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VOORAF: DONDERDAG 20 JULI 2000. 

Alle troep wordt in de sleurhut gedragen. Geld, paspoorten, papieren. Papieren? 

PAPIEREN!!!! De groene kaart blijkt verlopen. Alles wordt ondersteboven geschoffeld, maar 

shit: polis ja, groene kaart nada. 

Even bellen met Scholten van de Ansvar. “Extra kaart? Kan, morgenochtend om 8.30 in 

Amsterdam.” Mogelijk heeft hij er thuis ook nog een, maar een schrijfmachine, zo’n manuele 

laptop zonder scherm uit de vorige eeuw ontbreekt in zijn verzameling. Geen nood, die 

hebben we zelf, denken we. 

Hij belooft terug te bellen, terwijl wij kijken of een schrijfmachine hebben. Een kwartiertje 

later belt hij inderdaad; er lijkt een eenvoudige oplossing. Hij heeft ook een collega, ene Koot 

in Cuyk, die beweert me te kennen. Deze man heeft nog een groene kaart en een typewriter, 

dus in principe is alles mogelijk. Bel hem maar op zijn 06. 

Koot neemt snel op. “U was toch die duiker in 

Zuid-Beijerland?” Geen probleem, ik kan de 

groene kaart komen halen. Wel vraagt hij zich 

af of hij niet zo service gericht moet zijn dat 

hij me halverwege ontmoet. Dat is niet 

service gericht stel ik vast, want dan krijg ik 

een schuldcomplex en dat werkt dus 

averechts. We worden het eens over een 

goede routebeschrijving. Veertig minuten 

later sta ik in Cuyk. De vakantiefoto’s 

beginnen dit jaar even onder Nijmegen…. 

TIEL – HARWICH: VRIJDAG, 21 JULI 2000. 

We hebben geboekt op de Stenaline ferry van 12.30. Dus kunnen we relaxed opstaan en op 

ons gemak naar Hoek van Holland rijden. We worden uitgezwaaid door Wart, de nieuwe 

medewerker van Landall Greenparks. Hij vertrekt maandag naar Lago Balatonia. 

De eerste stop is direct bij de Q8 op de hoek. Na een heleboel lucht in de linker band staat 

de sleurhut weer recht, en we hobbelen op ons gemak naar Hoek van Holland. We zijn 

tweede op de terminal, en een uur te vroeg. Dat uur is echter zo om. Wat boten kijken, 

broodje haring eten en we kunnen aan boord van de Stenaline Searider. Daarbij ga ik weer 

door mijn rug, dus we zijn nu op vakantie.  

Aan boord is “not-a-Prenen-in-sight”. Omdat Thomas in Ursem de grote verdwijntruc met de 
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GSM heeft uitgehaald, heeft bellen geen zin. Ongeveer op het moment dat de trossen los 

gaan komen ze toch nog aanscheuren. 

We gaan met de vrachtferry, en dat duurt lang. Het eten is echter goed, en met wat oude 

vakantiefoto’s (laptop sponsored by Novem) komt de tijd wel om. Beryl gaat over haar nek 

van de zeeziekte en Oscar kondigt aan dat hij een niersteen heeft, dus ook zij zijn nu echt op 

vakantie. 

In Harwich verloopt het 

ontschepen snel en in een soort 

van rechte lijn rijden we naar 

de Dovercourt camping. 

Hoewel we het natuurlijk al 

lang weten, blijft het een 

verbijstering dat de Britten ook 

in dit 3e millennium nog niet 

door hebben, dat ze aan de 

verkeerde kant van de weg 

rijden. Maar goed, het zal wel 

wennen. 

Op de camping is plek zat. 

Alleen het aantal elektrische aansluitingen is sterk ondermaats. We eindigen uiteindelijk 

naast een boze Brit, die vindt dat we ons niet aan de voorgeschreven 6 m onderlinge afstand 

houden. De man had via uitgekiend asociaal gedrag een truc bedacht om, gebruikmakend 

van grenzen van paden en het dwars plaatsen van de caravan, een stuk van 20 m camping te 

claimen. Een blik op mij was gelukkig voldoende om hem er van te overtuigen dat we niet 

alleen very bloody, maar ook very, very stuborn foreigners zijn, en dat klagen bij deze 

barbaren toch niet zal helpen. 

Verder zullen we de hele vakantie wel opmerkelijke buitenlanders blijven, want per caravan 

hebben we twee honden te weinig bij ons. 

Nelleke en ik lopen nog een eindje langs de kust van Harwich. De salt-marshes hebben veel 

mooie planten, die nog volop bloeien. Het Dovercourt Beach, waar we langs lopen is een 

bekroond strand. De argumentatie van jury om tot deze bekroning over te gaan staat niet 

vermeld, en wij kunnen niet ontdekken wat de oorzaak van de Award is. Ik kom niet verder 

dan drie mogelijkheden: 

1. Het aantal verbodsbordjes en waarschuwingsborden per square mile overstijgt het 

landelijk gemiddelde (alles kost £1000). Een aardige is de waarschuwing Rning P (spreek 
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uit Arning Pf). Even 

verderop blijkt dit een 

waarschuwing voor 

Warning Slip Hazard. 

2. Het gras is in de categorie 

“Grasvelden rond 

strandhuisjes” van 

buitengewone 

schoonheid. Maar net zo 

min als ik snap waarom de 

Eskimo’s 40 soorten sneeuw onderscheiden, kan ik het Engelse grasgevoel volgen.  

3. Het strand en de gebruikers scoren hoog in de bestrijding van hondenstront, een van de 

huidige nationale Engelse obsessies. 

Hoe je het ook bekijkt, het wordt er niet mooier op, maar het is erg Engels, dus we genieten 

volop. 

Over de camping valt weinig te melden. Groot, onpersoonlijk en met de prachtige kreet 

“Disabled toilet key available” op de toiletten. Je zal maar nodig moeten. 

HARWICH - NETHERHAMPTON: ZATERDAG, 22 JULI 2000. 

De volgende ochtend rijden we naar Salisbury. Door 1,5 uur queue op de Orbital duurt de rit 

lang. Als ze nu rechts gingen 

rijden zouden ze niet zo 

voorzichtig hoeven zijn, en 

waren we er allemaal veel 

eerder. Nu moeten we onze 

tijd doden met het zwaaien 

naar de BBC camera’s die om 

de mijl staan opgesteld.  

Na London ontdekken we dat 

de Engelse “lucht” Services 

heet. We stoppen bij een 

services aan de M3 waar we 

een Burgerking-menu naar 

binnen werken. Dat scheelt 



Engeland 2000 

 

6 

weer een avondmaaltijd.  

De caravan eindigt vandaag op Coombe Nurseries Caravan Park in Netherhampton, achter 

de oudste paardenracebaan van Engeland (1588).  

Een prachtige camping met ruime plaatsen, door 

een echtpaar waarvan de vrouw de uitstraling van 

queen-mum heeft. Misschien iets jonger, maar met 

dezelfde G&T uitstraling.  

Een groot deel van de plaatsen is gereserveerd. 

Niet dat men gasten verwacht, maar op die 

plekken is het gras niet geheel en al wel. Dus dat 

moet voorlopig even opnieuw de juiste groene 

kleur krijgen en uiteraard vaak worden gemaaid. 

Verder kan je vanaf de heuvel het dal in kijken. En 

dat is leuk: Looking down from Salisbury Hill, I can 

see the city (nou ja City…) lights. We drinken 

coffee, Black and Hot. Dat wordt dus al gauw “geile 

neger with cream on top”, no offence meant.  

Tot slot een tip: als je aanspraak op de camping wil, trek dan klompen aan… 

STONEHENGE: ZONDAG, 23 JULI 2000. 

De Engelsen blijken ook op de B-wegen nog niet begonnen aan het gefaseerd invoeren van 

normaal rijden. Via allerlei kleine en grote wegen rijden we via de linker weghelft naar 

Stonehenge. De eerste stop is in Great Wishford, waar we de oude kerk fotograferen. 

Daarna komen 

we in 

Stonehenge zelf. 

Als enige in het 

gezelschap krijg 

ik niet het juiste 

Goh-wat-zijn-ze-

mooi gevoel. 

Kijk, de stenen 

zijn natuurlijk 

kundig 

neergekwakt. 

Het rossen met 
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grote stenen is niet te vergelijken geweest met curling en moet een aantal prehistorische 

hernia’s in de buitencategorie hebben veroorzaakt. Aan de andere kant zijn er zo veel 

bezoekers, afzettingen, ge- en verbodsbordjes, dat ik het Disneyworld-Parijs gevoel krijg: 

lang in de rij, voor een attractie die niet echt leuk wordt.  

De entree is al duur, maar wij besluiten meer te betalen. We worden lid van de English 

National Heritage. Allereerst levert dit op termijn voordeel, daarnaast biedt het de 

mogelijkheid om een Brit gek te maken. De man die ons inschrijft wordt eerst voorbewerkt 

door Oscar, daarna wordt hij definitief gek van mij. Cool with a K kan nog net. Dat de wife 

also Cool is, is 

voldoende voor het 

verwijderen van zijn 

stropdas en als dan 

de zip-code ook nog 

four Dubbel-O-

seven blijkt de zijn 

dan krijgt het geheel 

iets 

ongeloofwaardigs. 

Hij behoudt zijn 

goede humeur, 

maar vraagt wel aan 

de aanwezigen of er 

nog meer 

Nederlanders 

gesignaleerd zijn. Ik 

vertel hoopvol dat ik wel veel Japanners heb gezien. Als we weg lopen zwaait hij ons 

opgelucht uit. 

