
Zo leeft Londen
Groot-Brittannië is een land vol
tegenstellingen: het is traditioneel
en progressistisch tegelijkertijd,
het is een land van dichters en
rnystici, maar tevens van business-
rnen... die traditie in het bloed
hebben ! Er zijn de eeuwenoude
gebouwen en een volk, dat van
aanpakken weet. Dat alles wordt
de ,'foreigner", de buitenlander,
duideiijk, wanneer hij voet aan
wa| zet en vooral wanneer hij
Londen, de hoofdstad, bezoekt.
Duizend jaar geleden werd de

basis van de Engelse mentaliteit
gevestigd, toen Willem de Verove-
raar het land bezette. Sedertdien
slaagde er niernand meer in het
land te overrotnpelen' Uit dit feit
groeide een zeer sterk onafhanke-
iiit heidrb"*ustzijn en meteen de
Engelse democratie, die later het
voolbeeld zou worden voor de

ganse wereld. Deze democratische
geest valt je onmiddellijk oP'
*utr."". je in de buurt van het
Londense Hyde Park rondslentert:
hier tref je de "Public orators",
de publieke redenaars, aan, die
vanop een zeep- ofsinaasappelkist
als spreekgestoeltc, de altijd aan-
dachtige toehoorders hun wijshe-
den verkondigen. Hier sPreken de

velen die zich gerc-repen voelen hun
godsdienstige, wijsgerige of poli-
tieke opvattingen te verkondigen.
Zij doerr het met ernst. maar zij
maken zich niet boos, wanneer ze

door een van de toehoorders, vaak
op geestige wijze, onderbroken
worden. Hier stond vddr enige tijd
ook de Bruggeling De PaePe, die
de rechten van de Vlaamse vissers

kwam verdedigen. En indien de

orde soms toch eens dreigt ver-
stoord te r,r,'orden, dan is de "Bob-
by", de Londense politie-agent,
er als de kippen bij om de onrust-
stokers te verbaliseren. De politie
is inderdaad uitstekend georgani-
seerd, een rverk van de r9e-
eeuwse politicus Robert Peel,
wiens voornaam (Roberl : Bob
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Wie kennis wil maken met het
wonder van de Britse schep-
ping, waarin traditie en voor-
uitgang op duidelijke wijze
vervlochten zijn, brenge een
bezoek aan Londen. De Britse
hooldstad straalt inderdaad
in haar gebouwen en in haar
dagelijkse leven her verleden
uit, terwijl ze aaî de andere
kant gonst van moderne be-
drijvigheid en zakelijkheid.

: Bobby) aanleiding gal tot de
,,nickname" (bijnaam) van de
huidige politieagent. Waag het
echter nooit deze gedienstige be-
waarder van de orde met ,,Bob-
by" aan re spreken ! Stelt de ge-
wone politieagent het mer een
bolletje op zijn he1m, dan is de
City Policeman getooid met een
,,christa" of helmbos. Deze christa
( - bovenste deel van een Ro-
meinse helm) herinnert aan de
lang vervlogen tûd, toen de Ro-
meinen Londen bezochten.
Traditie vind je ook terug in de
rechterlijke wereld, want rechters
en advokaten dragen tijdens hun
ambtsbezigheden pruiken. Deze
gewoonte stamt uit de tijd van
koningin Anna. zowat e5o jaar
geleden. De pruik was toen een
teken van '"vaardigheid en voor-
naanrheid en lverd gedragen door
mensen die deze deugden terecht
often onrechte voor zich opeisten.
Wandel even rlet ons mee varr
Hyde Park Corner langs de drukke
rechtlijnige Oxford Street, rechts-
af bij Oxford Circus de Regent
Street in: ginds merk je reeds
Piccadilly Circus, het Londense
,,Champs Elysées" ! Vanuit de
lucht bekeken is Piccadilly Circus
een soort octopus, waarvan de
meeste vangarmen de bezoekers
leiden naar ,,theatre-land", de
wereld van de attracties. In het
midden van deze lawaaierige
drukte troont ,,Eros", de mooie
jongeling, ter herinnering aan
lord Shaftesbury (rBor-rBB5), de
onvermoeide beschermer varr de

redenaar in

zwakken. In deze buurt treffen
wij ook de typische ,,flou'er-girls',,
cie bloemenverkoopsters, aan. Hun
cocknev, het ((zuiverste" Londens
dialect, steekt schril af tegen hct
,,Standard English" van de grotc
zakenlui, die hicr elkaar ontmoe-
ten en opvallen door hun tradi-
tionele kledij: de typische ronde
hoed (bolhoed) en het srijf opge-
lolde regenscherm dat past bij dc
lange, rijzige gestalte van de man
die een verzorgd, nauwsluitend
pak draagt en die nooit zijn hand-
schoenen vergcet ! Dàt is de echte
Engelsman. her type van de Cirr.-
man. Dit alles is Londen, hert
centrum van het Britse Gemene-
best. Hier leeft nog de traditic, die
de rijpheid van een eeuwenlange
beheersing verraadt, de lvereld
veroverde en de kleine Romeinse
nederzetting Londinium tot één
van de grootste w.ereldsteden om-
vormde.
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