rondom de portieren -verchroomde koplamp-
randen -'metallic'kleuren - yerder dezelíde gegevens als van
de normale 404.

met carburateurmotor
cheiin-X banden
met benzine-injectie
chrlq XA-2 bandeni

f í0800.- incl, schuifdak en Mi-

f í1900.- incl, schuifdak en Mi-

STATIONCAR4O4 U

Laadvermogen; 500 kg - 4 zijportieren - opklapbare uitge-
balanceerde achterklep - met benzinemotor 66 pk (SAE) of met
dieselmotor 55 pk (SAE) - kachel met voorruitontdooier -
airconditioning - de aÍzonderlijke voorzittingen zijn verstel-
baar - neerklapbare achterbank en leuning - imperiaalsteunen
- lengte: 4,58 m - breedte: 1,62 m - hoogte (belast): 1,43 m -
draairadius: 5,35 m - max. aanhangergewicht: '1000 kg bij 80
km/u - ruitensoroeier,

met benzinemotor f 9780,- incl. Michelin-X banden en
kunstlede ren 'pi! pjes' be kled i ng
metdieselmotor f íí880,- incl. Michelin-X banden en
kunstlederen'pijpies' bekleding

$
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404
CA BRI O LET 404 S U P E R-L U X E

exclusieve Farina creatie - 7 + Z pers. - carbursteur 76 pk
(SAE) of benzine-injectie motor 96 pk (SAE) - thermostoble
remmen met bekrachtiger - speciale snelheidsbanden (Mi-
chelin XA-2 of Dunlop Sp.) - lengte:4,49 m- breedte:1,68 m -
losse hard-top leverbaar.

met carburateuÍ motor f 15500,-
met benzine-injectie motor f 1ó750,-

COUPÉ 404 SUPER.LUXE
exclusieve Farina creatie - 4 pers. - carburateur 76 pk (SAE) of
benzine-injectie motor 96 pk (SAE) - thermostob/e remmen met
bekrachtiger - speciale snel heidsban den (M ich e I in -X of Du n lop
Sp.) - interieur luxueus afgewerkt - afmetingen gelijk aan die
yan de Cabriolet.

met €arbursteur motor Í 16250,-
met benzine-injectie motor f 17500,-



H. J. VAN DER SLUUS

Autotechnische notities 4A4
.,\
leugeot biedt als krachtbron voor de 404 keuze uit drie verschei-

- dene tyPen motoren:
í. de normale benzinemotor met carburateur;
2. de benzinemotor met benzine-inlectie;
3. de dieselmotor,
Het is interessant iets te vertellen over de diverse verschillen en

over de voor- en nadelen van deze drie motoren.
Alle Peugeot-motoren zijn van het vier-takt type. Dat wil zeggen,
dat het arbeidsproces in vier étappen ofwel vier slagen van de zui-
ger verloopt:
de inlaatslag, gedurende welke lucht en eventueel brandstofwordt
aangezogen;
de compressieslag, waarin de lucht of het gasmengsel wordt
samengePerst;
de arbeidsslag, waarin door de kracht van de explosie de zuiger
naar beneden wordt gedrukt;
de uitlaatslag, waarin de verbrande gassen uit de cilinder verwij-
derd worden,
Bij de carburateur-motor wordt gedurende inlaatslag het mengsel
van benzine en lucht kant en klaar aangezogen. De vermenging
van benzine en lucht heeft dan reeds in de carburateur plaatsge-

vonden, terwijl aan het einde van de inlaatslag het mengsel ont-
stoken wordt via een door het ontstekingssysteem geleverde
elektrische vonk. Bij een benzine-in.jectie motor wordt het brand-
bare mengsel niet van tevoren in een carburateur klaargemaakt,
maar gedurende de inlaatslag wordt in de aanzuigleiding door een
pomp benzine ingespoten in een precies aan de omstandigheden
aangepaste hoeveelheid. De benzine vermengt zich dan in de aan-
zuigbuis en in de cilinder met de aangezogen lucht, waarna de ont-
steking weer verzorgd wordt door een elektrische vonk. De gang
van zaken bij een diesel-motor lijkt in wezen wel iets op die bij een
benzine-injectie-motor. Hier wordt eveneens alleen lucht aange-
zogen, terwijl de brandstof ook ingespoten wordt, echter in de
verbrandingskamer. Het grote verschil is echter dat bij de diesel'
motor niet een elektrische vonk voor de ontsteking zorgt, maar
dat de ingespoten brandstofzich ontsteekt aan de hitte van de ge-
comprimeerde lucht, Om de lucht op een zodanige temperatuur
te brengen, dat de brandstof zich zelf ontsteekt, is het noodzake-
lijk dat de lucht zeer sterk wordt samengeperst. Vandaar dat
dieselmotoren altijd een hoge compressieverhouding hebben,
De verschillen in het arbeidsoroces van de drie motoren bliiken
duideliik uit onderstaande tabel.

TAKT DIESEL BENZTNE/tNJECïlE CARBURATEU R

INLAAT Alleen lucht wordt aangezogen Alleen lucht wordt aangezogen.
Benzine-injectie tijdens het aanzuigen
van de lucht

Aanzuiging van een door de carburateur
klaargemaakt benzine-lucht mengsel

COMPRESSIE

Aan het einde
van de slag

De lucht wordt zeer sterk samengeperst.
Verhouding: 21 :í. Temp. 6000C
Inspuiting van de brandstof,
die direct ontbrandt

Sterke compressie van het mengsel. Compressie van het mensel.
Verhouding:8.8:'1.Temp.3800C Verhouding:7.6;1.Temp.3000C

Ontsteking van het mengsel
door een bougievonk

ARBEIDSSLAG Verbranding en expansie Explosie en expansie

UITLAAT AÍvoer der verbrande gassen



De aíbeeldingen í,2 en 3 tonen de verbrandingskamers van de
drie motoren. Bij de afbeelding 2 ziet u dus de verstuiver, waar-
door de benzine in de inlaatleiding gespoten wordt. Op de afbeel-
dingen í en 2 zijn de ontstekingsbougies niet zichtbaar. Op het
derde plaatje ziet u wel een bougie, maar dit is geen ontstekings-

doch een gloeibougie. Omdat namelijk bij de dieselmotor de inge-
spoten brandstof zich ontsteekt aan de samengeperste lucht,
komt het bij koude motor wel voor, dat de lucht nog niet warm
genoeg is. Daarom kan men met behulp van de gloeibougies de
ve rbrand i ngskamers voorve rwarmen.