Na Stonehenge is Woodhenge aan de beurt. Ik voel me getild. Nergens een nors kijkende 

eilandbewoner die me door moet laten omdat ik member van de Heritage ben. Weliswaar is 

het van de Heritage en voldoet het gras aan het heritage keurmerk op de punten groen, 

volledig en no-dog-poop, maar de toegang is gratis. Bovendien zijn de woodies na 4000 jaar 

voor alle zekerheid vervangen door betonnen paaltjes. Deze hebben een kleurcodering, 

zodat het net lijkt of er over nagedacht is. Het leuke van Woodhenge is, dat er zo weinig 

mensen geïnteresseerd zijn, dat je je hier gewoon uit kunt leven. Niemand kijkt op van mijn 

hippie aanpak, en zelfs Oscar wordt niet opgebracht als hij probeert om illegale graancirkels 

te maken. 

Als laatste stopplaats is Old Sarum bij Salisbury aan de beurt. Mooie ruïne met een 
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Engelsman die vraagt of Esther en ik van overseas zijn. We kunnen member worden. 

Natuurlijk zijn wij al member vertel ik de man. Hij waardeert dat, en we kunnen naar een 

demonstratie van helmen, bijlen, schilden etc. Alles mag aan en op. Met uitzondering van 

Thomas doen we massaal ons best om ons in de wapenuitrustingen te wurmen. Het levert 

mooie foto’s op. 

Onderweg bedenkt 

Nelleke dat het de schuld 

van de Engelse politie is, 

dat het verkeer op het 

Eiland nog steeds 

dolende is. Niet alleen 

verzuimen de dienders 

het wegverkeer op de 

right way te wijzen, ze 

scheuren ook zelf vrolijk 

aan de kant waar, in 

beschaafde landen, het 

tegemoetkomend 

verkeer zich bevindt. 

We besluiten de dag met 

niets doen. Althans dat is 

het plan. Als we weer in 

beweging komen 

ontbreekt la voiture des 

Prenens, zoals de bolide 

oostelijk van ons bekend 

staat. Dat is so typically 

not Prenen. Dus maken 

we ons medium zorgen. 

Dit blijkt niet ten 

onrechte. Na enige tijd gaat de telefoon. Marion belt vanuit een ziekenhuis bij Salisbury. 

Oscar is hier met een koliek naar binnengebracht. Een reut pillen doet het effect van de 

aanval van kidneystones verminderen en alles bij elkaar valt het wel mee. De schrik is echter 

weer groots & meeslepend. 

Een aardig detail op de camping is dat de “gereserveerd” bordjes zijn verplaatst. Nu is weer 

een ander deel van het terrein aan gegarandeerde rust toe.  
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SALISBURY: MAANDAG 24 JULI 2000. 

De camping ligt naast de racetrack daar zijn gras & paarden, dus voor Engelsen is iedere 

verdere aanduiding overbodig en eerder een belediging. Wij zijn geografisch anders 

gebouwd. De term 

Coombe in Coombe 

Nurseries Camping 

wijst er op dat de 

camping ook onder 

Coombe Bisset zou 

kunnen vallen. Dus 

besluiten Nelleke 

en ik tot een 

ontdekkingsreis 

naar de 

hoofdnederzetting 

ter plekke. Een 

aanplakbord 

belooft een kerk, 

dus misschien is er 

wel wat te 

fotograferen. 

Na 1 mijl komen we eerst bij Stratford Tony. De ingang van deze plaats wordt, naast de 

naam, aangegeven met het bord Doodlopende Weg. We rijden hem in, en constateren dat 

de verkeersaanduiding juist is. Al snel gaat de weg over in een By-way en lijkt de beschaving 

over. We lopen het laatste stuk. Er staat een kerkje op een heuveltje. Vandaar zijn nog wat 

boerderijen te zien, die nog druk worden bewoond. We klimmen de kerkheuvel op om het 

dorp te fotograferen. Ik schat dat met 2 foto’s het dorp 4 keer vast te leggen moet zijn. Als ik 

op het kerkhof met veel oude Keltische kruizen, sta, verschijnt er een hoofd door de heg. 

“De ingang ligt aan de andere kant”, zegt het hoofd. “En de deur is open, alleen hij klemt 

enorm dus je moet een forse duw geven” Ik bedank voor de tip en het hoofd gaat vrolijk zijns 

weegs. Wij bezoeken de kerk, die voornamelijk uit de 13e-15e eeuw is. Er liggen oude bijbels 

en het geheel is prachtig. 

Na Stratford Tony is Coombe Bisset aan de beurt. Zoals grote delen van Zuid-Engeland is het 

verpakt in heggen. Het is dus godsonmogelijk om een goed zicht over de plaats te krijgen. 

We rijden een aantal straten door, en kijken hier-en-daar door een gat in de heg. Meestal 

kom je dan oog-in-oog met een schaap. Uiteindelijk vinden we een soort van centrum met 
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weer zo’n kerk. Op het kerkhof ligt Fred, he’s dead. Nu is dat op een kerkhof niet geheel 

ongebruikelijk, maar de hoeveel bloemen op het graf duidt er op dat de gemeenschap een 

zeer groot verlies heeft geleden. De bloemen zien er wel vreemd uit. Zo staan er o.a. 

bloemstukken in de vorm van een bed, een theepot en een paardje. Een Engelse spreekt ons 

aan: “ These flowers must have cost a fortune. Toch zijn het er niet veel. Normaal ligt er het 

dubbele.” Na wat doorpraten komen we er achter dat het hier handelt om een zigeunergraf. 

Dit is een deel van hun traditie. Een naburig graf is versierd met een porseleinen woonwagen 

en paardjes. Zo leer je 

weer wat.  

’s Middags is het de 

beurt aan Salisbury. 

Nelleke heeft de 

erfenis vergeten, en ik 

ben niet van plan om 

nog meer entree te 

betalen, zeker niet 

aan kerken. De 

anderen gaan de 

kathedraal bekijken. 

Ik wandel naar het 

station, en door het 

centrum. Salisbury 

lijkt door de hit van Peter Gabriel heel wat, maar het is nauwelijks groter dan Tiel. Een deel 

van gebouwen is wel de moeite van het bekijken waard. Zeker de slager, die “home killed 

meat” aanprijst. 

LONDON: DINSDAG, 25 JULI 2000. 

We vertrekken vroeg naar London.  

Althans, ik heb Nelleke en Esther 

vroeg uit bed en op het station. “Wilt 

u nu meteen weg?”, vraagt de 

lokettiste. Nu, dat lijkt ons wel wat. 

Vroeg uit je bed, en dan kijken naar 

vertrekkende treinen blijft een vrij 

zinloze aangelegenheid. “Als je over 

drie kwartier gaat scheelt dat £15 pp.”  
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Onmiddellijk zien de vertrekkende treinen er veel boeiender uit. Ook realiseren we ons dat 

we het parkje in Salisbury nog niet hebben gezien, en dat een wandeling daar bijna 

onvermijdbaar is. Drie kwartier later hebben we de zwanen wakker gemaakt en zijn we op 

weg met de SouthWest lines naar London. Een comfortabele reis als je in Salisbury instapt. 

Wat later wordt het namelijk zo vol, dat je het zitten wel kunt vergeten. 

We komen aan op Waterloo 

Station. Het is er druk, heel 

druk. Helaas is er geen 

bolhoed in sight. Wel 

fotografeert Nelleke een 

prachtige groep suites die op 

de trein staan te wachten. 

Vervolgens wandelen we de 

stad in via een brug over de 

Thames. Het is opmerkelijk 

dat de Engelsen inmiddels 

rechts lopen. Of dit komt door 

het feit dat miljoenen 

toeristen voor eindeloze vertraging zorgen als je als Brit volhardt in het links om ze heen 

lopen, of dat een eeuw beeldcontact met bijna-de-rest van de wereld aan hun geest begint 

te knagen weet ik niet, maar ze lopen rechts. Ook in de tube dien je je volgens de bordjes 

rechts op te stellen. 

Onze wandeling voert langs 

Trafalgar Square met Nelson en 

zijn luchtratten en Parliament 

Square. Hier beklimmen we de 

Jewel Tower. Dit voormalige 

zooipakhuis van de Britse 

vorsten staat tussen de 

parlementsgebouwen en 

Westminster Abbey. Een 

normaal mens loopt er aan 

voorbij, om zich voor een 

Godsvermogen groepsgewijze 

toegang te verschaffen tot 

Westminster Abbey.  
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Wij hebben echter het 

lidmaatschapsbewijs van de erfenis en zijn 

Nederlanders. Een kans om iets terug te 

verdienen op ons lidmaatschapsbewijs 

laten we niet aan ons voorbij gaan. We 

wapperen met onze papieren naar een 

zeer vriendelijke Heritage-keeper en 

beklimmen de toren. Op zich heel aardig, 

en vooral leuk omdat we het ding nog 

nooit hadden zien staan, ondanks dat we al 

verschillende keren op deze plek zijn 

geweest.  

Door al het lopen door London krijgen we 

fors honger. We nemen de tube naar 

Piccadilly Circus waar we eerst een McD 

bezoeken, waarna we een aantal 

(speelgoed)winkels op Regent Street 

aflopen.  

Tot slot is het tijd om een wens van Esther 

te vervullen. Ze wil over de Tower Bridge lopen. Hier betreur ik het dat ik mijn klompen niet 

aan heb. Nu val ik uit de toon bij mijn medetoeristen, die in tulbanden, sluiers, rugzakken en 

groepsverpakking over 

de brug slenteren. Bij 

St.Katharine Docks 

ontdekt Esther het 

Medieval restaurant 

waar ze met oma heeft 

gegeten. Haar 

enthousiasme is weer 

meeslepend. Nelleke & 

Esther zijn verder 

gewoon afgebrand. We 

besluiten daarom om 

terug te gaan naar 

Waterloo-station en de 

milleniumdome te laten 

voor wat hij is.  
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Op Waterloo is het in de chaos lang zoeken naar het juiste perron, maar uiteindelijk vinden 

we een comfortabel tafeltje en idem stoelen waar we de gescoorde Burger King soldaat 

maken en de gevonden krant uitlezen.  

AVEBURY: WOENSDAG, 26 JULI 2000. 

