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TIEL – IJMUIDEN: 29 AUGUSTUS 

‘Ga je nu al weer op vakantie?’ was de vraag. Het antwoord is heel eenvoudig ‘ja’. 

Oman/Dubai was familiebezoek, Ploumanac’h traditie, dus vakantie hebben we dit jaar nog 

niet gehad. Ik geef toe dat ik, in de fase van “welke kant gaan we uit”, een keer Schotland 

heb gemompeld. Door het verschijnen van seizoen één van de TV serie Outlander, en deel 

acht in boekvorm, was het oordeel snel geveld. 

En Nelleke heeft heel veel voorwerk gedaan, maar voor die tijd: 

Ik mag geen fietsen met pubers weggooien!  
Ik mag geen fietsen met pubers weggooien!  
Ik mag geen fietsen met pubers weggooien!  

Ik mag geen fietsen met pubers weggooien!  

Ik mag geen fietsen met pubers weggooien!  

Ik mag geen fietsen met pubers weggooien!  
Ik mag geen fietsen met pubers weggooien!  

Ik mag geen fietsen met pubers 
weggooien!  

Ik mag geen fietsen met pubers weggooien!  

Zo dat waren de strafregels. En in feite werd er maar één puber en één fiets verplaatst, maar 

Nelleke schrikt van zo’n vakantie-begin, dus strafregels en uitleg. 

Iedereen weet dat het begin van een vakantie met stress gepaard gaat. We dachten het dit 

jaar redelijk onder controle te hebben, en planden zelfs het moment om onze koffiegigant 

bij de pusher in te leveren voor een servicebeurt. Als zo vaak lagen de straten van Tiel open 

en zo kon het gebeuren, dat ik met de koffiegigant liep te zeulen over de stoep langs de 

Tielse gracht. Een groep pubers bedacht dat zij, vanwege de opgebroken weg, op de stoep 

mochten fietsen. En dat ze, bellend en “personeel” blèrend, de mede-geen-weggebruikers 

de struiken in konden jagen. 

Dat moet je niet met me doen als ik loop te sjouwen, en geen kant uit kan. Geschiedenis 

heeft ons geleerd dat ik dat niet met gepaste humor oplos. Dus even het koffiewonder 

parkeren en hoofd-puber in kwestie vragen of hij toe was aan een verbouwing. Met jeugdige 

overmoed, hormonaal versterkt door wat meiden in het groepje, blèrde hij “Wat is je 

probleem?”. Het was hem in ieder geval duidelijk dat ik snel opzij moest voor hem, en zijn 

hofhouding. 
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Dat was goed. Hij had de mogelijkheid gehad om een afdruiprekje na te doen, maar koos 

voor de verbale aanval. Drie seconden later stonden hij en zijn fiets in de struiken. Nog één 

keer probeerde hij een comeback te maken. Mijn aanbod om hem nu de gracht in te werken 

klonk ineens realistisch en ongewenst in zijn oren. 

Met achter ons het knarsen der tanden en het vervloeken van ouderen in het algemeen en 

mij in het zeer bijzonder dropen ze af. Niets stond het vertrek richting Newcastle nog in de 

weg. 

En zo gebeurt het dat we, gecoacht door Bertha II1, in een verheugend tempo naar IJmuiden 

rijden. 

Eenmaal daar is het eindeloos wachten 

tot we aan boord mogen van de 

Princess Seaways, het Deense schip dat 

ons naar Newcastle in Engeland moet 

brengen. Dat is zo noordelijk, dat we dat 

deel van de UK onmiddellijk weer 

kunnen verlaten.  

De tijd op de kade doden we met 

mensen en transportmiddelen kijken. 

Er zijn Duitse motorijders, Engelsen met 

meer tattoos dan huidoppervlak en nog veel meer opmerkelijke types. Grijs of overgespoten 

volk dat niet meer weg hoeft in de vakantiepiek en ouders met leerplicht ontduikende 

kinderen. En veel vrachtauto’s. Eén uit Tiel, met Flipje, en drie met een vreemde lading, 

waarbij ik er van overtuigd ben dat het een ruimtevaartschip in onderdelen is. 

Misschien geen hele echte, maar echt genoeg om een Keltische stam, diep in de 

binnenlanden van het eiland waar we naar onderweg zijn, eeuwenlang bezig te houden. 

NEWCASTLE – ST. ABBS & COLDINGHAM: 30 AUGUSTUS 

We worden te vroeg wakker (6 uur), omdat Nelleke de wekker nog op “thuis” had staan, en 

we nu in een andere tijdzone zitten. Door het raampje in de scheepscabine kunnen we 

Engeland zien liggen. Toch is het nog wel even varen, de tocht van IJmuiden naar Newcastle 

duurt van 17:00 tot 9:00, beginnend met een stevige stoot op de scheepshoorn en een 

geluidsinstallatie die krachtig “Anchors away” speelt. 

Verder valt er weinig van te zeggen. Het is een groot schip met 10 dekken, er zijn veel 

faciliteiten en het diner was uitstekend.  

                                                                 
1 Bertha II is natuurlijk de opvolger van Bertha, the first of her name, de TomTom die we na jaren trouwe dienst 
hebben gepensioneerd. 
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Het schip beweegt genoeg om de sensatie van varen te voelen, en niet genoeg om het 

onaangenaam te maken. Verder ben ik heel moe, het laatste jaar kende zo z’n hobbels. Dus 

slapen en uitslapen is een prima manier om de reistijd door te komen.  

Uiteindelijk draait het schip de rivier de Tyne in. Bij de haveningang staat een enorme 

kathedraalruïne. We zijn weer (bijna) op het eiland.  