Afb, í Verbrandingskamer van
een carburateurmotoa
(de bougie is niet zichtbaar)

Af b. 2 Verbrandingskamer van
een benzine-injectie motor
Í : inlaatleiding
2: verstuiver

Indien wij nu de motoren eens vergelijken wat betreft de voor- en

nadelen, dan blijkt dat van de drie motoren de dieselmotor het
hoogste rendement geeft, Door de hoge compressie ontstaat in de
cilinder een hoge temperatuur, waardoor er bij de verbranding
meer warmte en dus meer energie vrijkomt. Nu zult u zich afvra-
gen, waarom dan de compressie bij benzinemotoren ook niet
wordt opgevoerd. Dit kan men echter bij een benzinemotor niet
willekeurig doen, daar dan de temperatuur zo hoog zou worden,
dat hier net als bij een diesel zelfontbranding zou ontstaan. En dat
is voor een benzinemotor zeer nadelig (pingelen). Een ander
voordeel van een diesel is naast het ontbreken van de ontstekings-
installatie en carburateur, dat men in plaats van benzine gasolie als
brandstof gebruikt, waarvan de prijs ongeveer f van de benzine-
prijs bedraagt. Dat dit voordeel door de fiscrts gedeeltelijk teniet
wordt gedaan is een andere zaak, ïegenover deze voordelen staan
natuurlijk ook nadelen. Door de grotere compressie en ver-
brandingsdruk moet de motor zwaarder worden uitgevoerd, ter-
wijl de aanschaíprijs hoger is door de kostbare inspuitapparatuur.
Ook maakt een diesel wel iets meer lawaai dan een benzinemotor.
Een benzine-injectie motor vindt zijn voordeel in de eerste plaats
in een betere verdeling van het mengsel over de verschillende
cilinders. Deze verdeling is bij een carburateurmotor een moei-
lijke zaak. Doordat ééh carburateur voor meerdere cilinders moet
zorgen krijgt men in de verschillende cilinders een grote variatie
in mengselsterkte. Bij een injectiemotor echter wordt in elke
cilinder precies die hoeveelheid benzine ingespoten, die bij de ge-
geven belasting noodzakelijk is. Dat men bij de injectiemotoren
een betere en dus meer volkomen verbranding bereikt is niet al-
leen het gevolg van deze correctere mengselsterkte, die voor alle

cilinders even groot is, maar ook van het feit dat door de verstui-
ving van de benzine een betere menging van de lucht met de
benzine wordt bereikt, Door deze betere verbranding wordt de
motor niet alleen soepeler en smeuïger, maar ook zuiniger in ver-
gelijking met de carburateurmotor.
In aÍbeelding 4 vindt u een grafiek, waarin voor de drie 404 moto-
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100 km/u de dieselmotor het zuinigste is, maar boven deze snei-
heid wint de injectie.

Afb.4 Vergelijking van het gebruik bij diverse snelheden van de verschil-
lende 404's

Wij hopen dat dit overzicht inzicht heeft gegeven in de essentiêle
verschillen van de 404 motoren en dat het van nut mag zijn bij de
keuze van de volgende Peugeot.

3: ingespoten benzine
4: aanzuigbuis in cil.kop
5: inlaatklep
6: verbrandingskamer
(de bougie is niet zichtbaar)

Aíb. 3 Verbrandingskamer van
een dieselmotor
I : verbrandingsruimte
2: verstuiver
3: gloeibougie
4: uitsparing in de zuiger

E
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Gelijkmatige snelheid, km/u



JAN COTTAAR

Portret Yan

Pellenaars
Wie de opdracht hríjgt een portret te schrijaen uan Kees Pellenaarso komt uoor dezelfde penibele opd,racht te

zitten als iemaníI ilie een portret moet schilderen uan iemand d,ie niet han stilzitten. Want zo een is de Neiler-

lanilse wielerploegleiiler er, Een ltruidje-roer-me-niet, een aaatje buskruit uaar ile lont niet eens zo hééI dícht

bij hoeft te komen of het is al ontploft. En daar staat hij dan ín ile grondaerf ile Nederlanilse chef il'equipe, ilie

tweemaal werd uitgeroepen tot ile beste ploegleider uan d.e Tour de France.

foto hans sluyíet

Nee, een gemakkelijke is hij niet. Maar I'ie ter
wereld heeft ooit gehoord dat een 'gemakkelijke'
een goede leider zou kunnen zijn en dan nog wel de

beste ploegleider in zo'n gezelschap als dat van de

Tour de France. Ook dat pad is niet over rozen ge-

gaarr. Vraag het aan Hans Dekkers, die hij on-
danks de luidkeelse protesten en bedreigingen van
zijn stad- en streekgenoten in een bepaald jaar
niet mee naar de Tour wilde nemen. Vraag het aan

. Yan de Brekel, die hij zonder complimenten maar
t op 

""rr 
manier die niet kon *,orden misverstaan

de Tour uitstuurde omdat hij geen meelopers en
meeëters kon gebruiken.
Yraag het aan Wim van Est. Dat was toch een
vriend van Den Pcl en beslist geen meeloper.
Nooit zullen we vergeten hoe Pellenaars in I951 te
Dax zijn pupil glimmend van trots met de eerste
gele trui om de schouders aan het publiek voor-
stelde. Maar er kryam een ogenblik waarop Pelle-
naars vond dat er voor Wim van Est geen plaats
was in zijn ploeg. En dat namen ze d.aat in het
l.esten van Brabant buurman Pellenaars ver-
draaid ku'alijk. "Dreigbrieven en telefoontjcs met
beledigingen die niet alleen voor Den Pel zelf,
maar ook voor zijn huisgenoten, waren bedoeld,
waren schering en inslag. 's Avonds en 's nachts
sloop men naar Pellenaars' villa bij Breda en hief
dan spreekhoren aan, die ook niet bepaald het

karakter van een onomwonden huldebetoon
hadden.
Toen wij in die tijd een kcer bij hem op bezoek
waren troonde hij ons mee naar zijn slaapkamer.
Daar stond een geweer naast het bed. Dat heeft
mijn vrouw altijd bij de hand als ik niet thuis ben,
zei hij ons en hij balde zijn vuisten. Ja, je moet er
wat voor over hebben wanneer je inderdaad je
positie als ploegleider wil gebruiken om een leider
te zljn en beslist niet iemand die de rveg van de
minste weerstand volgt. Om keihard te zljn, zoals
ze van Pellenaars zegger dat hij is. Dat weet Hans
Dekkers dus en Piet van den Brekel en \Vim van
Est en ook al die mannen van de dreigbrieven, de
telefoontjes en de nachtelijke spreekkoren, Maar
een Tour de France is ten slotte geen optocht...

Wel goed trouw-ens dat Den Pel van huis uit een
harde is. Er was anders allang geen Pel meer ge-

weest. In het laatste jaar van zijn actieve wieler-
carrière reed Pellenaars de Ronde van Duitsland,
maakte een val in de bergen en werd daarna door
een auto overreden, Er was eigenlijk niets meer
van hem heel en de couranten waren er prompt
bij. Thuis bewaart Pellenaars nog een doodsbericht
en een aan hem gewijd herdenkingsstuk. \Vie dat
zelfhan lezen heet een lang leven beschoren. Hoe
dan ook, Pellenaars herstelde volledig.



Pellenaars 'carrière was daarmee toch afgesloten.