De start is traag, dit geheel 

volgens planning. Als we 

eenmaal op gang komen is 

Avebury aan de beurt. De 

omgeving van Avebury is 

regelmatig bezocht door 

ruimtereizigers. Graancirkels 

en “the white horse” zijn het 

resultaat. Het laatste 

bezoeken we niet, de eersten 

zijn volop aanwezig. Het was 

recent weer druk in UFO land.  

Meer permanent zijn de 

steencirkels rond Avebury. De 

enorme wallen en verzamelingen 

stenen zijn veel uitgebreider dan die 

van Stonehenge. Alleen zijn de stenen 

hier niet opgestapeld (en voor een deel 

inmiddels gesloopt voor plaatselijke 

bouw activiteiten). 

Het dorp ligt namelijk in de cirkels. We 

nemen een aantal foto’s die kunnen 

dienen voor de verfilming van Obelix & 

Co. Met name Oscar komt als Galliër 

goed uit de verf. 

Een man probeert ons lid te maken van 

de National Trust.  

Marion wil weten wat het verschil is 

met de Heritage. We raken een teer 

punt.  
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“De trust is 

independend. Als 

onafhankelijke 

organisatie zorgen ze 

voor zichzelf. De 

Heritage leeft van 

donaties, hoge 

toegangsprijzen en het 

geld van de 

belastingbetalers. 

Belastingbetalers 

betalen niet aan de 

Trust! De Heritage 

wordt gefinancierd door 

belastingbetalers!”  

“En door 

geïnteresseerde toeristen”, voeg ik toe. Foute toevoeging, totally misplaced, gesprek over, 

bloody ignorant foreigner. Het winkeltje van de trust verkoopt wel leuke dingen en blijft dus 

een aanrader in Avebury. 

Esther toont aan dat haar begrip van de Engelsman inmiddels groot is. Op een van de wallen 

rond Avebury staat een stukje grond afgezet. Het lijkt zinloos. Esther kijkt echter met een 

kennersblik naar de grond. “Het gras is hier niet geheel en al wel”, stelt ze gedecideerd vast. 

Mooi land dit Engeland!  

Op de terugweg stoppen 

we even buiten de plaats 

nog even voor een 

wandeling langs wat 

graancirkels en een long 

burrow, een brits 

hunebed.  

Ik koop nog wat gas en 

rijdt even een stukje 

rechts, om het niet te 

verleren. Tip aan de lezer: 

“Niet doen, leidt tot 

verwarring.” 
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NETHERHAMPTON –  THALLAND BAY: DONDERDAG, 27 JULI 2000. 

Soms word je vroeg wakker. Zo ook vandaag. Na wat rondgescharreld te hebben bel ik Karin, 

om haar te feliciteren met haar verjaardag. Na mijn “Happy Birthday to you” zijn ook de 

anderen wakker, en we kunnen inpakken om de reis naar Cornwall te beginnen. 

Esther kijkt bij vertrek naar de staat van het terrein dat we na vijf nachten achterlaten. 

Minstens drie 

gereserveerd bordjes, 

stellen we vast. 

In een voortvarend 

tempo komen Exeter 

en Plymouth langs en 

via het vrijgeleide A38 

scheuren we in de 

richting van Polperro. 

Heggetjes kan je 

afzetting van de wegen 

niet eens meer 

noemen. Het zijn meer 

tunnels uitgegraven in het groen. Met hun kennis van (of visie op?) wegenaanleg hadden ze 

chunnel toch een eeuw eerder af kunnen hebben. 

In Polperro wacht een teleurstelling. No vacancies and most of all no swimming pool. Zelfs 

het verlaten van de site is een probleem. Ik loop vast met de sleurhut. Het United Kingdom 

slaat onmiddellijk de handen uit de mouwen. Met vereende krachten wordt de caravan 

afgekoppeld en omgekeerd. Met veel thankjoes en zwaaien rijden we terug richting Looe. 

De volgende camping is West Wayland van de familie Ede & Sons, agricultural contracters. 

Samenvattend heeft deze camping, m.u.v. redelijk sanitair, niets wat je op een camping zou 

kunnen willen hebben. Maar goed, 1-8 breekt de Britse vakantie los dus plek is plek.  

En de camping heeft een Brenda. Voor lezers van de Hitchhikers Guide is ze het best te 

omschrijven als Volgan, maar dan niet kwaadaardig. Dit betekent dat er veel geschreeuwd 

en beledigd wordt. Daarbij wordt je uitstekend geholpen. Betalen met creditcard kan niet, 

zelf wil ze niet eens zo’n ding. Achteraf betalen zit er ook niet in. “Je hebt dus een caravan. 

Heb je ook een Awning?” “Weet ik veel”, antwoord ik, “Als je me uitlegt wat een Awning is, 

zal ik bedenken of ik er een heb.” “Een voortent? Ja die heb ik”  
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“So it’s going to cost ye a 

bloody fortune a night, how 

many persons?” 

“Two adults, and when do 

you consider a child to be a 

child?” 

“Ain’t gonna tell ye” buldert 

Brenda, “You tell me how 

old she is, and I’m gonna 

decide whether it’s a child 

or not” . Esther kan tegen 

kindertarief de camping op. 

Ondertussen is het leed bij 

Esther groots en meeslepend. Dit is een typische ouder camping: gras, sanitair en boring 

beyond belief. Niet het beloofde zwembad, geen disco, niets. 

Even later arriveren the Prenen. Beryl probeert onmiddellijk Esther naar de kroon te steken 

als het gaat om teleurgesteld zijn in het door ouders geleverde vertier. 

Tijd om iets anders te zoeken is er echter niet, en hoewel Brenda de prijs per nacht ook voor 

de Prenens 

omschrijft als a 

fortune (Do you have 

an Awning? Don’t 

know what it is? You 

aren’t stupid are 

you? Your friends 

know what an 

Awning is!) is deze 

camping gewoon 

goedkoop. 

Terwijl de Prenens 

de Awning in stelling 

brengen blijken de 

donderwolken niet 

alleen van de beide 

dochters. Het terrein staat op een helling. Ik zeg tegen Marion: “Als het echt gaat regenen 
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zou ik niet in die tent onder aan de helling willen zitten”. Ze wijst me op een tent die nog 

dramatischer is geplaatst. Dan vallen de eerste druppels. “Kan iemand dat zwembad 

rechtzetten”, roept Esther vijf minuten later. Ze heeft gelijkst, evenals als Marion en ik. De 

beide tenten die we hadden uitgezocht worden overstroomd. Als de onweersbui iets is 

verminderd zoeken we Brenda weer op. Vooral het onderste tentje moet worden 

geëvacueerd. Brenda is hier niet voor aangenomen vindt ze, maar na wat getoeter in een 

walkie-talkie verschijnen Ede & een Son. “Zeg Brenda”, oppert een andere kampeerder, “Je 

zei toch vorig jaar dat je geen zwembad wilde? En dit dan?” “It isn’t a pool”, antwoord 

Brenda onverstoord, terwijl de eerste kinderen tot hun knieën in het water verdwijnen op 

een plek waar zojuist het gras nog aan de Hedge grensde. “Then it’s a fucking boating lake”, 

grijnst de kampeerder en hij begint de zinkende tent te ontdoen van haringen.  

Zijn enthousiasme is groot, maar niet erg praktisch. Tenslotte moet de tent eerst leeg. Ik 

loop naar binnen en zie een TV die ten minste nog voor de helft boven water uitsteekt. 

Daarop staan een 

aantal knuffels die 

mij grijnzend 

aankijken. Alles 

wordt uit de tent 

gesleurd en voor 

de voeten van & 

Son gelegd. Die 

weet ook niet wat 

hij er mee moet. 

Ik besluit daarom 

dat achter in zijn 

bestelautootje 

een goede plek is. 

Een goed 

voorbeeld doet 

goed volgen. Even 

later is de auto 

vol, alleen het 

beddengoed past er niet in. We adviseren Ede om het op een droge plek op te slaan. Even 

later komt het autootje leeg terug. “We have a barn”, zegt Ede, alsof hij hem zojuist op zijn 

erf heeft ontdekt. Het beddengoed kan er ook in. De ramp is bestreden. 

THALLAND BAY: VRIJDAG 28 JULI 2000.  
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Het moet een luie dag worden, en dat lukt redelijk. Oscar, Beryl, Esther & ik doen 

boodschappen in 

Lynnard Skinnard (wat 

Nelleke trouwens 

hardnekkig anders 

blijft noemen).Na een 

bezoek aan de lokale 

duikshop weet ik nu 

ook waar ik moet 

duiken. Er worden die 

dag twee duiken 

gemaakt. Een bij 

Hannafore point in 

Looe en een in Talland 

Bay. Met name de 

laatste is opmerkelijk, 

niet alleen de duik, 

maar ook de weg er 

heen. Dit is een single 

track drive. Dat is 

precies wat het zegt: 

een weg met een 

rijbaan. In Nederland 

bestaat dat ook. Ze 

zijn te herkennen aan 

een blauw vierkant 

bord met witte pijl of 

een rond rood bord 

met witte balk. 

Vrijwel altijd is er dan 

nog een vluchtstrook 

voor fietsers en 

voetgangers. Niet 

hier dus. Een single 

track is 1.0 auto 

breed. (Op sommige plaatsen is de hedge zo dik dat het eigenlijk maar 0.98 auto breed is.) 

Langs die weg zijn uitsparing van 0,7 auto en er zijn opritten van weilanden etc. 
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Daaroverheen rijden in beide richtingen auto’s en tractoren, terwijl ook wandelaars hun best 

doen om van A naar B te komen. Dit leidt tot allerlei voor- en achteruit rij bewegingen, 

mensen die in de hedge klimmen en pogingen om de hedges weer op 1.0 auto breedte van 

elkaar te krijgen. Dit laatste 

valt echter niet mee. Iemand 

met kennis van de Engelse 

taal, maar niet van de situatie 

te plekke, zou hegde vertalen 

met de heg of haag. Zo zijn 

hedges wel begonnen, maar, 

ik schat al zo rond 1066 (het 

jaar van het einde van de 

Engelse prehistorie) 

veranderde dat. Sinds dat 

jaar hebben ze trouw ieder 

jaar blad verloren, dat 

vervolgens is gecomposteerd, 

aangestampt, verhard, 

opnieuw aangestampt, door 

de regen ingeklonken en verhard door de zon. Doordat aan beide zijden van de weg zo’n wal 

ligt, die elkaar soms aan de bovenkant raken, ontstaat er een groene bunker: de hedges. Ze 

sluiten Engeland af van zichzelf en maken de single track drive definitief tot wat het is: een 

eenbaansweg. Maar met veel mooie planten en vogels….  