Net als in IJmuiden blijken we bij het 

ontschepen weer het kortste 

strootje getrokken te hebben. Met 

grote vakbekwaamheid worden we 

steeds in de laatste en langzaamste 

rij gedirigeerd. Nu zal je denken, 

begin van de vakantie, dus relax, 

maar zo eenvoudig is het niet. Ik heb 

na heel veel mailen een duikafspraak 

in St. Abbs. Ergens hard naar toe 

rijden heb ik nooit als een probleem 

gezien, maar hard links rijden is toch even anders. Bij de eerste rotonde heb ik al bijna een 

discussie met een Duitse 4WD, die de roundabout rechtsom wil nemen. Dit is het moment 

om snel voor de eerste keer rechts in te halen. 

Het vaart maken gaat een tijdje goed, maar dan lopen we vast op uitzonderlijk vervoer, dat 

met veel begeleidende auto’s met zwaailichten het al genoemde ruimtevaartschip naar de 

binnenlanden van Engeland brengt. Pas na vele kilometers is de weg zo breed dat we er 

langs kunnen. Volgens de TomTom is het verder goed te doen om op tijd te komen. En dus 

rijden we langs glooiende heuvels, waar het koren net is geoogst en het hooi in oversized 

marshmellows op het land ligt. En 

waar veel schapen zijn gepoot. Het 

weer is mooi, dus het is een 

prachtige rit, die alleen wordt 

onderbroken door een korte stop bij 

de Schotse grens. Op 18 september 

gaan ze stemmen of er naast de 

frietwagen ook een man met 

doedelzak, zwaard en stempel mag 

komen, want dan stemt men over de 

Schotse onafhankelijkheid. 

We zijn inderdaad ruim op tijd in St. Abbs, een klein havenplaatsje aan de Schotse oostkust. 

Ik heb nog 25 minuten om Paul, de schipper, te vinden. We kijken om ons heen naar een 

betrouwbare informatiebron. De blik valt op een oude man die nadrukkelijk gewichtig niets 

staat te doen. Een autoriteit dus. Bij tweede blik blijkt dat op zijn cap “Harbour Master” 
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staat. En hoewel de cap ook duidelijk uit een goedkope “print you own device” winkel komt, 

lijken we de weg naar de oplossing gevonden te hebben. 

“Paul?” Geen probleem. Die is 

getrouwd met zijn nicht Rachel, en de 

enige met die naam, die hier vaart. 

Paul is nog niet binnengelopen, maar 

Rachel zit in de waranda in het huis 

verderop.  

Rachel zit er inderdaad, maar weet 

nergens van.  Er zijn wat duikers, die 

kunnen me vast verder helpen. Het 

zijn vriendelijke lui van de Yorkshire 

BSAC branch en ze vinden het leuk 

dat ik met ze mee duik. Wat wil een mens nog meer? Eigenlijk alleen bewijs, om het gevoel 

dat het niet klopt verder te ontkrachten. Volgens de BSAC club is er heus alleen hun Paul. 

Men is helder: omkleden, om te voorkomen dat we te laat op de boot zijn, & gaan. En zo 

maak ik al snel kennis met Paul. Die zegt dat hij erg druk is geweest, en zich niets herinnert 

van email. Maar verder: welkom aan boord. Voor alle zekerheid laat ik eerst mijn spullen 

naar beneden hijsen voor ik hem vraag of hij echt de enige Paul is. Blij vertelt hij dat er een 

tweede is. Die zit in een wit shirt halverwege de heuvel achter de haven. Normaal zou je 

zeggen: “Die had dan ook maar wat moeten doen, hij bekijkt het maar.” Maar Paulus II is ook 

de uitbater van de B&B waar we slapen. Ik trek toch maar even een sprintje. Nu blijk ik bij de 

juiste man. Hij snapt dat 

het mailtje, waarin hij me 

had overgedragen aan een 

collega in Eyemouth, niet is 

aangekomen op de ferry. 

Maar ik kan zo in de auto 

springen en er naar toe. 

Mijn stelling dat ik het pak 

niet meer uittrek vindt hij 

meer dan redelijk. We 

spreken af elkaar later 

weer te zien. Onze boot, 

de Shorediver, vaart uit en 

brengt ons langs een groep spelende dolfijnen naar een prachtige duikstek met ongelofelijk 

veel dodemansduim. Het is perfect, ik kom alleen zo dicht op de decogrens, dat ik een 

tweede duik laat lopen. Al was het alleen maar omdat ik morgen weer welkom ben bij de 

vrienden uit Yorkshire. 



Schotland 2014 Pagina 7 van 101 

Nelleke maakt ondertussen een 

wandeling langs de kust bij St. 

Abbs. Het is er prachtig. De 

wandeling gaat langs een 

kunstmatig loch dat is gegraven 

met als plan de haven uit te 

breiden. De haven is eigendom van 

de bewoners, en dus zal de aanleg 

van het loch ook wel een sociaal 

gebeuren zijn geweest, maar er is 

niet heel echt over na gedacht, en 

heeft ook zo veel gekost dat een 

meer indrukwekkend hoofddeksel 

voor de havenmeester er niet meer in zat. 

En zo gaan we een paar uur later op zoek naar de B&B Priory View in Coldingham. 

Nu is er van zoektocht nauwelijks sprake. The Priory was de een na grootste abdij van 

Schotland, na Edinburgh. Tot Willem de V2 bijna 1000 jaar geleden langs kwam. Die had een 

manische drang tot het bouwen van ruïnes, en dan vooral religieuze ruïnes. Inmiddels is er 

een nieuwe kerk neergezet, een stevige, maar in vergelijking met de schoonheid en vooral 

de omvang van wat er niet meer staat, is het toch maar een beperkt geloofshuis. Buiten het 

oorspronkelijke optrekje was 

eigenlijk weinig nodig. Hier en 

daar een boerderij om wol en 

schapenvlees aan te leveren, en 

dan was je er wel. Met het werk 

van Willem de V3 was er weinig 

reden tot uitbouw van het dorp4. 