Maar nog altijd trok zijn hart naar de wielersport.
Hij had er zoveel stralende successen beleefd, zo-

wel op de weg als op de baan - het hoogtepunt was
natuurlijk zijn wereldkampioenschap der ama-
teurwegrenners in 1934 te Leipzig - dat hij de

spanningen en emoties van het vak en de geur van
de massage-olie niet kon vergeten. HiJ kwam terug
en nu hij geen bekwame renner meer kon zijn
werd hij dank zij z4n inzicht en overwicht een

even bekwame ploegleider.
Meen niet dat Pellenaars op álle frorrten als een

vorst werd begroet. Hij was er de man niet naar
om iedereen tot vriend te hebben. Hij had een

héél eigen willerje en dat zinde niet iedereen. Om
te beginnen lag hij nogal eens overhoop met de

Nederlandse wielrenunie die eigenlijk pas belang-
stelling voor de Tour begon te tonen toen Pelle-
naars en zijn renners die voor Nederland hadden
groot gemaakt. En de BredanaaÍ was er bepaald
de man niet naar om dan maar te zeggerri oGoed,

hier is de zaak, zeg maar hoe jullie het willen heb-

ben'. Hij was van mening dat iemand die over de

Tour wilde meepraten de Tour moest kennen of er
ten minste bij moest zijn geweest. En dat schiep
hele reeksen conflicten, die ten slotte tot zijn
abdicatie Ieidden.
Maar ook anderen waren tegen Pellenaars ge-

kant, Hij 'vermoordde' zijn renners, zei men. Hij
gebruikt ze en gooit ze weg als hij ze niet meer l<án

gebruiken. Wij vinden dat eerlijk gezegd nogal
meevallen. In de tien jaar dat wij de Tourheren
op de wingers hebben gekeken, hebben we van de

Nederlandse ploegleider niets anders gezien dan
van buitenlandse chefs d'équipe. Hoeveel jaar
is hij niet opgetrohken met Yan Est, met Vagt-
mans, met Yoorting? Hoeveel jaar zou hij niet op-
trekken met Jan Nolten.
Men kan nu nog renners verbitterd over Pellenaars
horen praten. Vorig jaar heeft een der omroepen
daarvan een stuntje gemaakt door een aantal on-
tevreden renners via de televisie aan het woord te
laten. Voor wie oren had om te luisteren kwam het
erop neer d,at zij alleen maar hun gif tegen hun
vroegere ploegleider spuiden omdat ze in hun per'
soonlijke ambities waren geremd ten bate van de

ploeg. Van de felle Yoorting, zo dicht tegen de

top, kunnen we ons dat nog wel begrijpen. Yan
Van Breenen niet in het minst. Pellenaars wist wie
zijn troeven w aren o en zijnlróógste troeven bewaar-
de en koesterde hij alsof het kroonjuwelen waren.
Een beul? Dan moeten we ineens terugdenken aan
die zonnige zomermiddag in de Pyreneeën. Wim
van Est, de gele trui van Dax om de schouders,
daalde als een roekeloze langs de ravijnen van de

Aubisque omlaag. Hij waagde meer dan" hij met
zijn stuurcapaciteit mocht wagen. Op een gegeven

ogenblik gebeurde het. Hij viel in een tientallen
meters diep ravijn. Het was een heel naar gezicht
dat hoopje geel daar te zien liggen, de verbrokkel-
de fiets op enkele meters afstand. De 'beul' was
volkomen ontdaan. De tranen liepen hem over het
gezicht. 'Ik heb hem vermootd', zei hij telkens
maar. Het liep gelukhig op een geweldige manier
af. De ijzersterke Willem mankeerde praktisch
niets. En geen blijder mens dan Pellenaars.
Pellenaars is ook een politicus. De Tour de France
is een andere ronde dan alle andere ronden. Wie
het 'spel' niet door heeft is als ploegleider een
drenkeling. Pellenaars kent alle knepen van het
vak. Hij weet waar gekonkelefoesd wordt en meer
dan eens heeft hij bewezen hoe handig hij van
bepaalde situaties weet te prcifiteren. Bovendien
heeft hij als man van de praktijk blj zljn Franse en
andere collega's, die meestal ook grote figuren in
de pralrtijk zijn geweest, gezag. Hij kan dingen
doen die men andere, minder bekende chefs

d'équipe in hoge mate kwalijk zou nemen. Van
Pellenaars is men altijd een beetje bang, want hij
weet óók waar Abraham de mosterd haalt. En als

partner speelt hij zijn spel voortreffelijk. Daarvan
kon bijvoorbeeld Louison Bobet getuigen toen hij
in 1953 zijn eerste Tour won en hij de succesvolle
verdediging van zTjn gele trui mede te danken had
aan een compagnonschap met de Nederlande
ploegleider, die op zijn beurt de eerste plaats in het
ploegenklassement voor ogen had.

Hoge bomen vangen veel wind en Pellenaars is
noch een gemakkelijke noch een engel. Maar tegen-
stander of niet, men moet toch erkennen dat de

periode-Pellenaars de Tour voor Nederland en

Nederland voor de Tour heeft groot gemaakt.
Natuurlijk, natuurlijk, de rénners hebben het
moeten doen. Maar heeft Pellenaars die renners
niet altijd alle eer gegeven? Wanneer hij over
Vagtmans sprak, dat heerlijke pittige rennertje {
dat wij in de Tour zoveel schitterend werk hebben
zien doen, was hij vertederd alsof hij het over zijn
zoon had. 'Die aap', zei hij dan, 'die kan wat'.
Apropos, over zijn zoon gesproken. Er is ook een

heel andere Pellenaars. Dat is de Pellenaars van
het huis 'Hier is 't' - z4n uitdaging aan de spreek-
korenroepers tijdens de kwestie van Est. Zoon
Pierre, een groot bewonderaar van zijn vader en
herhaaldelijk met de wielersport geconfronteerd
door de vele bezoeken van renners en oud-renners
aan zljn huis, is bezeten van de racefiets. Dat
heeft Pellenaars tegengehouden. Eerst leren, was
zijn devies. Nou, dat kon. Pierre haalde zijn ues
met een soort cum laude waar talloze ouders in
Nederland een kleur van zouden krijgen. En nu
blijkt hij op die racefrets ook nog goed uit de

voeten te kunnen. Die aap...
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Autostrada del Sole
Yolgens medici leidt de hedendaagse verkeers-
intensiteit bij tal van automobilisten tot verhoog-
de bloeddruk en overtollig maagzuur. Terecht

- vindt men zich dikwijls op over de stuntelaars

lai" *i" weet hoe in het bezit van een rijbewijs zijn
gekomen. Onderdmkte spanningen leiden licht
tot klachten die zich dáár openbaren waar wij het
zwakst zijn: maagpijn voor de een, hoofdpijn bij
een ander. De grote, dagelijkse spanning in het
verkeeris onze grote vijand,Volgens psychiaters is
de oudvaderlandse zegswljze'niet op reageren' er
dan ook helemaal naast. Scheld maar lehker van je
af, dat lucht op en voorkomt een maagzw-eer. . .

Yoor een keurige Nederlandse automobilist, die
hooguit tv-eemaal per jaar als felste reactie op het
voorhoofd v-ijst wanneer een volslagen psychopaat
van links een voorrangsweg op komt racen, is het
in het buitenland tijdens de vakantiewegen na-
tuurlijk wel even wennen. Van een taxi-chauffeur
in bij voorbeeld Parijs han men echter heel veel
goeds leren. . .