FALMOUTH: ZATERDAG, 29 JULI 2000. 

Het is maar goed dat niet 

iedereen van dezelfde dingen 

houdt. Zo blijft er afwisseling 

in het leven. Zo ben ik dol op 

duiken, Keltische muziek en 

Monty Python, iets waar 

anderen van gruwen. 

Duivenmelkers, carnaval en 

hotdog eet kampioen-

schappen zeggen mij 

daarentegen bijvoorbeeld 

weinig.  
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Vandaag is daar iets aan toegevoegd. De Engelsen noemen het Jousting. Het jousten vindt 

plaats in historische plaatsen, daarmee wordt gegarandeerd dat ik ook een aardige dag heb. 

De joust is in dit geval in Pendennis Castle aan Falmouth. Falmouth Bay is een prachtige baai, 

met aan de baaipunten twee forten: Pendennis en St. Mawes.  

Bij de ingang van 

Pendennis staat naast de 

kassa al een bord. Hier 

wordt gejoust, dus het mag 

wat meer kosten. Het 

leuke van de Engelsen is, 

dat dit niet geldt voor 

leden van de Erfenis. We 

mogen dus zo doorlopen. 

Wel legt een 

toezichthoudster van de 

Erfenis ons uit wat er te 

doen is. “Links en rechts 

ziet u de belangrijkste 

elementen van een bezoek, 

namelijk de toiletten, de shop en het restaurant. En verder is daar het hoofdkasteel, zo loopt 

u naar de verdedigingswerken en om 12 uur wordt er gejoust. Men is het nu al aan het 

voorbereiden. Naast het jousten vindt u ook middeleeuwse taferelen, zoals valkerij en oude 

muziek.” 

Op het terrein lopen 

inmiddels Baldrick achtige 

typen rond, en ik heb 

onmiddellijk last van een 

liedje in mijn hoofd: 

“Blackadder, Blackadder, 

he was an evil man” Ook 

beelden van Jabberwocky 

en de slotscène uit Monty 

Pythons’ Holy Grail passen 

in het gebeuren ter plekke. 

Iedereen heeft het echter 

dik naar zijn zin. Een 

mogelijke uitzondering is 
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Marion, die teleurgesteld lijkt als ze hoort dat er geen echt bloed zal vloeien. Na verloop van 

tijd verschijnen een aantal leden van de Royal Horsemen verkleed in harnas en te paard op 

het terrein. Tot vermaak van velen jousten ze een paar rondjes. Ik zit dan al lang achter de 

home-made soup: gierst/erwten/hutspot soep. Ik vind het heerlijk. Maar ook hier geldt, net 

als voor de joust, wat de Engelsen zo kernachtig uitdrukken: Laats gezicht het, het is niet 

ieders stukje taart!  

Vervolgens rijden we naar het kasteel van St. Mawes dat 1,5 mile verderop en 40 km om ligt 

aan de andere kant van de baai. Hier had men ons traditional crafts etc. beloofd. Mooi niets 

dus.  

Geen Morrisdancer 

in sight. Om het 

goed te maken doe 

ik een Morris dance 

en de pump & 

circumstance march 

maar Nelleke en 

Esther zijn niet 

onder de indruk. Het 

fort op zich is mooi, 

dus we hoeven 

uiteindelijk geen 

spijt van de rit te 

hebben.  

Op de terugweg 

rijden we via een B-

weg naar St. Austell. De weg is hier van Britse engte, de hedges van BSQ (British Standard 

Quality). Als het dan toch ergens mis gaat, moet het maar hier. Tijdens het passeren klapt 

mijn rechter spiegel tegen die van een tegenligger. Een tattoo met piercings in his early 

twenties stapt uit. So sorry, mijn stommiteit, of ik even de spiegel wil betalen. Zelf heb ik 

daar een andere mening over. Pech is pech, maar mijn spiegel klapte dubbel en ik zat op 

mijn weg 0,48. Ik stel daarop voor om eerst de politie maar eens te bellen. Het plakplaatjes 

verzamelboek loopt terug naar zijn voiture en overlegt met een passagier. Politie lijkt geen 

strak plan. Mij hooligannen is mogelijk ook niet schadevrij uit te voeren. Ik krijg dus ferm the 

finger en ze rijden weg. “Love you too”, roep ik nog, maar waarschijnlijk is dat in de hedges 

verloren gegaan. Had Nelleke haar Retarded Roofhare nou maar een dag eerder bedacht, 

dan had ik tenminste het juiste antwoord gehad. 
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TALLAND BAY : ZONDAG, 30 JULI 2000. 

Dat de zondag een rustdag is, betekent voor ons dat we niet harder lopen dan normaal.  

’s Ochtends duik ik 

met Marion. We 

vinden een dode 

hondshaai, die 

Marion meeneemt 

voor een groep 

Britten die haar 

hadden 

nageroepen dat 

duiken geen 

vrouwensport is. 

Los van het 

afrekenen met deze 

groep is het beest 

goed voor een 

aantal foto’s. Na de 

duik ontdek ik bij 

de plaatselijke duikshop dat vullen een probleem wordt. Men wil BSQ. Nu betekent dat 

iedere twee jaar visueel keuren, en daarna om de twee jaar afpersen. EU zegt ze niets en 

een keuring tot 2003 vinden ze belachelijk. Alleen mijn 10, waarvan de keuringsdatum is 

verlopen, wordt gevuld. Ok, I 

need air, no logic en kan 

weer 2 duiken vooruit. 

Naast de camping wordt door 

de Lions een 

autokeuring/rommelmarkt 

gehouden ter ondersteuning 

van Looe carnaval. Dit alles 

onder het toeziend oog van 

Brenda, die met al die drukte 

de zaak nog sterker in de 

gaten moet houden. Dit 

gebeurt grondig. Twee 

groepen kampeerders 
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worden van het terrein gedonderd. Een wegens wanbetaling, de ander omdat ze hadden 

geprobeerd bier te zaaien en de blikjes Brenda niet aanstonden. Een punkoide vraagt haar of 

ze ook lijm verkoopt. Met een “What do you need glue for, are you sniffin’?” wordt hij 

heengezonden. Iedereen kent zijn plek weer. 

Nelleke maakt gebruik van de campingwasmachine om de was te doen. De was gaat na de 

wasmachine in de droger. Het resultaat is indrukwekkend. In plaats van zeiknat is de was nu 

warm en zeiknat. Maar toegegeven, later krijgt ze haar geld terug van Brenda, dus we mogen 

niet klagen. 

TALLAND BAY & POLPERRO: MAANDAG, 31 JULI 2000. 

Ook vandaag houden we het rustig. Duiken in Talland Bay met Oscar, wat een trage start 

kent door de O-ring die niet mee wil werken, maar verder zeer bevredigend is, 

boodschappen in Thin Lizzy1 en een wandeling door Polperro. 

Polperro is een 

soort 

Scheveningen. 

De 

oorspronkelijke 

vissers in dit 

vissersdorp zijn 

nog niet 

afgerasterd, 

maar het zou me 

niets verbazen 

als ze wel al zijn 

opgekocht door 

de Heritage. 

Het dorp wordt 

verkeersvrij 

gehouden, 

alleen hun al-

dan-niet 

gemotoriseerde paardentram en anderhalve plaatselijke auto mogen er in. Polperro ligt 

prachtig tussen de heuvels en de haven grenst aan een mooie baai, dus eigenlijk is het niet 

zo gek dat iedereen het wil zien. Toevallig is het vandaag mijn toeristen-doen-me-niets dag, 

dus ik vind het erg leuk. Vooral de vrouw die rondvaarten in de baai aankondigt met als 

                                                                 
11 Lyskeard 
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laatste kreet “nice-dogs-are-for-free” werkt op mijn lachspieren. Main-event in Polperro is 

het schelpenhuis. In het pleisterwerk zijn talloze schelpen verwerkt tot wat knullige 

mozaïeken.  

Heel positief daarbij is, dat de enige financiële oproep bij het huis een vraag is om de 

reddingsbrigade te steunen. 

TOUR DE CORNWALL: DINSDAG, 01 AUGUSTUS 2000. 

Tijd voor de Tour de Cornwall. Voor les Prenens een dag om wat rustige dingen te doen. Wij 

rijden via Penzance naar Lands End, dat we door een krachtige ruk aan het stuur maar net 

weten te missen. Hierdoor eindigen we in St. Just. Over dit dorp kunnen een aantal dingen 

worden gezegd. Allereerst, het bestaat. Het heeft zelfs een monument, dat door ons wordt 

omgedoopt tot Tiny Ben. Tiny Ben staat naast een veldje waar Rock-drilling wedstrijden 

werden gehouden. 

Verder zijn er een kerk, twee kroegen, een postkantoor, een co-op en een kleine kazerne. De 

sehenswurtigheiten zijn het uitzicht op Lands End, wat oude mijnen en een prehistorisch 

graf. Verder is hier hun eigen Lands End, Cape Cornwall, maar omdat alleen geografen in dit 

verschijnsel zijn geïnteresseerd (De Cape scheidt de Ierse zee van het Kanaal) is het er rustig. 

De enige toeristen zijn de voetpadders, die op de single track roads redelijke obstakels 

vormen. Ze zijn echter nog zeldzaam genoeg 

om er een sport van te maken om ze niet 

omver te rijden. 

Even buiten St. Just ziet Nelleke de zoveelste 

oude tinmijn resten. Het valt haar op, dat deze 

resten te bezoeken zijn. Onder het motto 

eerdere mijnen waren ook leuk, moeten Esther 

en ik mee. Dit blijkt geen straf. De Geevor mijn 

is nog redelijk intact, en de uitleg is uitstekend. 