En daarmee komen we terug op 

de start van dit betoog: een 

gebouw met de naam Priory View 

is snel gevonden. 

Er staat een te koop bord in de tuin en twee enorme Rottweilers met de namen Tuesday en 

Wednesday blaffen ons tegemoet. Er is ook een duidelijke reden voor dit lawaai. Ze willen 

achter een oor gekrabbeld worden. 

                                                                 
2 Zie Normandië – Bretagne 2014 
3 Over het geheel genomen komt dit verslag overeen met de werkelijkheid, ook wat betreft de historische 
feiten. De geschiedenis van de Priory van Coldingham had echter niets te maken met Willem de V. Wel is het 
een mooi verhaal. 
4 Toegegeven, het was Oliver C die in 1648 wilde laten zien, dat hij alle vaardigheden had om een groot 
veroveraar te zijn.  
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De ontvangst is verder prima en we krijgen de tip om in The New Inn te gaan eten. Via een 

wandeling door de hoofdstraat en langs de Priory komen we bij de Inn. Simpel maar 

smakelijk. 

Het krijgen van lokale munteenheid om te betalen is een groter probleem. St. Abbs en 

Coldingham bezitten samen 1 ATM. Die rekent extra geld om in beweging te komen. Althans 

bij andere mensen, bij ons weigert het kreng categorisch zijn medewerking. De kassière van 

de Spar, waar het ding staat, vraagt of we Nederlanders zijn. Als we dit bevestigen zegt ze: 

dat herken ik, dan weigert hij helemaal. We geven de wetenschap maar door: St. Abbs en 

Coldingham zijn leuke plaatsjes, maar neem harde cash mee, anders wordt het niets. 

We sluiten de dag af met naar 

Eyemouth te gaan, om daar 

onze kaarten (succesvol) op 

ATM’s los te laten. Het 

liederlijke imago dat het 

dorpje aan de rivier de Eye 

heeft valt ons tegen. Wel is er 

een aardige kade en strand. 

Het meest opmerkelijke 

gebouw is het havengebouw 

dat in het verleden vooral als 

smokkelhoofdkwartier is gebruikt. 

ST ABBS EN EYEMOUTH: 31 AUGUSTUS 

Vandaag staat een volledige dag duiken op het programma, Nelleke begint met een 

wandeling die haar met omweg van onze B&B naar de haven brengt. 

Maar voor die tijd het &B. Dat is overzichtelijk. Nelleke gaat voor toast en twee eieren, wat 

het wettelijk minimum is. Ik krijg The Full Scottish met haggis en black pudding. Nu is een 

waarschuwing hier op zijn plaats. Met black pudding bedoelen ze geen chocoladefeest in 

dessertverpakking, maar bloedworst. 

Een eerlijk en smakelijk product, al lopen 

de meningen hierover uiteen.  

St. Abbs is snel gevonden en de Engelsen 

verwelkomen me uiterst vriendelijk. Dit 

is een leuke groep om mee te duiken. 

Wel duik ik nu droog, het water is hier 

toch tamelijk fris.  
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De tocht begint in mineur. Een groep voor ons heeft het lichaam van de 49 jarige Paul Brown 

gevonden, die het weekend er voor was vermist. Ze hebben het lichaam gemarkeerd, en nu 

is het aan de autoriteiten om hem te bergen. 

Tussen de twee duiken door eten we in het havencafé. Dat verkoopt geen alcohol, want St. 

Abbs is gebouwd als dorp voor nuchtere lieden, die niets van doen willen hebben met het 

losbandige Eyemouth. Hoewel men daar inmiddels genuanceerder over denkt is traditie in 

dit land nog steeds traditie, dus een bruine kroeg zal je in St. Abbs nooit vinden. Wel Cullen 

Skink, de Schotse vissoep. 

Hier is een opmerking op zijn plaats. De keuken op deze eilanden is beroemd om het 

ontbreken van iedere vorm van kwaliteit. Weliswaar is de Schotse keuken iets minder erg, 

maar het is geen feest. In feite is het eten op het eiland zo slecht, dat het wordt gezien als 

een van de belangrijkste hoekstenen onder de militaire successen uit het verleden. Engelsen 

waren bereid zich dood te vechten voor een fatsoenlijke keuken. 

Nu het empire in verval is geraakt moet men het hebben van de geïmporteerde keukens uit 

de rest van de wereld. En heeft men het idee opgevat dat, als je ergens veel peper in flikkert, 

het voedsel wel smaakt. Uitgaande van de startsituatie is iedere toevoeging een verbetering, 

maar het concept dat koken meer is dan voer lang in heet water onderdompelen dringt nog 

steeds niet tot ze door. Deze Cullen Skink is smakelijk, zij het wat scherp. 

Daarna zie ik dat Nelleke al in de 

auto zit. Zij is via een mooie 

route van de B&B naar de haven 

gewandeld. Dat ik haar nu pas 

zie is jammer, anders hadden 

we samen op ons gemak kunnen 

eten.  

Nu hebben we alleen nog tijd 

om met een houten trap naar 

de bovenste helft van het dorp 

te klimmen. Daar zit the Old 

School Café, een club die draait op vrijwilligers. Er is een leeshoek, en je kan er wat eten en 

drinken. Vooral wordt je er erg vriendelijk ontvangen. Op de kaart staat veel zoetigheid, iets 

wat de Schotten wel tot in de perfectie beheersen. En panini’s, die heel goed zijn. 
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Voor mij is het alweer tijd voor de tweede duik. Omdat we laat vertrekken is er na 

terugkomst weinig dag meer over. Ik neem afscheid van mijn buddy’s. 