In Italië rvaar elke automobilist een snelheids-

maniak is, heeft men in elk geval het rveer mee,

men kan er van april tot eind oktober met open
raampjes rijden, zodat men medernensen die links
en rechts passeren de gruwelijkste verwensingen
kan toeroepen. Dat lucht op. En voor de grote weg
heeft men in Italie een claxon, beter gezegd een

luchthoorn. want voor een gering bedrag laat
iedere Italiaan ook een kleine 600 met een vier-
tonige sirene uitrusten, een hels instrument waar-
mee men luid protesterend sukkelaars die denken
d,at ze rnet vakantie zljn, van de weg kan blazen,
'Rijd jij maar', zei dan ook de fotograaf met wie
w-e dit jaar vele duizenden kilometers door het
zuiden aflegden, 'ik spreek immers de taal niet.. .'
En tierend zochten wij ons een weg naar de plaat-
sen waarvan wij verslag moestcn doen. Wij zijn
zonder kleerscheuren, dat rr.il zeggelr plaatschade,
thuisgekomen en dat mag een regelrecht wonder
heten. Alleen de bloeddruk scheen - gezien de

suizende oren- wat opgelopen...
Rustig zijn alleen de autostrada's, de snelwegen
die tot de fraaiste van gans Europa behoren; de



extra belasting die in de vorm van tolgelden
wordt geheven, is voor menigeen te hoog, zodat
men urenlang over praktisch verlaten betonlinten
kan voortsuizen (zeker in het zuiden, van Napels
naar Salerno bij voorbeeld). In het land waar de

meeste wegen nog zijn ingesteld op een verkeer uit
de tijd der keizers, heeft men de laatste vijftien
jaar een voorbeeldig wegenplan afgewerkt. Enkele
maanden geleden is - na tien jaar werken, iets
eerder dan gepland was - de Autostrada del Sole,

de Zonne-weg gereed gekomen, een 24 m brede
betonbaan van 738 krn! Zo kan men gemakkelijk
op één dag van Milaan naar Napels rijden. Een
onafzienbare verkeersrivier die op geen enkel punt
doorkruist of doorsneden wordt, het langzaam
verkeer wordt altijd onder of boven de weg door-
geleid. Het vrije zicht bedraagt - ook waar de

Apennijnen worden overspannen- nergens minder
dan 300 m. Met enorme lussen en vernuftige ge-

construeerde afritten, verlaat men de weg wanneer
men in een der steden moet zijn waar de auto-
strada langs voert. Opzij en ook boven de zonne-
weg vindt men (hypermoderne) restaurants,
benzine- en doorsmeerstations, snackbars, politie-
en eerstehulpposten en ga zo maar door. Op de
Autostrada del Sole is een installatie in gebruik
die doet denken aan onze 'praatpalen' van Rijks-
weg 13, tussen Den Haag en Rotterdam. Alleen
behoeft men in Italië bij het kastje nier re praten.
Er zijn twee knoppen, één voor medische bijstand
e\ ééL voor autotechnische hulp, men kan de knop
ge\r.oon op z'n Hollands, Chinees of Frans indruk-
ken, er komt altijd hulp. Men behoeft de Auto-
strada dus niet te verlaten vooraleer men het reis-
doel (700 km verder...) heeft bereikt.
Omdat er vooral tijdens de weekeinden een druk
gebruik van autowegen wordt gemaakt, is het niet
zo verwonderlijk, dat men in verscheidene landen
reeds speciaal ontworpen verkeersborden ziet die
naar kerken verwijzen.
De N.Y. Autostrada del Sole, waarin Fiat, Agip

archi tert : gjoua nni m ichel ucci

(benzine), Pirelli en Italcementi (beton) zíjn ge-
interesseerd, hebben het Instituto Internazionale
di Arte Liturgica opdracht gegeven een kerk te
ontwerpen, enerzijds ter herinnering aan tijdens
het werk aan de Autostrada gevallen arbeiders,
anderzijds als'geestelijke rustplaats' voor de snel-
wegrijders.
Giovanni Michelucci, befaamd architecto die de
vrije opdracht aanvaarddeo heeft voor de Zonne-
weg, ver van bestaande bebouwing, in Campi
Bisenzio waar te midden van groene heuvels twee
autostrada's elkander kruisen (die van noord naar
zuid en die van Florence naar zee) een uniek
monument ontworpen dat hij 'chiesa-tenda'
noemt, kerk-tent, opgetrokken uit natuursteen,
het dak van koperplaten hangend aan trekbalken.
Michelucci geeft teksten uit Oude en Nieuwe
Testament (Numeri 25:5, Mattheus l7:4, He-
breeën 13: t4) die de vorm rechtvaardigen,'boven-
dien', zo zegï. hij, 'de tent symboliseert de men-
selijke onrust, het reizen, het trekken...'
'Misschien', aldus Michelucci, obrengt de nieuwe
kerk de woorden van Christus in herinnering: 'Ik
ben de Weg' en is Hij niet de ware zon, het ware
licht.. ?'

De Zonne-weg, de Autostrada del Sole, heeft zijn
'chiesa-tenda' die door twee'straten' doorsneden
wordt, in één van de ogalerijen' zijn tien bronzen
panelen opgesteld, gewijd aan de beschermheiligen
van de tien steden die door de Autostrada del Sole
zijn verbonden. De bronzen zijn ontworpen door
Vgnanzo Crocetti, Enrico Manfrini en Emilic
Greco.
Initiatiefnemers én architect hopen dat de hori-
zonbestormers die hun zo of zoveel paardekrach-
ten onbeteugeld over het beton voortjagen, bij de
ochiesa-tenda'willen stoppen, 'even maar, om met
rninder haast dan gewoonlijk te denken aan het
aardse en het bovenaardse, aan de weg en het
leven', aldus Michelucci, ontwerper van ltaliës
meest moderne kerkgebouw.
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PEUG EOT op postzegels
Héél oorspronkelijk waren er alleen postzegelso
waarop een keurige en wat saaie beeltenis stond
van het staatshoofd. Hier eerder, daar later heeft

, men in verscheidene landen naast die wat brave
plaatjes ook postzegels uitgegeven met andere
voorstellingen. Nu werden die postzegels verza-
meld en land voor land in keurige, netjes van te-
voren bedrukte, albums geplakt.
Er ontstond echter ook een andere vorm van post-
zegels verzarnelen, de beeldfilatelie. Het woord
zegt het al. Hier vormen de voorstelling op de
postzegels de basis voor de indeling en de opzet
van een verzameling. Men verzamelt dus niet
meer Frankrijk, of San Marino, maar bloemen of
treinen. Een belangrijk verschil tussen de ieder
wel bekende klassieke vorm van postzegels ver-
zamelen en de beeldfilatelie is, dat bij de laatste
vorm geen gebruik gemaakt wordt van zogenaam-
de voordrukalbums, albums dus met vakjes waar-
in men de zegels moet plakken. Bij de beeldfilatelie
wil men juist het eigen initiatief ontplooien en
eigen smaak tot uitdrukking brengen in het ont-

lwerp van een albumblad.