Er wordt een kleurrijke omschrijving gegeven 

van de dramatische leefomstandigheden ter 

plekke. Op achtjarige leeftijd de mijn in. 

Dertien uur per dag en zes dagen in de week. 

De zevende dag naar de kerk, de kroeg in en 

vervolgens drilwedstrijden houden in St. Just. 

De gemiddelde leeftijd van de mijnwerkers 

was niet hoger dan 24 jaar. Los van de kou, 

voedselgebrek en silicose stierven er nogal wat 
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mijnwerkers aan explosies. De stenen werden losgeblazen met buskruit, dat de mijnwerkers 

in hun zakken mee droegen en aanstaken met ganzenveren omdat lontjes niet beschikbaar 

waren. De vrouwen werden overigens niet veel ouder. Die gebruikte de klei met het rode 

ijzererts als make-up. Mooi, maar tamelijk dodelijk, omdat het een hoge arsenicum 

concentratie bevatte. 

De tour eindigt met een rondleiding door Ben onder de grond. Niet zo lang, maar wel 

spectaculair. 

Na de lunch in het Mijnrestaurant gaan we op zoek naar verdere herkenningspunten uit 

Nelleke’s favoriete boek Penmarric. Het eerste is het dorpje Morvah. 

Morvah bestaat ook, maar aanmerkelijk minder dan St. Just. Er is echter een jaarfeest aan de 

gang, dat alle 43 bewoners van het dorp, drie toeristen en 27 eigenaren van omliggende 

boerderijen op de been heeft gebracht. Ter opluistering speelt de band Pasty Time Ierse 

muziek. Ze doen dit niet onverdienstelijk. De Tumbrian-pipes speler is redelijk, de fluitist en 

violist zijn gewoon goed. Helaas speelt ook nog iemand in het dorp gitaar, maar je kan niet 

alles hebben. 
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Tijdens de activiteiten vindt een verloting plaats. “The second price…… is a £ 30 voucher…. to 

be spent in the school…… on cakes….” 

Een school is er namelijk niet meer in Morvah, deze is verbouwd tot galerie/winkeltje/ 

souvenirshop. Een kerk is er wel, maar voor de gelegenheid wordt deze ingezet als 

lunchroom, waarbij de wijwaterbak wordt gebruikt om de plastic emmer met beslag in op te 

slaan. 

Door het optreden van Pasty Time en het spelen met een lokale hond die wil blijven fetchen 

loopt het bezoek aan Morvah fors uit, but it was fun!!! 

Hierna volgt er meer Penmarric. Op een heuvel moet een prehistorische vestiging staan, die 

zelfs de Erfenis nog niet heeft ontdekt. Alleen op een wandelkaart staat een aanwijzing waar 

het ongeveer zou zijn. We zijn Morvah nog niet uit, of ik zie ergens een steenhoop. Auto uit, 

hek over, door de dopheide naar de heuveltop en jawel: een oud vervallen fort! De resten 

zijn zeer goed terug te zien. Bovendien is er een prachtig uitzicht over de heuvels. 

Daarna is het 

terugreistijd. We 

maken nog een 

bocht via 

Chysauster, waar 

resten van een 

prehistorisch dorp 

zijn en wij een 

deel van de 

onkosten voor de 

Erfenis terughalen. 

Eten doen we in 

Looe waar Esther 

uiteindelijk weer 

helemaal wakker 

is, omdat haar 

primatourtje is 

uitgewerkt. Na een aantal restaurants te hebben afgekeurd, dan wel niet terecht te kunnen, 

eten we in de Waterhoen. Het lijkt sterk op de Lekkernij, alleen is het uit 1635 en alleen 

geschikt voor mensen kleiner dan 1.85 m. Het eten is bijzonder smakelijk, waarbij ik heb 

gekozen voor het lekkerste menu. Weliswaar sta ik alleen in mijn mening, omdat Nelleke en 
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Esther vinden dat je zalm alleen gerookt mag eten, maar dat kan ik hebben. 

 LOSTWITHIEL:  WOENSDAG, 2 AUGUSTUS 

Het waait, en we besluiten niets te doen, los van wat vakantiekaartenwerk en het voeren 

van wiwies aan Thomas. Het waait, en we proberen de stormstokken uit. Deze werken 

perfect. Tegen de middag is het nietsdoen voor mij wel mooi geweest. Ik stel voor om naar 

Restormel Castle te gaan. We lopen weer binnen op de erfenis, en wie weet is het wat. 

Alleen Esther haakt af, de rest gaat op zoek naar de stronghold van de zwarte prins.  

Het kasteel is snel gevonden en blijkt nog in behoorlijke staat (als je even voorbij gaat aan 

het feit dat 

het dus 

gewoon een 

ruïne is). Het 

ligt op een 

heuvel en je 

kunt via 

trappen tot 2 

hoog 

klimmen. De 

onderdelen 

van het 

kasteel zijn 

goed te 

herkennen en 

de uitzichten 

zijn 

fenomenaal. 

We houden 

het er dan ook geruime tijd uit, totdat het begint te regen.  

Daarna is het tijd om onder het wakend oog van Brenda het luieren voor te zetten. Tegen de 

tijd dat het donker wordt maken Marion, Oscar & ik nog een nachtduik in Looe, die zeer de 

moeite is. 

PLYMOUTH: DONDERDAG, 3 AUGUSTUS 

Ook vandaag komen we weer langzaam op gang. Esther heeft inmiddels de Sherman strips 

en de boeken over “Buffy the Vampire Slayer” uit, en is overgegaan op de vierde poging om 
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“In de ban van de ring” te lezen. 

Ik heb perslucht nodig. Nelleke en ik beginnen daarom een speurtocht in Plymouth. Oscar & 

Marion hadden hier 

het adres van een 

vulstation gekregen 

dat bereid is om 

flessen met een 

Europees keurmerk te 

vullen. Na wat gezoek 

vinden we de duikshop 

in Queen Anne’s 

Battery. Men heeft er 

een fantastische 

verzameling oude 

automaten hangen. De 

flessen worden snel 

gevuld. Ook koop ik 

wat boekjes om de 

duikbibliotheek aan te 

vullen. Hierna scoren we boodschappen in Safeways. Op de terugweg bedenk ik dat ik wel 

een dag langer in Cornwall wil blijven…. 

TINTAGEL: VRIJDAG, 4 AUGUSTUS 2000. 

Het jousten is hard 

aangekomen bij de 

meerderheid van het 

gezelschap. Men wil meer. 

gelegenheid lijkt vandaag in 

Tintagel aanwezig. Daar, bij 

het geboortekasteel van 

Koning Arthur, wordt 

vandaag voor het tiende 

achtereenvolgende jaar de 

slag tussen Arthur en 

Mordred opnieuw 

uitgevochten. 



Engeland 2000 

 

29 

 

Ik vind het op voorhand een doelloze 

onderneming. Allereerst ken ik de 

geschiedenis, daar ik het boek van 

White gelezen heb en ik heb de film 

Excalibur gezien. Ze steken elkaar 

dood. Dramatisch, maar verder “end of 

story”. Dat nog eens opnieuw 

uitvechten is overdreven. Dit 

vervolgens 10 jaar herhalen leidt echt 

niet tot een nieuwe uitslag. Om het 

dan voor alle zekerheid ook nog eens 

drie dagen achter elkaar te doen is 

sheer madness.  

Maar goed, de meerderheid beslist, 

dus wij op weg naar Tingel-tangel. 

Vanaf Looe is het precies aan de 

andere kant van Cornwall, dus dat 

schiet ook niet op. Esther neemt geen 

pilletje, omdat ze er niets voor voelt 

om de dag slaapwandelend door te 

brengen. Gelukkig gaat het goed. De rit er heen is ook best mooi, dus een deel van mijn dag 

is toch al goed. De binnenkomst van het plaatsje Tintagel is even slikken. Volendam in het 

hoogseizoen. We laten de 

auto achter op King 

Arthur’s carpark (en dan 

zeggen ze nog wat van de 

voorspellende kracht van 

Nostradamus!) om via 

Merlijn’s giftshop en wat 

andere wazige winkels, 

waar vandaag extra 

tarotlezers en reiki-

specialisten aanwezig zijn 

voor uw astrologische 

begeleiding, kasteelwaarts 

te trekken.  



Engeland 2000 

 

30 

Door de goede bewegwijzering staan we al snel in de shop van de Erfenis. We kopen wat 

boeken, maar besluiten om de aanschaf van Excalibur aan een ander te gunnen. De prijs van 

£160 is feitelijk een koopje voor zo’n historisch stuk maar je kunt niet bezig blijven. 

Vervolgens is het tijd om Tintagel-castle te bekijken. Het is groot en gebouwd in 2 delen. Een 

deel staat op een schiereiland, een ander deel op het vasteland. Dit laatste moet trouwens 

niet te letterlijk 

genomen worden. De 

grond bestaat uit 

rotsen, maar die zijn 

zo ondertunneld dat 

er met enige 

regelmaat een stuk in 

zee verdwijnt.  

Verder kan gezegd 

worden dat Tintagel 

uitstekend is voor de 

conditie want je klimt 

je het lazarus. Dit 

verklaart zowel de 

kracht van de ridders 

uit vervlogen tijden 

als het feit dat ze 

zoveel bedienden hadden. Je moet er toch niet aan denken dat zo’n koning in een 

regenachtige novembernacht zegt “Hon’, is the Bokma cold?” Waarop iemand naar de 

koelgrot op het schiereiland kan voor de fles, waarna hij besluit ook nog ijsje te nemen. Het 

wordt daarmee trouwens ook duidelijk waarom de Britten hun ale lauw drinken. 

In ons geval is het augustus en het is heel zonnig en voor Engelse begrippen warm.  

Ik bel Wim om hem te feliciteren met zijn verjaardag. Hij blijkt die al jaren een dag eerder te 

vieren, dus dat is een misser. Queen Mum wordt vandaag echter 100, we kunnen dus toch 

feesten. 