Er is nog wel wat tijd over om 

een wandeling te maken. 

Ergens op een kaart staat een 

Loch met twee hill forts. Met 

wat speurwerk komen we bij de 

oprit van de Westerside Farm. 

Daar staat een bord met de 

mededeling “rondwandeling 

1,5 kilometer” dat lijkt wat we 

zoeken. 

Na een stuk sjouwen langs een 

typisch Schots stenen muurtje eindigen we bij een huis en uitzicht over een Loch. 

Er komt een vrouw naar buiten met de vraag of wij de rondwandeling aan het maken zijn. 

“Jazeker”, antwoorden we sportief. Ze antwoordt: “Dan moet je aan de andere kant van de 

muur zijn, dit is onze achtertuin. Dat vinden we helemaal niet erg, en jullie mogen absoluut 

proberen nog een tijdje door te lopen, maar je loopt vast”. 

We doen een tweede poging aan 

de andere kant van de muur; er is 

daar inderdaad een hekje. Ter 

hoogte van het huis zwaaien we 

even over het muurtje, en verder 

is het een wandelingetje over 

heuvels, door jeneverbesbosjes en 

tussen de schapen door. Het 

uitzicht over de kliffen en op het 

Loch is een 

aanrader. 

Daarna vertrekken we voor de tweede maal naar Eyemouth, dat nog 

steeds wordt opgefleurd door de foto’s van de haringkoninginnen van de 

laatste 50 jaar. We vinden er een leuk restaurant met een aantrekkelijke 

kaart. Vriendelijk personeel wijst ons een plek en geeft een menu waarbij 

we kunnen kiezen uit fish & chips, een hamburger of een pizza. De 

prijzen zijn ongeveer de helft van wat buiten staat aangeplakt, dus we 

besluiten wat te bestellen. Als we weer buiten staan na een eenvoudige 

doch voedzame maaltijd, blijkt dat er hier sprake is van voordeurdelers. 

Naar boven is het dure restaurant, naar rechts de snackbar+. 
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1 Duiken bij St.Abbs 
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ST. ABBS – EDIN’S HALL : 1 SEPTEMBER 

De Engelsen van de afgelopen 

twee dagen zijn terug naar 

Yorkshire, maar er zijn nu drie 

oudere Schotten, waardoor ik de 

kans krijg nog twee duiken te 

maken. Ze ontvangen me 

bijzonder vriendelijk, maar verder 

is het een ongeregeld zooitje. Van 

het pak een van hen zijn de 

armseals zo verteerd dat hij ze aan 

gort scheurt voor hij het goed en 

wel aan heeft. Verder blijven ze klooien met bandjes, aansluitingen en slangen. Op enig 

moment roept er een gefrustreerd: “Kunnen ze dan niets universeel maken?” Dat ik dat nog 

iemand van dit eiland heb mogen horen zeggen. 

Na de eerste duik loopt ik door het tentoonstellingsgebouw 

van St. Abbs, waar je, als je het heel langzaam doet, wel 10 

minuten me bezig bent. Dan heb je in die tien minuten wel 

prachtige foto’s en duikapparatuur “from when I was young” 

gezien. 

Dan komt ook Nelleke opdagen en eten we samen in het 

oude schoolgebouw. Ze verkopen er een goed gevulde 

tomatensoep die ze trots minestronesoep noemen. Ik 

probeer niet eens om het ze uit te leggen. 

Tijdens de tweede duik raak ik de Schotten kwijt bij een 

wrak. Ik besluit dat het mooi is geweest en ga solo verder. 

Na 40 minuten drift ik ze voorbij. Ze zijn net aan het 

opstijgen. Ik vind het best en ga nog een kwartiertje verder. 

Door de vroege start eindigt de 2e duik op tijd, waardoor er ruimte is voor een uitgebreidere 

excursie. Nelleke heeft op de kaart nabij Coldingham een broch gevonden als eindpunt van 

een mooie wandeling.  
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Haar zorgvuldige speurwerk van 

de afgelopen maanden betaalt 

onmiddellijk uit. We rijden in 

een rechte lijn naar het 

beginpunt en lopen daarna in 

drie kwartier naar het broch.5 

De wandeling er heen gaat door 

het mooie glooiende Schotse 

landschap, waarbij er een paar 

onderwerpen zijn die Nelleke 

niet zo aantrekken. In volgorde: 

 Trapjes in muurtjes met ongelijke treden.; 

 Een hangbrug die beweegt, en waar je doorheen kunt kijken, maar vooral: 

 Koeien aan dezelfde kant van het hek als zij.  

Kijk, schapen maken haar helemaal niets uit. Die lopen redelijke snel weg, en ze kan ze 

aankijken met zo’n blik van “ik heb 4 spinnewielen.” 

Mijn blik richting koe “Zijde gij geen pré-biefstuk” heeft ze zich nooit eigen weten te maken. 

Ze blijft een beetje hangen in de gedachte dat ze niets moet hebben van dieren met 10 keer 

haar gewicht, maar slechts een tiende van haar IQ. 

Desondanks moppert ze zich er kranig langs, en zo voltooien we een wandeling langs dit 

broch dat door zijn omvang en dunne muren opmerkelijk is. 