fOp het ogenblik worden op dit terrein het meeste
zegels verzameld die betrekking hebben op dieren.
Menigeen is bezig naarsrig postzegels bijeen te
brengen met beroemde schrijvers of bekende schil-
ders; het is ook wel aardig Rembrandt op een
Russischezegel te zien ofYanGogh op een Franse.
Vliegtuigen en vlaggen, bijbelteksten en telefoon-
toestellen, het zijn allemaal onderwerpen die men
kan tegenkomen in een beeldfilatelistische ver-
zameling.
Natuurlijk ontbreekt de auto niet. Naur.keurige
studie - zo mogen we wel zeggon - heeft geleerd
dat het al weer heel wat jaren geleden is dat de
eerste postzegel verscheen met daarop een auto.
Daarvoor moeten we naar Amerika, waar in l90l
een tentoonstelling in Buffalo werd gehouden. De
posterijen hadden voor die tijd echt wel iets bij-
zonders bedacht. Voor die tijd! Want men deed

een serie postzegels verschijnen met daarop allerlei
verkeersmiddelen, zoals een trein, een schip en ook
(geheel nieuwe verschijning) de auto. Pas negen
jaar later kwam er weer een land dat een postzegel
uitgaf met een auto erop. Het was Bosnië, een
land dat nu al lang niet meer bestaat, waar in 1906
een hele mooie serie verscheen, waarvan de 050

heller'een vrachtauto toont, Twee jaar verscheen
die postzegel ook ter gelegenheid van de tachtigste
verjaardag van de Oostenrijkse keizer in een serie
van iets groter forïnaat en met de jaartallen lB30-
l9l0 erop. Het waren postzegels die indertijd vrij
veel te vinden waren in verzamelingen.
Sindsdien is de stroom van auto's op postzegels
groter en groter geworden. En daarondcr treflen
we ook onze eigen Peugeot aan.
Ve kunnen in onze auto-postzegel-album voor dat
merk één blad reserveren, al komen er niet zo veel
zegels op voor. Slechts twee en wel uit Monaco en
San Marino.
Wie een beetje thuis is in de filatelie zal al gauw
weten, dat beide landen niet alleen postzegels uit-
geven voor het frankeren van brieven en beschei-
den, maar dat zij ook en vooral hopen, dat toeris-
ten en filatelisten hun postale produkten zullen
kopen. En dat zal heus aardig wat opbrengen.
Monaco heeft een zwak voor de auto en dat van-
wege het jaarlijks terugkerend sportevenement
van de Rally van Mone Carlo. Sinds 1955, toen de
xxv-ste rally, werd gehouden, geeft het land
steeds speciale zegels uit bij deze gebeurtenis. Op
een deel van die zegels ziet men soms op de be-
treffende landkaart van Europa, waarop het tra-
ject is afgebeeld, een deel van ons land; de enige
zegel waarbij Amsterdam op de routekaart voor-
komt, is die van de xxv -ste rally van 1955. Dat
zal dan weer verzamelaars interesseren die letten
op Nederlandse motieven (Fokkers, gebouwen,
enz.) op buitenlandse postzegels!
En nu over naar Peugeot. Monaco vond het best
aardig in 196l eeÍr zeeÍ forse serie uit te qeven van
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alle mogelijke oude auto's. Op een van de laagste
waarden, met name de 2 cent treft men een Peu-
geot uit 1898 de 'coupé de ville' een twee-cilinder
auto, die bijzonder fraai in de kleuren oranje,
blauw en bruin-violet is afgebeeld.
San l\{arino dacht v'at Monaco kan, kan San
Marino ook. Daar liet men dus in 1962 een serie
oude auto's op postzegels paraderen, waarbij wij
dan op de 3 lire in grijs, bruin en oranje een

Peugeot treflen uit 1895 de zogenaamde ovis-à-vis',

een type, dat - in een zeer dure uitvoering - inder-
tijd geleverd *'erd aan de bei van Tunis.
Auto's op postzegels kunnen er ook toevallig op-
komen. In een straat of als een hulde voor de uit-
vinder. We hebben alles nog eens nagesnuffeld,
maar (helaas) Peugeot heeft het nog niet verder
kunnen brengen dan de beide bovengenoemde M-
landen, dachten rve.

Wij dachten tot slot nog v'at te schrijven over het
veilige verkeer op postzegels. Want ook dat is een
onderu.erp, dat de aandacht trekt en waarvan men
mag aanncmen dat het ook enige zin heeft.
We kunnen daarvoor zelfs dicht bij huis blijven.
Toen in 1959 de Nederlandse kinderzegels gewijd
rverden aan het onderwerp, kinderen laten zien in
situaties die aan de dagelijkse werkelijkheid zijn
ontleend, koos de ontwerper ook een klaar-over
bezig met het vcilig overbrengen van mede-scho-
lieren.
En toen hct in 1963 hondcrd jaar geleden was, dat
het Rode Kruis werd opgericht en rrren in Neder-
land ook op de postzegel daar aandacht aan wilde
wijden, koos men een mooi motief met name een
hulppost langs de weg met telefoon en een aan-
wijzing van een Rode Kruispost, dat alles in mooie
felle kleuren.
Nederlands Nieurv-Guinea moct hier ook meteen
rr.orden genoemd. Daar kr+'amenin1962 een twee-
tal zegels uit, die helemaal betrekking hadden op
veilig vcrheerl de woorden oveilig verkeer' homen
zelfs op de v'aarden van 25 cent en 30 cent voor
met dt nodige kinderen, verkeersborden en huizen.
Nu is veilig verkeer op de postzegel ook al u'eer
vroeger vertoond. Daarvoor naar Argentinië,
lraar men als eerste het belang heeft gezien van de
propaganda voor veilig verkeer op een zoveel ge-

bruiht stukjc papier als de postzegel. Al in l94B

ging men er daar toc over, op de 10de juni van dat
jaar - de dag van de verkeersveiligheid - het ons
allen zo bekende symbool te laten zien van de op-
geheven hand.
Wie geen vreemdeling is in het Jeruzalem van de

verkeersveiligheid, v-eet dat daar nog al eens ge-

sproken wordt over de gruwelpropaganda.
Mag men laten zien hoe erg nu wel in werkelijkheid
een verkeersongeluk is? In Vest-Duitsland heeft
men al in 1953 op een postzegel laten zien wat er
te ogruwelen' valt. Een moeder rent met een bij
een verkeersongeluk gedood kind in de armen wego

terwijl men op de achtergrond in het Duits de

waarschuwende woorden leest dat verkeersonge-
lukken voorkomen dienen te worden. Een bepaald
aangrijpend heeld op deze kleine zegel.

Mocht u meteen zó enthousiast zijn geworden dat
u van plan bent de verkeersveiligheid op post'
zegels te gaarr'verzarnelen', dan kunnen w-e nu al
vertellen dat er inderdaad wel wat meer zegels

zijn te vinden, maar heus het zijn er nog lang geen
honderd. Helemaal niet.
Er zijn, zoals altijd, wel mooie verhalen over te
vertellen. Italië schreef bij voorbeeld in 1957 op

een postzegel de wel gekozen woorden'Prudenza
sulla strada', wat zoveel betekent als 'voorzichtig
op de weg'. Vat kan daarbij beter geplaatst
worden als een wegkruising en een verkeerslicht
dat op rood staat. Reeds spoedig na uitgiftc bleek -

dat er een merku,aardige fout *u, b"g""r. E" {
v'erd namelijk een stel verkeerslichten getoond,
u.aarin het rode licht de onderste plaats inneemt,
terwijl Italië toen al was toegetreden tot de Con-
ventie van Genève, die voorschrijft dat het rode
vcrkeerslicht bovenaan moet staan. Het rode licht,
zo kunnen we verzekeren, staat wél goed op een