De koelgrot is door Arthur en nazaten inmiddels geheel en al leeggemaakt, dus wij keren 

terug naar het dorp om wat te drinken. Daar hebben we nauwelijks tijd voor, want The 

Battle zal weldra beginnen. 

Althans, dat was de bedoeling. 

Eenmaal op het terrein aangekomen blijkt men nog niet op gang te zijn. Of dat nu komt door 
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de viswedstrijd die een dag ervoor door de deelnemers aan de slag is gehouden of door de 

hoeveelheid wiet is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat je bij de tenten van de 

gediplomeerde Psychics tegen de lucht kunt leunen, al denken velen dat het alleen de 

jaarvoorraad wierrook van Tintagel is die dit weekend wordt opgestookt. 

Na korte tijd pakt iemand 

de microfoon. “Sorry, de 

slag wordt even 

vertraagd. Queen Mum is 

namelijk vandaag 100 

geworden! Dit vraagt om 

een celebration. Er zullen 

21 saluutschoten worden 

afgevuurd. Daarna wordt 

er, een uur na de 

aangekondigde tijd, 

gebattled. Vandaag is 

dat recreational battle, 

morgen zal eea historisch 

verantwoord worden 

overgedaan.” 

Of wij ons maar zolang 

willen vermaken.  

Nu moet ik eerlijk zijn, 

als de man is fout, de 

man is fout! Ik had 

geen farthing zin in dit 

deel van het gebeuren, 

maar dit is fun, big fun. 

Allereerst lopen er de 

meest wezenloze 

typen op het terrein 

rond, die samen zeker 

genoeg kijkvoer voor 

meerdere uren 

vormen. Van de kale 

man in jurk, die 
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betreurt dat hij niet pissed mag worden (alcohol drinken betekend absoluut niet mee 

battlen), via de biker met Galliër-hoed tot de Friezin in Malle Babbe jurk met haar twee als 

Jack-in-the-green geklede kinderen.  

Verder is er de handel. Je kunt complete plastic wapenuitrustingen kopen tegen prijzen waar 

ze oorspronkelijk van roestvrij staal voor werden geleverd. Ook kleding is er in overvloed. Je 

zou er een modeshow met de titel “hippiekleding door de millennia heen” mee kunnen 

houden. 

Ook snuisterijen vind je in de kramen volop. Aanstekers en tabaksdozen met Keltische 

plaatjes, plastic poppetjes die afhankelijk van de gelegenheid als Gandalf of Merlijn worden 

verkocht en Mirre. Dit laatste wordt verkocht door gediplomeerde psychics. Op verzoek, 

maar vooral tegen stevige betaling lezen ze je hand of slaan ze je tarot. 

Tegen half drie wordt het druk op het middenveld. Een bonte verzameling van nagebouwde 

kanonnen wordt aangesleept en geladen met grote hoeveelheden zwart kruit. 

Om half drie klinkt het eerste commando. Het is de start van de eerste van de bij benadering 

21 saluutschoten. Het publiek raakt de tel al snel kwijt. Tellen halve missers nu wel of niet? 

Was het nu 2 maal slag of slag en terugslag? Hoe je het ook bekijkt, het tribute aan Queen 

Mum levert in ieder geval het lawaai en de kruitdampen op die bij deze opmerkelijke 

gebeurtenis passen. 

Nadat het geschut is afgevoerd is het battle-time. Arthur en Mordred hadden elkaar al enige 

tijd voor rotte vis uit staan te maken. Nu is het tijd om eea uit te vechten. Zoals vroeger op 

de lagere school worden eerst de teams gekozen en dan geht's loss. Het eerste slachtoffer is 

niet een lid van de firma King & Son, maar de acteur die gisteren de meeste vissen heeft 
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gevangen. In het geniep hebben de anderen zich voorzien van een met watten gevulde 

zilveren makreel. Als iedereen op het veld staat worden de vissen getrokken en is het 

weiland binnen enkele seconden veranderd in een Gallisch dorpje, dat wij allen zo goed 

kennen. 

Daarna is het tijd voor een echte soort van knokpartij. Sommige zijn uitgerust in 

middeleeuwse uitrustingen of iets 

wat er niet meer dan 2 eeuwen 

vandaan zit. Anderen zijn de weg 

wat meer kwijt. Middeleeuwse 

travestieten zitten er qua tijd nog 

wel goed, maar krijgers op 

leeuwenpantoffels zitten er al 

meer naast. De soldaat in het 

regenboogkleurige maliënkolder, 

die door zijn moeder in de 70-er 

jaren als discojurk is gebruikt is de 

weg helemaal kwijt. Uiteindelijk 

ligt iedereen op de grond, althans 

een soort van. Een duidelijke 

ADHD-er, die door Esther 

onmiddellijk als “een Merijn” 

wordt gelokaliseerd, kan niet 

blijven liggen en holt met zijn 

staartjes en pantoffels als weer 

snel rond. Dat mag, want er 

komen nog wat herkansingen met 

golfsticks en waterpistolen. 

Marion scoort wat vissen om de 

fish-slapping dance uit te kunnen 

voeren en we gaan auto-waarts. 

Op de camping maken we een fout. We bestellen fish & chips (& chicken) bij Fryer Tuck. Het 

enige goede aan deze tent is de naam. Verder is de Fryer gekleed in iets wat oorspronkelijk 

wit was, maar wat meer en meer de kleur krijgt van de kleding van broeder Tuck. 
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De fryer is wel goudeerlijk: hij doet wat hij belooft. Alles wordt in het vet gedonderd. Daarbij 

wordt fors gemopperd als per ongeluk een van zijn eigen vingers mee gaat. Gelukkig laat dit 

geen definitieve schade na. Het 

vet is gewoon niet heet genoeg. 

Het voedsel krijgt hierdoor wel 

een ongekend hoge calorische 

waarde. Vrouw Fryer (Absolutly-

Not-Maid Marian?) vraagt 

vervolgens of we zout en azijn 

willen. Gewaarschuwd door 

eerdere encounters met het 

Britse voedsel weten we niet hoe 

snel en hartgrondige we moeten 

bedanken. Dit blijkt juist. Als de 

bakwagen van de Tucks niet op 

asfalt stond zou deze zijn 

overwoekerd door een 

zoutvegetatie. Dat een Engels 

jong dan ook durft te vragen of ze 

wel om de toevoegingen heeft 

gedacht blijft een raadsel. Misses Tuck is echter de vriendelijkheid zelve en dient 

meedogenloos een tweede portie zout en azijn toe. 

PLYMOUTH: ZATERDAG, 5 AUGUSTUS 2000. 

Na Brenda £ 9.85 te 

hebben overhandigd, 

waarbij ze Oscar weer 

enige tijd beledigt 

(althans naar eigen 

zeggen) kunnen we nog 

een dag in Cornwall 

blijven. 

Dit gaat maar ten dele 

op, want deze zaterdag 

brengen we in Plymouth 

door en dat ligt net 

binnen de grenzen van 
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Devon. De stad is snel bereikt en dat is mooi. Vooral omdat de Engelsen hun sleurhutten 

hebben teruggevonden en in lange rijen voor de Tamar-Bridge staan om hun vakantie in 

Cornwall te beginnen. We starten bij het National Aquarium. Je kunt overal over zeuren. Zo 

vonden landgenoten, die er net waren geweest dat, dat het nog niet af was. Nu kan zijn dat 

er nog aan wordt gesleuteld, maar het huidige aquarium is fantastisch en de toegangsprijs 

meer dan waard. Mooie zoetwaterbakken, heldere uitleg en veel, heel veel zoutwatervis. De 

nadruk ligt op de noordwest Europese wateren. Het geheel is voorlopig mooier dan het 

aquarium in Arnhem. 

Ik schiet er vele floppen vol, waarbij niet eens alles onscherp is. Honderdvijftig foto’s en een 

batterij later zijn we rond. Buiten is het warm, zeg maar heet. We wandelen met zijn drieën 

de haven rond en bekijken wat oude gebouwen. Dan wordt het tijd voor McD en 

boodschappen.  

Voor we 

terugkeren naar 

Looe voor de 

laatste 

overnachting 

rijden we naar 

Bovisand, waar ik 

op bedevaart ga 

naar het 

plaatselijke fort. 

Hier worden sinds 

de sub-aquatische 

oudheid allerlei 

beroeps- en 

sportduikopleiding

en verzorgd. De 

verleiding bestaat 

om ter plaatse het 

water in te stappen, maar ik kies uiteindelijk voor Talland Bay. En terecht, want ik zie een 

haai!  
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TALLAND BAY – CASSINGTON: ZONDAG, 6 AUGUSTUS 2000. 

Het is tijd om afscheid te nemen van de West Wayland camping. En laten we eerlijk zijn: We 

didn’t really fit in. West Wayland is een echte Engelse camping, de wezens van het continent 

vormen een uitzondering. Allereerst zijn de sleurhutten anders. De Engelse caravan 

(voornamelijk Estells) hebben een dak met de vorm van een omgekeerde roeiboot, vaak met 

een metalen strip als kiel. Ook de deur zit aan de verkeerde kant van de bak. Verder zijn ze 

uitstekend, maar meestal niet voorzien van een Awning. Een awning is namelijk slecht voor 

het gras en dat blijft dit volk pijn doen. Tourcaravans vormen überhaupt een minderheid in 

het Engelse kamperen.  

Wie aan de 

caravan wil kiest 

voor de Willerby, 

een aluminium 

stabak die op 

foute afstand 

van het volgende 

blik wordt gezet 

in een 

mathematisch 

verantwoord 

patroon. 

Of men heeft 

een tent. Twintig jaar nadat de rest van Europa door heeft gekregen dat de koepeltent alleen 

beperkt bestaansrecht heeft als trekkerstentje, is het model in Engeland ongekend populair. 