                                                                 
5 Voor alle details over Broch’s zie het vakantie verslag Ierland – Schotland 2007 
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Paul, onze B&B uitbater heeft ons een restaurant in Coldingham Sands aangeraden. Leuk om 

naar toe te gaan, al was het alleen maar dat ik de Sands dan ook even kan zien. Nelleke heeft 

deze weg naar en langs de kust al gelopen. Voor het restaurant staat een groot bord met het 

menu en de kreet OPEN. Als 

we binnen komen wordt ons 

geduldig uitgelegd dat we 

moeten leren om kleine 

letters te lezen. En jawel, in 

kleine letters en in een andere 

kleur staat onder aan het bord 

“OPEN”, “behalve als jullie 

langskomen”. 

We vertrekken maar weer 

richting the New Inn, waar de 

“Chicken New Inn” blijkt te 

bestaan uit lang gekookte groenten, en een sterk gepeperde kip. 

LINDISFARNE – LAMMERMOOR – DUNBAR: 2 SEPTEMBER. 

Nu ook de Schotten zijn vertrokken is het duiken hier voorbij. Ik heb zo veel en zo leuk 

gedoken, dat ik het nut er niet van inzie om nog iets van de kant te proberen. Vandaag gaan 

we kijken bij plekken die we uit de muziek kennen. 

De eerste stop is Lindisfarne, ook de naam van een folkrock groep die we midden jaren 70 

geweldig gevonden, maar die nu alleen nog uit jeugdsentimentele waarde in de verzameling 

zit. 

Net voor de Schotse grens staan vele borden naar “The Holy Island Lindisfarne”. Enig 

speurwerk levert je de informatie dat Lindisfarne de tegenhanger is van Mont Saint Michel in 

Bretagne. Een voormalig klooster, op een getijdeneiland, dat nu leeft van het toerisme.  

Bij aankomst blijkt 

de mededeling dat 

je er alleen met laag 

water heen kan een 

serieuze. 

Lindisfarne is op dit 

moment een eiland 

en houdt dat, 

volgens de 

getijdentabel, nog 

wel anderhalf uur 

vol. 
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Nu is er een wandeling langs de kust met zicht op de kreken en wadden in het gebied, met 

vogels en veel bramen. De wachttijd is met dit mooie weer geen enkel probleem. 

We zijn nog geen kwartiertje aan het rondhobbelen, of we zien de eerste auto’s door het 

water van en naar het eiland rijden. 

En als altijd, een goed voorbeeld 

doet goed volgen, dus we rijden al 

vrij snel over de natte weg naar de 

overkant. Achteraf blijkt dat 

perfect. We zijn hiermee de meeste 

toeristen voor, die als een verlate 

stormvloed achter ons aan het (nu 

niet langer) eiland opstromen. 

Lindisfarne blijkt een topattractie. 

Het heeft een oude kerk, een 

kasteel en een museum annex 

ruïne te bieden. En veel wandelmogelijkheden. We hebben nog geen zin om met ponden te 

strooien, dus we beperken ons tot de kerk en wandelen. 

En koffie drinken. Nu doen we dat veel, dus het is zelden de moeite om te vermelden. Deze 

keer eindigen we in Priory Coffee, een naam die, in een land dat dezelfde maatstaven 

hanteert voor hun koffie als voor hun gekookte groente, hoop geeft. Want laten we wel 

wezen, de Engelsen pleuren overal zoveel melk in dat dat het onderscheid tussen koffie en 

thee eerder mentaal dan fysiek is. 

Koffie maken is hier monnikenwerk. Ze roosteren zelfs hun eigen koffiebonen. Het levert een 

absolute wereldtop bak op. Een dubbele espresso waar het glaasje water ongevraagd bij 

wordt geleverd, en waar de cappuccino standaard een lollig figuurtje heeft. En klagende 

Engelsen. Zij hebben niet gevraagd om die nare koffielucht op het buitenterras. Het 

personeel is dat gewend. Ze 

vervallen in een enorm excuus, 

wijzen op de naam van de tent en 

geven aan dat de koffie vers gebrand 

moet worden en dat dit toch vooral 

gebeurt als het druk is. De Engelse 

moppert door, die fuss over koffie 

slaat nergens op, maar vindt al gauw 

een nieuw onderwerp waar ze het 

niet mee eens is, zodat ze tevreden 

de wereld verder kan veroordelen. 
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Wij verlaten Lindisfarne en keren terug naar Schotland. Op dit eiland worden 

bezienswaardigheden in het algemeen, en oudheden in het bijzonder, duidelijk met borden 

aangegeven. En omdat opeenvolgende vorsten zich nogal hebben uitgesloofd als het gaat 

om ruïnes bouwen, is er bijna geen plaats zonder speciale aanduidingen. Daarbij strijdt een 

aantal clubs voor het behoud van het erfgoed, en tegen elkaar. Er is de Trust, die publiek 

geldt verzameld en daarmee onderhoud doet, en de Heritage die publiek geld spendeert 

voor onderhoud. Een subtiel verschil dat de Britten diep verdeelt. 

Bij het 

dorpje Ford 

zie ik zoveel 

tekens dat ik 

er maar eens 

in draai. Een 

museum, 

een kerk en 

een kasteel 

zijn de fraaie 

dingen die 

we er vinden. Het kasteel is niet ten prooi gevallen aan een monarch, noch aan de elkaar 

bestrijdende beschermers. Het is een private school (H.M. Borstal Institute), doet het 

uitstekend en is op eigen kracht keurig verzorgd. Nu zijn we hier volstrekt random naar toe 

gereden. En misschien was dit toeval, maar je raakt toch weer onder de indruk van de 

enorme hoeveelheid historie 

op dit eiland. 

Onze volgende stop is Etan, 

strategisch uitgezocht, omdat 

het lunchtijd is. Bovendien is er 

een stoomtreintje en een 

ruïne. Bij de ruïne is ook een 

museum met aandacht voor de 

Battle of Flodden. We wilden 

het maar even melden.  
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De lunch gebruiken we in het postkantoor. 