Hongaarse postzegel van. I ft. die toen uitkwam
voor het Rode Kruis. Maar u ziet het: er v'orden
ook postzegels gefabriceerd met fouten. Dat is dan
\{-eer een heel ander hoofdstuk. 'Want is het niet
heerlijk om een postzegel te ontdekhen met de

goede Columbus erop die heel ijverig tuurt door
een verrckijker. Het is op een postzegel te zien.
Vaarmee maar gezegd wil zijn, dat er écht ook
heel gekke kanten aan de filatelie kunnen zitten.
Men moet ze alleelr kunnen ontdekken. Prccies
zoals de zegels met een Peugeot erop.
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Een aantal jaren geleden leek het er sterk op, dat de

carburateur binnen afzienbare tijd van de meeste niet
állergoedkoopste wagens zou zijn verdwenen. Brandstof-
inspuiting was toen het toverw-oord en allerwegen werd
van experimenten, véélbelovende experimenten gerept,
terwijl verschillende wagens een dergelijke inspuiting
reeds als standaard kregen ingebouwd,
Die brandstofinspuiting heeft niet zó veld gewonnen als
het even leek. De kinderziekten zijn er wel degelijk uit,
maar gaandeweg kwam men tot de conclusie, dat de
inspuitingsapparatuur vergeleken met de eenvoudige
carburateur relatief gecompliceerd (en dus duur) bleef.
Terwijl de carburateurfabrikanten inmiddels ook niet
hadden stilgezeten, en hun produkten steeds meer ver-
beterden en nóg verbeteren. Terwijl de inspuitappara-
tuur in een streven naar eigenlijk voor de hand liggende
verfrjning en uitbuiting van voordelen, die typisch door
een carburateur niet verwezenlijkt kunnen worden (zo-
als automatische, thermostatische mengselverrijking en
stationair toerentalverhoging bij koude motor een
functie, die een inspuitmechanisme voortreffelijk en een

fcarburateur maar vrij primitief, in ieder geval minder

! Sevoeli8' realiseert).
We hebben hierdoor een wat merkwaardige 'wapenstil-
stand'bereikt. De brandstofinspuiting heeft niet die op-
mars gekend die men enkele jaren zou hebben durven
voorspellen. de carburateur is niet in het defensief ge-
drongen. Beide hebben hun typische toepassingen. En zo
is de brandstofinspuiting beperkt gebleven tot die wa-
gens, waar e'en betere prestatie en een 'geciviliseerder'
gedrag met een meerprijs, voornamelijk veroorzaakt
door de grotere'automatisch' binnengeslopen verfijning,
betaald kan worderr. De Peugeot 404 injection is naar wij
menen de goedkoopste 'inspuiter' die momenteel op de
markt is en het is een wagen bovendien, waar voor de
niet-carburateurmotor slechts een relatief geringe meer-
prijs wordt betaald. Men moet bedenken, dat de meer-
prijs voor de'injectiew-agen'voor een bepaald gedeelte
óók rvordt bepaald door een luxueuzer uitvoering van
die wagen zélf. Trouw-ens, binnenkort komt een een-
voudiger uitgerust type 'injection' in de handel, die om-
streeks/10500,- kosten gaat, nóg goedkoper dus.
Wij komerr er eerlijk voor uit altijd al een zwakke plek
in ons hart te hebben gehad voor Peugeot en speciaal

voor de 404. Het is een wagen, die voor zijn prijs nog
steeds buitengewoon veel 'auto' biedt, ook nu nog,
terwijl het ontwerp toch al weer bijna vijf jaar oud is. De
Peugeot is één van die (helaas) zeldzame automobielen,
waarmee ook daadwerkelijk zonder gemoedsbezwaren
geréden kan wordenl ánders dan op een volkomen ver-
laten driebaans\{'eg om vijf uur 's morgens, zoals met
zovele auto's die snel kunnen, maar het eigenlijk als
wagen niet helemaal kunnen 'bijbenen'. Met de Peugeot
kan men gerust van geweten ook een weg, waarin hier en
daar een stevige bocht voorkomt, hard rijden. Alhoewel
de wagen bij de zoveel hogere topsnelheid, die de injec-
tiemotor mogelijk maakt toch wel duidelijk de grenzen
van zijn mogelijkheden in zicht begint te krijgen. En dat
mág ook - een ronde 160 km per uuï is voor een 1600 cc
familiewagen ten slotte een koninklijke snelheid. Als de
teller niet verder meer wil, reageert de Peugeot wat na-
drukkelijk op de wegdek oneffenheden en is ook de
invloed van zijwind méér merkbaar dan hij met een 20
km minder snelheid (bijna niet) is.
Het is een genot zo soepel als de motor draait de Duit-
sers hebben er een mooi woord voor: drehfreudig, Deze
motor heeft tegen wat toeren geen bezwaar - men scha-
kelt als regel (als men opschieten wil) bij circa I10 van
drie naar vier, maar het mag ook best 120 zijn. En dan
draait de motor toch een kleine ó000 toerenl Aan de
andere kant is de motor ook bij zeer lage toerentallen
present: hoewel het beslist geen aanbeveling verdient
zulks tot normale rijpraktijk te maken, kan men toch
zonder motorisch protest tot 30, 35 in drie terugzakken
en weer optrekken - mits men niet té hard op het gas-
pedaal 'schopt' néémt de motor het. De inspuitappa-
ratuur (de Peugeotmotor wordt indirect, in het spruit-
stuk'dus, 'ingespoten') heeft een klein 'breintje' in de
vorm van een thermostaat, die bij een motortemperatuur
van minder dan 50 graden automatisch het mengsel
verrijkt en het stationair toerental een 400 toeren ver-
hoogt. I(oude-startproblemen ként deze wagen dan ook
niet - hinderlijk 'koud' gedrag is al even onbekend.
Bij deze motor pàst de typische Peugeot-versnellingsbak
wonderwel. Een zéér lage eerste versnelling, een al even
Iage en korte tree? een héél lange en vrij hoge drie en een
overdrive-achtige vier. Men rijdt bij voorbeeld in de stad
vriiwel uitsluitend in twee en drie - het moet al héél



langzaam gaan wil men de noodzaak tot terugschakelen
naar één voelen opkomen. De schakeling van de Peugeot
heeft een wat eigenaardig schakelpatroon: men schakelt
eigenlijk in een driebak met 'overdrive', ofwel de vier ligt
buiten het eigenlijke patroon'om een hoekje'. Na enige
gewenning vraagt men zich af , waarom niet méér wagens
de zaken zo gerangschikt hebben.
Peugeot is een merk, dat de laatste jaren zéér veel zorg
heeft besteed aan verbetering van de afi'erking. Er is
dan ook niet de minste reden om vast te blijven houden
aan wellicht eertijds niet gehéél van grond ontblote ver-
denkingen van ontoereikende soliditeit, Diverse details
tonen, dat Peugeot thans deze zaak zeer ernstig opneemt
en recente ervaringen bevestigen dit ook. De'injection'
is wel zeer fraai uitgevoerd van binnen. Echt leer bedekt
de zetels, ook verder rs de afwerking zeer goed in het
interieur. Wij misten alleen een aansteker pijnlijk, terwijl
het wat vreemd is te constateren dat in een wagen als
deze de ruitewissers slechts één snelheid draaien kunnerr.
De rijpositie is goed, de stoelen prettig.
De wegligging van de 4'0,1, is zonder meer uitstekend te
noemen. Duidelijk is hier de op schroefveren gemonteerde
en door middel van driehoekig opgestelde reactiearmen
plus een Panhard-stang op zijn plaats gehouden achteras
debet aan, Men vóélt uiteraard wel, dat de stijve as ten
slotte nog een vrij zwaar ding is: een kr.ispelsprongetje
bij fors wegtrekken op slecht wegdek en een enkel voor-
zichtig stapje opzij op slechte plaveisels bij hogere snel-
heden verraden dubbelzinnig dat grote onafgeveerdc ge-
wicht, Maar als geheel eerr zeer verzorgde constructie
met uitstekende eigenschappen.
De Peugeot is onderstuurd - stabiel in rechte hjn en zich
als het ware verzettend tegen bochten, De voorwielen
moeten méér de bocht ingedraaid worden dan de bocht
zelf eigenlijk vergt en wegslippen (moeilijk bij de Peu-
geot !) geschiedt vóór het eerst. Dit onderstuur is evenwel
niet hinderlijk sterk en wii konden er uitstekend vrede
mee hebben. De nieuwe remmen met twee niet-oplopende
remschoenen en bekrachtiging, waardoor 'happen' en
ongelijk aanspreken door het zelfbekrachtigingseffect
van oplopende remschoenen voorkomen wordt, zijn
werkelijk fééstelijk goed. Fading is nimmer hinderlijk
merkbaar, ?e remmen voortreffelijk recht en zéker, en
wij geloverr dat Peugeot met deze remmen op lofwaardig
exacte manier het gulden midden tussen schijfrem en
'normale' trommelrem heeft gevonden.
Een héél fijne automobiel, deze Peugeot 404 injectionl