Met meerdelige metalen bogen worden constructies gebouwd, die behoorlijk groot zijn, en 

meerdere vertrekken kunnen hebben. Ze zijn alleen lastig op te zetten. Wie dus op een 

Engelse camping komt, en denkt dat ze aan het jousten zijn, moet twee keer kijken. Het kan 

ook een Engels gezin in de bouw- of sloopfase van hun tent is. 

Uiterlijk doen we het ook als mens niet echt goed in Looe. Piercings ontbreken en ook de 

minimaal 3 tattoos die op doktersvoorschrift worden aangebracht bij het verlaten van de 

primary school zijn ons niet gegeven. Aan de andere kant zijn de Britten gemiddeld redelijk 

vriendelijk, dus je kunt altijd een babbel met ze maken en dat is toch anders dan in Frankrijk, 

waar ik nog steeds blijf steken in de sla methode. 
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Als de bak achter de caravan hangt, blijven op plek 14 enkele graancirkels achter. We rijden 

langs the office waar Brenda net nieuwe klanten aan het inschrijven is. Die moeten nu even 

wachten. 

Waarschijnlijk 

onder kreten 

als “Can’t you 

see I’m not 

talking to you, 

are you 

stupid?” baant 

ze zich een weg 

naar de auto. 

Als we haar 

oprecht 

bedanken voor 

haar 

oplettendheid 

en vertellen dat 

we graag nog eens terug komen is ze zichtbaar geroerd. We worden uitgezwaaid met een 

“take care loves”. 

Verdere valt er weinig te melden. We rijden noordelijk naar Lyskeard en vervolgens via de 

motorway via Bristol & Swindon naar Oxford. Onderweg slagen we er zelfs nog in autogas te 

scoren.  

Rond Oxford wordt 

het zeuren. Not a 

campingsite in 

sight! We kiezen 

voor de rondweg, 

met als idee om te 

kijken of er bordjes 

camping staan. 

Meestal gaat dat 

goed, al eindig je 

soms in Nolleval. 

Deze rondweg is 

niet erg 

overzichtelijk. Soms 



Engeland 2000 

 

38 

moet je kiezen voor roundway, soms voor London. Op enig moment besluit ik op het (te) 

laatste moment van baan te veranderen. Volgens mij kan de auto achter mij het hebben. De 

bestuurder van het vehikel schrikt zich rot, en vindt duidelijk dat het niet meer kon. Hij uit 

dit heel duidelijk. Met een krachtige drietonige hoorn, een blauw zwaailicht en wapperende 

armen word ik naar het dichtstbijzijnde parkeerterrein gewezen. Als de man is recht, de man 

is recht. Ik begin dus maar met mijn excuus aan te bieden en mijn papieren te voorschijn te 

halen. Het beeld van continentale verkeershooligan verandert al snel in verdwaalde domme 

Dutchman. Binnen de kortste keren staan we over kaarten gebogen en worden we onder 

politie-escorte in de richting van Witney gestuurd. In Cassington is onze laatste camping, aan 

het water met veel vis. De de Waard-tenten bewijzen dat dit een meer internationale 

camping is. De rit zit er weer op. 

CASSINGTON: MAANDAG, 7 AUGUSTUS 2000. 

Oscar en Marion zitten er duidelijk naast. Iedere keer als er een sirene klinkt, denken ze dat 

de lokale autoriteiten zich opmaken om mij te begeleiden naar een plek van onze keuze. 

Niets is minder waar. 

Vandaag staat een 

heftig niets gepland. Ik 

loop even naar Colgate, 

waar ik er achter kom 

dat we in bekroond 

dorpje zitten. Op het 

centrale veld staat een 

bord dat dit het best 

bewaarde dorpje van 

Oxfordshire is. Nu ziet 

het bord er ook uit of 

het inmiddels 

monumentale waarde 

heeft, maar het is in 

ieder geval een fotograbel gehucht. 

Als is terug kom blijkt het nietsdoen niet langer vrijwillig. Nelleke heeft voor 1,5 kilo een 

token gekocht. Door dit in de wasmachine te stoppen zou de was gedaan moeten kunnen 

worden. Dit blijkt echter niet het geval. Klagen bij het management levert alleen een 

verwijzing naar een bord bij het washok op. The water is off between 11 a.m. & 2 p.m. En 

als het water off is, dan is de wasmachine minstens zo off. Of het werkelijk tot 2 uur duurt 

weet de campingbeheerster niet. Dit is afhankelijk van de services van de 
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waterleidingmaatschappij en volledig buiten hun control. Uiteindelijk komt er weer water en 

wordt de wasgang voltooid. Niet uit het veld geslagen door de apparatuur bij Brenda, wordt 

de was nu in de droger gestopt. Nelleke komt na enige tijd tot de conclusie dat deze droger 

fantastisch werk. Weliswaar als pondenverzamelaar voor de eigenaar en niet als 

vochtontrekker, maar hij werkt! 

Later gaan we naar Houston 

(we hebben hier iets met de 

plaatsnamen), om 

boodschappen te doen. We 

maken even een fotootje, 

waarna we de auto bijna niet 

meer terug kunnen vinden. 

Op de camping besluit 

Marion dat het watergevecht 

tijd is. Esther en ik lijken de 

slachtoffers. Nu kunnen we 

dat hebben, want we staan 

net af te wassen. Helaas 

moet ik wel een arm Frans 

jongetje beroven van zijn afwaswater voor een treffende respons op de actie, maar samen 

met Esther weten we de belagers redelijk op afstand te brengen. 

OXFORD: DINSDAG, 8 AUGUSTUS 2000. 

Wie Oxford nadert, wordt bedolven met borden die 

het gebruik van een auto in de stad ontraden. We 

gaan dan ook voor Park & Ride. Marion blijft op de 

camping, Pfeiffer heeft de verdere conditie gesloopt. 

Het transport naar de oude universiteitsstad loopt 

goed. Voor we het weten staan we op St. Giles. Hier 

moet Esther in het kader van de Buffycultuur 

natuurlijk met het naambord op de foto. Tot ons 

genoegen vinden we op nr. 41 ook nog een 

bibliotheek. 

Oscar gaat met Beryl en Thomas rondwandelen. De 

straatmuzikanten zijn voor hen leuker dan de 

boekenwinkels waar Nelleke en Esther steeds op 

afduiken. Het is wat regenachtig in de stad, maar niet 
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voldoende om het bezoek te verpesten. Een wandeling langs en deels door de 

universiteitsgebouwen is zeker de moeite waard. De winkeltjes (oa een overdekte markt) 

maken het extra leuk. We gebruiken een high-tea in het Hertford-college. Zoiets moet je 

tijdens een Engelse vakantie ten minste een keer proberen. Zeker in de klassieke college 

omgeving is het een bijzonder maal. Verder 

zouden de Britten er goed aan doen om de 

Cream-tea bij wet te verbieden. Indien dit 

niet gebeurd kan iedere Brit vanwege zijn 

overgewicht binnen 5 jaar ongekeurd in het 

Jerry Springer publiek. 

Door de aanhoudende regen is het minder 

druk in stad. Nu is dat goed, want wandelen 

in Engeland is in het algemeen chaos. Neem 

nu Oxford. Zoals al gezegd, men voert een 

ontmoedigingsbeleid voor auto’s. Wat buiten 

de stad wordt gestart, wordt in de stad 

voortgezet met eenrichtingverkeer en 

voetgangersgebieden.  

Normaal lopen mensen in het voetgangers 

gebied door elkaar. Voor de onoplettende 

alien op weg naar de volgende graancirkel is 

dat hier ook zo. Niet is minder waar, er zijn 5 

groepen die elkaar nadrukkelijk in de weg lopen. 

• Allereerst zijn er de verse continentalen en vrienden uit het land van de sushi. Zij 

lopen stompzinnig rechts, zich afvragend waarom sommige zo kwaad kijken.  

• Dan zijn er de aangepaste toeristen. Zij lopen krampachtig links, maar vallen bij ieder 

toeristisch punt of souvenirstalletje uit de rol en gaan weer over op rechts. Bij te veel 

bezienswaardigheden lopen ze in cirkels.  

• Vervolgens heb je de moderne Britten. Zij weten dat Queen-Mum, het pond sterling 

en Cliff Richard tijdelijke zaken zijn, en proberen zich vast wat aan te passen, door 

met de verse toeristen rechts te lopen. Ze zijn vriendelijk en komen nauwelijks 

vooruit omdat ze ieders vragen beantwoorden en stilstaan voor iedere 

fotograferende toerist (inclusief de groepssessies voor de vrolijke avonden onder het 

genot van sake).  

• Tot slot zijn er de orthodoxe Britten. Ze hebben geen pijpenkrullen en keppeltje 
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(tenzij ze natuurlijk ook nog joods zijn), maar zijn herkenbaar doordat ze principieel 

een mijl op zeven lopen aan de linkerkant van de weg en alleen stoppen voor Engelse 

fotografen met linksdraaiende camera’s. Ze kijken kwaad naar iedereen die zich 

rechts opstelt. 

Tussen dit enorme spanningsveld lopen wat zwervers. Zij tobben niet over links en rechts, 

hoogstens over hoog en droog…. 

Door het omschreven 

gewoel raken wij even 

het spoor bijster. We 

zien wel een aardig 

schaakspel van In de Ban 

van de Ring, maar het 

vinden van de & 

Rideback-halte om weer 

bij Park te komen kost 

moeite. We komen bij de 

VVV, waar de vrouw 

achter de balie pas echt 

enthousiast wordt als ik, 

op haar vraag wat ze 

voor me kan doen, 

antwoord met “Can you 

get me out of Oxford”. Binnen de kortste keren staan we bij de bushalte. De eerste 4 bussen 

van de 7-minutendienst zitten klemvast in een queue. Na geruime tijd komen we bij de Park. 

Tijd voor boodschappen, denken we. Helaas, de queue is ook hier. Na hele lange tijd komen 

we terug op de camping. Gelukkig ligt Marion op een luchtbed in de Evenlode, zodat in een 

klap alle frustraties worden afgereageerd en de openstaande rekening van het vorige 

watergevecht wordt vereffend. 