Met de opkomst van internet, en de gelijk 

opgaande teloorgang van postdiensten, 

heeft het postkantoor van dit dorp bedacht 

te diversifiëren. Ze zijn nu een postkantoor, 

dat verder schrijfbenodigdheden en zinloze 

troep verkoopt, maar ook lunchroom is. 

Het toeval kan niet groter, maar we eindigen 

weer naast de mopperende Engelse vrouw.  

Als gezegd, vandaag zit er muziek in de tocht. 

In de volgende etappe gaat het culturele niveau drastisch omhoog.  

Nooit serieus nagedacht waar de 

opera Lucia di Lammermoor over 

zou gaan, en mijn kennis van het 

Italiaans is dusdanig dat ik het ook 

wel nooit zal weten. Lammermoor 

is wel een streek in Schotland. 

Afgeraden door ieder reisbureau 

en door Tripadvisor, lijkt het een 

aardig gebied om eens te gaan 

kijken. Nu kunnen we dus zeggen 

dat we het advies snappen, en het 

er totaal niet mee eens zijn. 

Lammermoor is een heuvelachtig heidegebied, met single track wegen. Het enige wat je er 

vindt zijn schapen. Veel, en overal, en dus ook midden op de weg. Het levert mooie 

schapenfoto’s op. We vinden een steencirkel met één opening (en een weggooide tent). Het 

lijkt ons een plek om de schapen te verzamelen (een sheepfold). Later wordt dit via wat 

googelen bevestigd. Er 

schijnen er meer in dit 

gebied te zijn. De 

combinatie van heuvels, 

bloeiende heide en 

schapen moet bij de 

componist Gaetano 

Donizetti een prachtig 

romantisch gevoel 

hebben opgeroepen. 

Mooie meid Lucia en wat 
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drama er bij, en je hebt een 

prachtig plot voor een opera. Door 

mijn gebrek aan Italiaans heb ik 

geen idee wat voor drama, maar 

als Donizetti er iets eerder in het 

jaar is geweest zouden het zomaar 

de knutten6 geweest kunnen zijn. 

De volgende stop is Preston Mill. 

Daar staat een oude duiventil en 

een watermolen. Die watermolen 

figureert in de Outlander serie. 

Komen we op terug. Nu kunnen we alleen zeggen dat ze vroeg naar huis zijn gegaan, maar 

dat dit ons niet belet alles te 

bekijken en vast te leggen. 

Als we hiermee klaar zijn is het 

bijna haptijd, waarvoor we door 

rijden naar Dunbar, dat we alleen 

kennen uit het Schotse nummer 

Johnny Cope, waarin Johnny Cope 

wordt opgeroepen om met 

trommel en doedelzak naar Dunbar 

te gaan om de vijand in de pan te 

hakken. 

Het lied blijkt het plaatsje recht te doen. De haven is de laatste voor Edinburg, en daarmee 

van strategisch belang. De havenmond heeft de resten van een enorm fort uit de twaalfde 

eeuw, dat in 1567 door de Engelsen werd ontmanteld. De muur wordt nu gebruikt als 

nestelgebied voor de kittywakes, 

volgens de borden een bijzondere 

meeuwensoort7. In de haven is 

verder genoeg te zien, zodat het 

even duurt voor we ons eten in de 

“Volunteer” bestellen. Dagen als 

vandaag, daar houd je vakantie 

voor.  

                                                                 
6 Kleine pokkenmuggen met groot bijtvermogen. 
7 Het is de zwartpoot drieteen meeuw, en als men zegt dat-ie daar zeldzaam is, dan is-ie daar zeldzaam. 
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COLDINGHAM – GLASGOW: 3 SEPTEMBER 

De duikpakken worden uit het drooghok van de B&B gehaald en een soort van droog 

ingepakt. Dan nemen we afscheid van Paul en Daphne en geven gas richting “een abdijruïne” 

en uiteindelijk naar onze volgende stop in Glasgow. 

Gisteren ben ik begonnen met een verzameling foto’s van farm animals. Waarbij “farm” in 

Lammermoor een rekbaar begrip 

is. Nu zijn niet de schapen, maar de 

varkens aan de beurt. Net buiten 

Coldingham is een free range 

varkens gebied. Ze vinden me wel 

koddig met de camera. Eentje trekt 

zelfs een sprintje om mooi op de 

foto te komen.  

Het idee is om naar de eerste ruïne 

te rijden en dan lid te worden van 

één van de elkaar bestrijdende 

cultuurbeschermers. 

Onderweg zien we hier en daar wat 

borden, zodat we de al snel de opritlaan van het kasteel van Dunn, de ruïnes van het kasteel 

van Hume en de abdij van Kelso hebben gezien. In beide laatste gevallen heeft de 

plaatselijke bevolking de uitkomst van de rivaliserende culturelen niet afgewacht, en zelf het 

onderhoud opgepakt. Bezoek van de ruïnes is “free of charge”. 

Kelso maakt er daarbij vooral een punt van dat zij een aparte “enclosure” hebben met de 

graven van de familie Scott. 

Ondertussen heb ik het niet 

helemaal naar mijn zin. De 

motor doet regelmatig “fluf” en 

“zwaffel”, waarbij de snelheid 

afneemt en de cruise controle 

uit springt. 

We vervolgen de tocht naar 

Smailholm Tower. Het dorpje 

Smailholm bestaat nauwelijks 

meer. Om bij de toren uit de 

15e eeuw te komen moet je over het erf van een boerderij. Dat gebeurt zo zelden dat de 

eigenaar vriendelijk naar je zwaait als je langs komt. 