Technische gegevens
Motor
Watergekoelde 4-cilinder lijnmotor, voorin gemonteerd ;
boring 84 mm; slag 73 mm; cilinderinhoud 1618 cc;
compr.verh. B,B op 1; max. verm. vlgs. fabrieksopgave
9b SAE-pk bij 5700 loeren per min.: max. verm. gc-
meten aan de aangedreven wielen 70 pk bij 4500 toeren
per min.; max. koppel vlgs. fabrieksopgave 14,4 mkg bij
2800 toeren per min.; elektr. install. 12 V; vermogen
gelijkstroomdynamo 300/350 W; accu 55 a.h.; inspuit-
pomp; elektrische brandstofpomp; enkele onderliggende
nolken as.

Transmissie
Aandrijving op achter.w'ielen; enkelvoudige droge-plaat-
koppeling met 4-versnellingsbak; waarvan alle over-
brengingen gesynchroniseerdl overbrengingsverh. lste
versn. 4 op I, 2de versn. 2,7 op l, 3de versn. 1,44 op 1,
4de versn. I op 1; differentieelreductie 4,2 op 1.
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Onderstel
Zelfdragende carrosserie; onafhankelijke voorwielop-
hanging met schroefveren; achter stijve achteras met
schroefveren; telescopische schokdempers rondon;
trommelremmen rondom, bekrachtigd; bandemaat 165

x 380 ; directe stuurinrichtin g; 3 r/, ornwentelingen van
het stuurwiel nodig om de voorwielen van uiterst links
naar uiterst rechts te bewegen,

Maten, gewichten en inhouden
'Wielbasis 265 crn; spoorbreedte voor 134,5 cm, achter
128 cm; max. lengte 442,6 cm- max. breedte 162,5 crr'i
max, hoogte 145 cm; rijklaar gewicht 1070 kg; draai
cirkel 9,86 m; inhoud benzinetank 50 l, motorcarter 4 l,
koelsysteem 7,8 I.

Standaarduitrusti ng omvat
Brandstofmeter, ampèremeter, watertemperatuurmeter,
dagkilometerteller, oliedrukcontrolelamp, klok, ruite-
sproeier (gecombineerd met wissers), kachel, verklikker-
lamp, binnenverlichting, automatisch biJ openen portier,
lichtschakelaar aan stuurkolom, dimschakelaar aan

) stuurkolom. choke automatisch, handrem onder dash-
board.

Toegankelijkheid
Oliepeilstok goed, olievuldop goed, stroomverdeler goed,
brandstofpomp goed, dynamo (om riem te stellen) goed,
zekeringen goed, ruitewissermotor goed, bougies goed,
remvloeistofreservoir goed, accu goed.

Service
Aantal smeerpunten 1l; servicebeurten vlgs. instructie-
boekje om de 6000 km; motorolie verversen om de 3000
km; olieverversen versnellingsbak vlgs, instructieboekje
om de 12000 km; achterbrus om de 6000 km.

Boordgereedschap omvat
Kriko wielsleutel, conbinatietang, schroevedraaier, bou-
giesleutel, steeksl eutels.

Priizen onderdêlen
Voorspatbord f 101,77 i achterspatbord / 88"?3; voor-

d)ortier / I56.58 ; achterportier.Tí 156,58 ; koppelingsplaat

J +O,lt; drukgroep f 101,43 uitlaatdemper f 18,37i
lnlaatklep f a,29; uitlaatklep f 7,05i ruitewisserblad

/4, ; koplampglasf 25,- (incl. set); koplamprand/15,-;
schokdemper achter./ 65,441voor f 59,70; voorbumper
f 250,60; achterbumper f 257,06; voorruit f 182,70;
standaard gemonteerde banden per stel van vier..f 390,-
(excl. binnenbanden). (Alle prijzen excl. montage.)

Aímetingen interieur
Yoorzitting: breedte (zitvlak) 6B cm; lengte (zitvlak) 50
cm; hoogte rugleuning 56 cm; afstand zitvlak-dak 56
cm; wagenbreedte schouderhoogte 128 cm; min, en max.
afstand rugleuning-gaspedaal (overzitting gemeten) 94
en 104 cm; hoogte zitvlak vanaf wagenvloer 32 cm.
Achterzitting : breedte (zitvlak) I35 cm; lengte (zitvlak)
45 cm; hoogte rugleuning 55 cm; afstand zitvlak-dak
?B cm; wagenbreedte schouderhoogte 136 cm; min. en
max, afstand rugleuning-voorzitting (over zitvlak ge-
meten) 80 en 100 cm; hoogte zitvlak vanaf wagenvloer
32 cm,
Bagageruimte: lengte 103 cm; breedte 146 cm; hoogte
45 cm; reservewiel staat in bagageplaats.

Verzekeri ngspremies
A.R. ca. f 794,- per jaar; W.A. ca. f 249,- per jaar
(Europa).
Wegenbelasting
f 80,- per jaar.
Prijs
/ n 900,-.
Binnenkort is de'Injectie'ook leverbaar in gervone 404-
uitvoering. Prijs / l0 500,-.

lmporteur
Gebr. Nefkens Automobiel Maatschappij N.V., Utrecht.

Prestaties

Het door de fabriek opgegeven vermogen van 70 pk bij
4500 omwentelingen per minuut, bleek op de rollentest-
bank neer te komen op maximaal 70 pk bij 4500 om-
wentelingen per minuut, gemeten aan de achterrvielen.
Onderstaand enkele vermogenscijfers, gemeten aan de
achterwielen bij diverse motor-toerentallen en gecom-
pleteerd met de bij die toerentallen geconstateerde lucht-
brandstof-verhoudingen.

Toeren/min.
I 500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500

Aantal pk's Lb.-v.
23 13,5
35 13,5
45 13,5
54 13,5
59 14,0
65 I,4,5
70 14,5
69 13,8
68 13,5

De correcties op de snelheidsrneter zijn:
30 is 2ó
40 is 35
50 is 45
ó0 is 54

70 is 63
B0 is 72

90 is 82

100 is 92

ll0 is 102
120 is l12
130 is 122
140 is 130

Alle metingen werden verricht bij helder droog rveer rnet
vrij harde wind op droge, vlakke rveg. In de rvagen twee
volwassenen, De wagen was voor deze metingen op de
rollentestbank zorgvuldig op maximaal vermogen afge-
steld, zonder iets aan de standaardspecificatie te ver-
anderen.