NOTLEY: WOENSDAG, 9 AUGUSTUS 2000. 

Tijd voor het volgende Heritage-project. Volgens Nelleke is “aan de andere kant van Oxford” 

de Ry Cooder-abbey. Dus wij op weg. Nu hadden we gewaarschuwd moeten wezen. 

Allereerst is Ry Cooder niet dood, en hij is veel te druk met het maken van world-music om 

ook nog een Abbey te exploiteren. Het gaat dus fout omdat: 1. We de weg kwijt raken, 2. De 

abbey anders heet en vooral 3. Gesloten is buiten het weekend. We hebben dan al vele 

mijlen van Oxford’s omgeving gezien. 
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Telefonisch wordt nu afgeproken 

om naar de Notley Abbey ruines 

te koersen. Met haar bekende 

cartografische talenten wordt ik 

naar het kruisje op de kaart 

gestuurd. “We zijn te ver” zegt ze 

als we een kruising over 

denderen. “Hieronder ligt 

waarschijnlijk de spoorlijn.” 

Dit klopt. We keren en rijden The 

Prenen tegemoet. Ik kwak de 

chevy aan de kant en we 

bekijken de kaart opnieuw. De abbey staat keurig aangegeven. Even duidelijk is het 

ontbreken van wegen om er te komen. Ik pas. Nelleke geeft dit door aan de andere 

verbijsterden (zij nog meer omdat de kaart thuis is gebleven) en we besluiten onafhankelijk 

wat dorpjes als Thame en Stanford St.John te gaan bekijken. Ik kies het eerstvolgende gat 

(Chearsley) om te keren. Bij de ingang van de plaats staan bordjes naar de 14e eeuwse kerk. 

Het oudste gebouw en enige toeristische rechtvaardiging van het dorp. Bij de kerk, die 

absoluut een bezoekje waard is, 

is een oud wasbekken en een 

bord met “Thame valley walk”. 

We gooien de plannen radicaal 

om, en beginnen aan deze 

wandeling, vooral omdat de 

wandelrichting die van de Abbey 

ruïne is. Wandelen door het 

landschap van Oxfordshire is, 

zeker bij het huidige mooie 

weer, een perfect alternatief. 

Die mening wordt trouwens niet 

gedeeld door de blackface 

schappen die we passeren. 

Onder een klagend geblaat sjokken ze naar andere delen van de weilanden die we passeren. 

Voor ons hadden de ze kunnen blijven liggen. Ik had nergens geprobeerd een broodje 

shoarma te bestellen. Maar ja het blijven stomme schapen….. 
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We vinden de resten 

van de abbey, 

hoewel je heel heel, 

heel goed moet 

kijken. De Abbey 

vorm, wat stenen en 

een visvijver zijn nog 

herkenbaar, evenals 

de bomen van het 

toegangspad. 

Verder is helder 

waarom niemand 

hier een echte weg 

heeft aangelegd. Los 

van trekkers en de al 

genoemde schapen komt niemand meer in Notley. Alleen een middeleeuwse schuur van een 

aangrenzende boerderij is nog intact en in gebruik. 

Na lang lopen is het honger-en-dus-lunchtijd. Hiervoor wordt de Swann Inn in Islip 

uitgeprobeerd, en met succes. Het eten is goed en de aankleding lachwekkend. Men heeft er 

een onuitputtelijke serie wandversiering met blote konten. Voornamelijk prentbriefkaarten, 

maar ook een grote poster met de “Nine nicest bottoms of the National Gallery” 

Via een Romeinse villa 

(ook erfenis dus) kommen 

we weer in Cassington. De 

omgeving van Oxford is 

een dag zwerven waard. 

‘s Avonds “duik” ik in de 

Evenlode. Ondanks dat de 

duikcomputer, ook na lang 

graven, weigert om meer 

dan 2.90 m aan te geven, 

is de sloot zo goed gevuld 

met vissenbeesten, dat 

duiken een goede 

tijdbesteding is. Ik zie voor 

het eerst in jaren weer een barbeel! 
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OXFORD: DONDERDAG, 10 AUGUSTUS 2000. 

De dag begin zoals altijd. We worden waker met de constatering dat Engeland absoluut de 

naam van “Natste eiland ten westen van Texel “ waarmaakt, en het geluid van Thomas die 

op eenden en wiwi’s jaagt. 

Hoofddoel vandaag is de 

Botanische tuin in Oxford. 

Via de & Ride staan we weer 

snel op St. Giles en bijna 

even snel bij de tuin. Alleen 

het fotograferen van een 

schaakspel remt ons af. 

De tuin van Oxford kan je als 

bioloog bekijken, en dan is de 

snobistische conclusie 

gelukkig: Die in Utrecht is 

beter! Vanuit historisch en 

toeristisch oogpunt is de tuin 

absoluut een bezoek waard. Leuke varens, vleesetende planten, sinaasappel, bananen en 

veel mooie bloemen. Nelleke hanteert vandaag de Mavica camera, en dat levert heel veel 

mooie plaatjes op. Met geringe bezorgdheid 

kunnen we deze reis toch al vaststellen dat we 

boven de 2000 foto’s zitten. 

Na uren slenteren langs perken en door kassen 

gaan we de stad nog even in. We worden de 

gelukkige eigenaar van een schaakspel en 

bekijken Oxford vanaf het Sheldonian Theatre. 

Het meest opmerkelijke van Oxford zijn de rare 

koppen die gebeeldhouwd zijn in de randen 

van veel gebouwen.  

Goed, in het grootste deel van Engeland is na 

de 750 jarige herdenking van de Battle of 

Hastings geen fatsoenlijk beeldhouwwerk 

meer neergezet, maar om deze beelden te zien 

is het de moeite om een blokje om te lopen. 

Hoewel Oscar zijn kinderen niet heeft weten te 
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overtuigen van het vangen van vis voor een gezamenlijke barbecue, gaat ’s avonds het 

buitenhuiscrematorium weer aan. Dit apparaat is niet van BSQ. Allereerst rukt de brandweer 

niet uit bij het aansteken en verder is het vlees dat er uitkomt niet hoog carcinogeen maar 

zeer eetbaar. Soms loont het om een Continental te zijn. Esther reduceert weer succesvol de 

chocolademousse voorraad. 

CASSINGTON – HARWICH: VRIJDAG, 11 AUGUSTUS 2000. 

Feitelijk is de vakantie nu 

over. De sleurhut is snel 

gepakt en binnen de 

kortste keren zitten we 

op London Orbital. Wel 

valt op, dat Nelleke de 

afstanden steeds mist. 

Dit is met name zo 

wonderbaarlijk omdat ze 

er anders nooit meer dan 

een % of 2 naast zit. We 

bedenken dat het aan de 

Engelsen ligt. In hun 

grootheidswaan doen ze 

het voorkomen dat het 

eiland veel groter is dan 

het in werkelijkheid is. 

Door daarbij krampachtig vast te houden aan de mijl als afstandsmaat hopen ze te bereiken 

dat de rest van de wereld er niet achter komt. Dom dus, Nelleke rekent ze na! 

Een ander deel van het bewijs volgt uit de aankomst tijd: rond het middaguur zijn we terug 

in Harwich, op de camping waar de vakantie begon. Doordat we zo vroeg zijn hebben we nu 

de mogelijkheid om wat meer te wandelen.  

Onderweg zie ik dat de Britten ons op een punt ver voorbij zijn. Postbezorgers lopen hier in 

korte broeken zonder ontslagen of aangerand te worden Landgenoten, het kan dus. 

Vervolgens wordt de wandeling wel erg groot als ik me vergis in de richting. Op een gegeven 

moment merkt Nelleke op dat we een watertoren aan de linkerhand hebben. Correct en op 

zich niet zo bijzonder, ware het niet dat we dezelfde toren vanaf de camping rechts zien.. 

Gelukkig is eea goed af te snijden dus in no time zijn we weer op de camping. 
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’s Avonds eten we in het Tower hotel. Esther wil het direct omdopen in Fawlty Towers en 

later blijkt de chef inderdaad 

waarschijnlijk afkomstig uit 

Barcelona of ten minste van 

dezelfde koksopleiding. Als 

we het drinken voor ons 

hebben stel ik voor te 

drinken op de goede afloop. 

Oscar waarschuwt onder het 

motto It aint over till it’s 

over. Als Nelleke zich later 

op de avond verstapt en 

banden in haar voet scheurt 

krijgt hij gelijk. From now on 

I’ll like to say a prayer and 

toast to world peace. 

HARWICH – TIEL: ZATERDAG, 12 AUGUSTUS 2000. 

Esther en ik beginnen de dag met het zingen van happy birthday voor Marion die vandaag 

volgens Esther 56 wordt. Dit is natuurlijk onzin, maar het is goed voor een van Esther’s 

betere sprints. In werkelijk is ze vanaf vandaag een volwassen hobbit. We geven haar een 

kadootje waar we nog eens spijt van krijgen als het echt werkt (waterboemerang). 

Vervolgens wordt Nelleke d’r enkel door haar ingetaped, waarna we koers zetten naar de 

Rosebay van Stena-line. 

De terugvaart begint. Als het eiland langzaam in zee verdwijnt, moet ik denken aan het 

jochie dat ik gisteren op weg naar Harwich ijverig zag werken met een blik ik zijn ogen die 

eigenlijk duidde op een leeftijd die heel veel ouder was. Het was hem aan te zien dat de 

erfenis van een natie op zijn schouders ruste. Hij maaide het gras……  
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BIJLAGE: DE ROUTE 

 

BIJLAGE: NASCHRIFT 

Dit verslag is in 2013 “recycled” voor publicatie op internet. 

De oorspronkelijke tekst is vrijwel ongewijzigd gehandhaafd. Indeling, foto’s en layout zijn 

volledig aangepast. 

Als bij alle verslagen op www.kooltiel.nl is iedere relatie et de werkelijkheid toeval, met 

uitzondering van het eiland der Engelsen en Brenda. Beiden verzin je niet.  

http://www.kooltiel.nl/