  

2 Hume 
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3 Farm animals 
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De toren is oud en vier etages 

hoog, maar verder ben ik niet 

spontaan heel erg onder de 

indruk. Borden in de omgeving 

roepen op om vooral te letten 

op resten van gebouwen die er 

niet meer staan, zoals de 

stallen en de watermolen. Ik 

ben diep onder de indruk van 

al het fraais dat ik niet zie, 

maar het is mooi weer en een 

prachtige omgeving, dus wat 

zal ik zeuren. 

Eenmaal binnen worden we lid van “Historic Scotland”, de enige officiële 

overheidscultuurbeschermers, en dus niet van die andere commerciële uitbaters. We 

worden geholpen door Paul, die diep onder de indruk is dat hij een abonnement mag 

verkopen. “U bent vast nog geen 60?”, vraagt hij. Natuurlijk niet, tenzij dat geld oplevert. Dat 

doet het. Vanaf 60 is er een aanzienlijke korting en zo gaan wij, krakend en steunend van het 

ene op het andere moment over van “middelbaar” naar “jong bejaard”. 

De binnenkant van de toren heeft op iedere etage een kleine tentoonstelling. Eén over de 

jonge ziekelijke Scott, die door 

zijn ouders naar de boerderij 

op de hoek was gestuurd om 

een gezonde stevige Scott te 

worden. Daar de voorouders 

van de groetende boeren er 

ook woonden, was er weinig 

anders voor hem te doen dan 

verhalen te verzinnen, naast 

stevige Scott worden. 

De tweede etage bestaat uit 

vitrines met afbeeldingen uit de verhalen, want young Scotty vertrouwde zijn verhalen aan 

het papier toe en werd een gewaardeerd schrijver.  

De bovenste etage geeft de mogelijkheid om naar buiten te kijken, en om een laatste poging 

te doen de gebouwen rond de toren alsnog te zien. En voor hen met minder fantasie, zoals 

ik, in ieder geval ook van boven te genieten van de prachtige omgeving. 

Verder staan er op deze etage scenes uit Schotse ballades. En waar ik weinig weet van 

huizen die er niet zijn, weet we samen best veel van Schotse ballades.  
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Nelleke wil nog veel meer bordjes lezen, 

dus ik besluit om Young Paul maar eens te 

vragen naar details van de ballades. Hij 

blijkt een expert, die ’s avonds voor het 

slapen gaan de ballades bestudeert op 

zijn kindle. Nu staat er zomaar een toerist 

die Tam Lin kent en weet van de Fairy 

Queen. Hij raakt niet uitgepraat, en 

vertelt ons dat we zeker de 

herdenkingssteen van Thomas the 

Rhymer8 onderweg moeten bezoeken. 

We beloven hem dat we, als we er langs 

komen, zeker een stop zullen maken. Eerst gaan een deel van onze bijdrage aan Historic 

Scotland terug halen. Om precies te zijn door het bezoeken van Dryburgh Abbey. 

Het ruïneren van deze abdij volgt in grote trekken de afwijking van de Engelse vorsten om 

vervallen gebouwen te willen creëren. In dit geval was de aanleiding wel heel lullig. Henk 8 

had bedacht dat zijn zoon koning van Engeland en Schotland kon worden, als hij zou 

trouwen met de Schotse troonopvolgster. De Schotten vonden dat geen strak plan, al was 

het alleen maar omdat junior 7 jaar was, en de prinses 5 jaar. 

Door “rough wooing” probeerde Henk, de achtste van zijn naam, om alsnog zijn zin te 

krijgen, maar dat heeft uiteindelijk alleen ruïnes, en geen huwelijk opgeleverd. 

 In de romantiek kwamen ruïnes in de mode, en zo is er nu een keurig onderhouden gebied, 

met uitstekende grasvelden van Britse kwaliteit. Bij uitzondering worden er zelfs nog 

mensen begraven. Een van hen is de al gemelde “young Scotty”, bij overlijden (en lang daar 

voor) bekend als “Sir Walter”.  

We willen gas geven richting de volgende abdij, als de auto niet alleen pluf en flutter doet, 

maar ook het 

waarschuwingslampje “d’r is iets 

mis met d’uitlaat” gaat branden. Bij 

de eerste parkeerplek zetten we 

hem aan de kant en gaan in overleg 

met de ANWB. Die sturen een AA 

hulptroep naar, je zou bijna denken 

dat we het er om doen, “Walter 

Scott’s View”. 

                                                                 
8 Voor het geval iemand geïnteresseerd is: beide nummers zijn uitgebracht door Steeleye Span.  
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We moeten onze Sir nageven, hij had smaak als het gaat om uitzichten. Zelfs na anderhalf 

uur kijken verveelt het nog niet echt. Dan arriveert de AA. De diagnose valt mee, regeneratie 

van de uitlaat forceren, olie verversen en alles komt goed. 

Het dagprogramma en ons humeur liggen inmiddels 

redelijk aan diggelen. We kijken nog even naar de 

steen ter ere van Thomas the Rhymer en hobbelen 

over de abdij van Melrose. Ook dit is een 

indrukwekkende ruïne. Hun belangrijkste 

bezienswaardigheid doet duidelijk onder bij de graven 

van de familieleden van Sir Walter Scott, maar laten 

we wel wezen, als je een varken met een doedelzak 

hebt, dan mag je er ook best wezen. Het duurt even 

voordat we het beeldje ontdekken, maar met behulp 

van het personeel van Historic Scotland weten we het 

kunstwerk toch te vinden. 

Daarna schrappen we de verdere plannen, en geven plankgas naar Glasgow, waar we onze 

intrek nemen in de Premier Inn. We slepen ons naar een vissnackbar onder het centraal 

station en vinden dat de dag dan al veel te lang heeft geduurd. 