Topsnelheid
ló0 km per uur (gemiddelde over vier dubbele rnetin-
gen); de teller wees dan 170 km per uur.
De acceleratietijden *-erden gemeten van stilstand tot de
v'erkelijke, gechronometreerde snelheid was bereikt.
Tussen haakjes steeds, wat de snelheidsmeter dan
aanwees.
0 tot 40 km per uur ( 4'Í): 3,6 sec. gern.
0 tot 60 km per uur ( 65): 7 sec. gem.
0 tot 80 km per uur ( 87): 10,3 sec. gem.
0 tot 100 km per uur (108): l5,l sec. gem.
0 tot 120 km per uur (ll8): 2l sec, gem.
Het benzineverbruik werd in trr'ee etappes gemeten. Een
rustig gereden traject leverde I op ll,2 op, een zeer snel
gereden traject I op 6,9. Totaal gemiddelde over de ge-
hele testperiode was I op 9,9,



Automobilisten allerlei
IN on Vnr-snnruNNEL wordt het - net als overal elders
trourl-ens - met de dag drukker. Per maand moet de
sluipdoor-kruipdoor onder het Noordzee-kanaal een
miljoen voertuigen venr.erken.

Hnl vrmnnnspr,rtN OuonnuN is een berucht verkeers-
knooppunt, dat volgens een statistisch onderzoek van
het ces sedert de plaatsing van verkeerslichten nóg
onveiliger is geworden. In één jaar tijds verdubbelde
het aantal ongevallen. Op drukke weekeinden (Pasen,
Pinksteren) passeren circa 90000 auto's per dag het
plein. De Utrechtse verkeerspolitie - die het niet met de
conclusies van het cBS eens is - verklaarde dat het
circuit binnen enkele jaren tot een (aanzienlijk veiliger)
klaverblad zal zijn verbouwd. Het voorbereidend werk
is reeds in volle gang.

Dn .a.uro heeft in onze samenleving een niet te onder-
schatten sociaal-economische betekenis. Per jaar *.ordt
in Nederland ruim een miljard gulden aan nieur.e auto-
mobielen voor privé-gebruik uitgegeven, een bedrag dat
oveieenkomt nret de som van alle sociale voorzieningen
van staatswege. De jaarlijks weerkerende gebruiks-
uitgaven (benzine, belasting, reparaties) liggen in een
zelfde orde van grootte.

Mnnn auto's, in alle landen, in alle steden. Parkererr is
overal een probleem. In het kleine Bonn bezit óén op
elke vijf inl'oners een \r'agen? dat is een record voor de
Bondsrepubliek. Vierhonderd parkeermeters leveren er
per jaar 165000 DM op.

IN rtnN MAANDEN luDS brachten boetes &-egens ver-
keersovertredingerr in Parijs de staatskas 30 miljoen
franken op. Voor rvie in de binnenstad zijn auto parkeren
w'il berekenen garages van 2 tot 3 Nfr. per uur, in de
buitenwijken tot 100 Nfr. per maand,

Br.l Mlnsr-n Ancrr (H.vde Park, Londen) is naar men
zegï d.e modernste ondergrondse parkeerplaats ter
wereld in gebruik genomen, plaats biedend aan duizend
auto's, Parkeerkosten: een gulden per uur, vijf voor
12 uur en zes gulden voor een volle dag (24 uur).

Il+ Srocr<nor,uo waar overigens een voortreffelijk func-
tionerend metronet bestaat, heeft de overheid de in de
rotsen uitgehouwen schuilkelders als moderne garages
ingericht. De grootste schuilkelder-garage, de Katarina
(kostën 20 miljoen Zweedse kronen) I-riedt echter log
maar plaats aan 550 auto's.

Alrsrnnolnr telt - afgezien van forensen en bezoekers
die naar de hoofdstad komen - naar schatting f00000
auto's. In de binnenstad (binnen de singelgordel) be-
vinden zich 12000 parkeerplaatsen...

TtJorNs HET DnRDE TNTERNATToI{aLE CoNGRES van strij -

ders tegen het lawaai, dat te Parijs is gehouden, werd de
uitgave bekendgemaakt van een hotellijst, tot stand ge-
komen met medewerking van de Ligue frangaise contre
le bruit. In deze lijst zijn opgenomen de namen en adres-
sen van meer dan duizend Franse hotels, waar de toerist
veilig is voor alle geluidshinder. De hotels liggen ver-
spreid over geheel Frankrijk en zijn ingedeeld per depar-
tement. Gekozen zijn hotels, die ver van de grote ver-
keersl.egen liggen, doch daarnaast zijn ook etablisse-
menten opgenomen, tlie beschikken over een aantal bij-
zondere rustige kamers. Het adres van de uitgever van
deze gids is:4 rue Sadi Lecointe - Parijs-l90 - tel. Bot-
zaris 24-77. De gids telt 168 pagina's en u'ordt verkocht
tegen een prijs van F 7, een kleinigheid w'anneer men be-
denkt, dat het bezit van dit hoekje een vakantie lang eerr
ongestoorde nachtrust waarborgt...

Dn lvncnxrxroRMATrEDrENSr van de Touring Club de
Francer-ordt van uur tot uurop de hoogte gehoudenvan
de toestand van het Franse rvegennet. Niet alleen het
Parijse hoofdkantoor verstrekt dagelijks, behalve op
zon- en feestdagen, van 9 tot l8 uur de meest uitgebrei-
de wegeninformaties, ook een zevental kantoren in de
provirrcie biedt deze service, Onderstaand volgen adres-
sen en telefoonnummers ten behoeve van die automobi-
listen, die graag zeker willen rveten dat geen opgebroken
weg of ondergesneeuwde pas hun reisroute in de war kan
sturen.
PARIJS - 65 Avenue de la Grande Armée - I(leber 39-
59; 69-39.
ÁMIENS 3B rue Lamartine - tel. 9l-73-99.
DIJON 10 rue Millotet - tel. 32-4?-90.
LILLE - 56 bis boulevard de la Liberté - tel. 57-43-17
en 54-97-72.
LIMOGES l\Iaisorr
32-70-56.

de tourisme - bd de Fleurus - t" !

XIARSEILLE - 1l allées
en 64-22-I5.

Léon-Gambetta - tel. 62-73-11

NANCY - 9 rue des Carmes tel. 52-66-74..
SÁINT-ETIEIfIIE - 3l rue de la République tel. 32-
45-06.

Aan on Rouln DÉr,ARTEIrENTÀLII No. 10, die van Bor-
deaux naar Langon voert, ligt Chàteau Couchoc, een der
vele wijnkastelen van het Girondegebied. De eigenaar
van dit aantrekkelijke kasteel, dat sedert enkele tijd ook
een expositieruimte omvat waar *'erken van l'ranse
kunstenaars worden tentoongesteld, leidt gaarne bezoe-
kers rond door zijn domein en laat hen kennismaken met
zijn uitstekende wijnen, die in enorme hagelrvitte kelders
w-orden bervaard. Chàteau Bouchoc is het gehele jaar
door te bezichtigeno dagelijks van 8 tot 20 uur. De eige-
naar stelt het echter wel op prijs, wanneer bezoekers hun
komst enkele dagen van tevoren schriftelijk aankondi-
gen, dit met het oog op de voorbereidingen. Aan bezich-
tiging en proeven zijn geen kosten verbonden,
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