GLASGOW: 4 SEPTEMBER 

De eerste uitdaging vandaag blijkt het vinden van een garage die de olie kan verversen. 

Dankzij de aanwijzingen van het hotel stelt dat weinig voor. We steken via een 

voetgangersbrug de rivier de Clyde over en staan in no-time voor een garage die ons graag 

wil helpen, waarbij de volgende dag de beste optie is.  

Vandaag is het dus tijd 

de stad te verkennen. 

We zijn hier in 1977 

geweest tijdens onze 

studie. Samenvattend 

was het toen een 

zooitje. Sindsdien heeft 

de stad er van alles aan 

gedaan om er weer 

bovenop te komen. Zo 

waren ze een paar jaar 

geleden architectuur 

hoofdstad van Europa en zijn dit jaar de Commonwealth Games in de stad gehouden. 
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Een paar dingen vallen al snel op. Allereerst wordt de stad in tweeën gedeeld door de rivier 

de Clyde. Een groot aantal bruggen zorgt er voor dat er een goede verbinding is tussen beide 

delen. 

Er  is nog een tweede scheiding in 

de stad. Die wordt gevormd door 

het spoor. Veel grote steden 

hebben grote doorgaande 

spoorlijnen onder de grond 

gewerkt, of langs natuurlijke 

barrières ontwikkeld, zodat ze de 

stad minimaal beïnvloeden. 

Glasgow is een duidelijke 

uitzondering. De hele lijn is “op 

hoogte” aangelegd. Dat is handig, 

want het aanleggen van wegen onder het spoor was nooit een probleem. Alle ruimte die 

niet voor wegen nodig was is dicht gebouwd met winkels, werkplaatsen etc. waardoor er in 

praktijk één grote muur door de stad loopt. 

Er zijn ruime parken in de stad, maar een “vrolijke” stad wordt het niet. Glasgow is grauw, 

zoals in het verleden alle steden waar veel kolen zijn gestookt, of de uitlaatgassen slecht weg 

kunnen. 

Een absoluut pluspunt voor de stad zijn de vele gratis musea. We lopen er al snel tegenop. 

Onder het motto “je moet ergens beginnen” maken we een wandeling langs de Clyde, door 

Glasgow Green en vervolgens richting kathedraal. 

In Green Park staat, naast een 

triomfboog en een obelisk, een 

enorme plantenkas. We geloven 

dat wel even, maar omdat er een 

enorm terracotta fontein voor de 

deur staat kijken we toch even en 

zien dan de drie kreten die we 

nodig hebben: koffie, toilet & 

gratis. En zo zitten we even later 

alsnog in het People’s Palace and 

Winter Gardens achter een goede 

kop koffie. De kas heeft wat leuke boomvarens en een tentoonstelling over de ontwikkeling 

van Glasgow in de vorige eeuw. En we worden aangesproken door Canadezen, die denken 

dat we landgenoten zijn. Mijn Tilley hat werkt nog steeds9. 

                                                                 
9 Voor alle details over de Tilley: zie verslag Canada – USA 2012 



Schotland 2014 Pagina 25 van 101 

Tijdens de wandeling 

die volgt zien we veel 

van de stad, onder 

meer allerlei kerken 

en een middeleeuws 

plein. Wat opvalt, zijn 

de gebouw-hoge 

murals, zoals ze ook in 

Brussel hebben, en, 

nadat Nelleke me er 

op wijst, het 

openbaar vervoer.  

Dit laatste is in Glasgow niet geregeld. Als je wilt koop je een bus, druk je kaartjes en je bent 

in business. Als je dan tegen concurrerende prijzen achter een van de drie officiële 

stadsmaatschappijen aan wilt rijden is dat jouw zaak. De drie officiële maatschappijen 

kunnen het onderling ook niet eens worden over routes en prijzen en dus publiceren ze 

niets. Doen ze dat wel, dan zou een concurrent wel eens voor je uit kunnen gaan rijden in 

plaats van er achteraan. Wie oplet, kan in Glasgow veel bussen zien. 

De kathedraal staat aan de voet van de heuvel tussen twee musea. De een is een kleintje in 

een van de oudste huizen van de stad, de ander, St. Mungo, geeft een overzicht over 

wereldreligies en hun voorwerpen en gewoonten. Mooi museum, niet te ingewikkeld, 

aanrader. 

De kathedraal is voornamelijk groot, wat niet onmiddellijk opvalt door de grote heuvel er 

naast. Die laatste is de Necropolis, de begraafplaats voor de rijken van de stad. Los van 

enkele mooie Keltische kruisen niet een echte aanrader als het om grafkunst gaat, maar wel 

de “place to be” als je prachtige uitzichten over de stad wilt hebben. Op dit moment 

beginnen de bomen op de begraafplaats mooie herfstkleuren te krijgen, dus Necropolis mag 

blijven (het is toch al niet een plek die de neiging heeft ergens heen te gaan) 

 

Daar we de strijd met het openbaar vervoer niet aan willen, is de dag nu grotendeels om en 

wandelen we via St. George Square, wat winkelstraten en de Gallery of Modern Art terug 

naar een hotel. ’s Avonds lopen we Pizza Hut binnen, waarbij we de verplichte foto van 

Schotten in een kilt en den doedelzakspeler scoren. Morgen nog een dag in deze stad.  
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GLASGOW: 5 SEPTEMBER 

Als eerste rijden we de auto naar de garage. Je betaalt de hoofdprijs, maar verder lijkt alles 

in goede handen. 

We wandelen wat langs de Clyde, waar het licht begint te miezeren. Dus lopen we de stad in 

met het idee dat we altijd voor 

een restaurant, winkel of museum 

kunnen kiezen als het te nat 

wordt. We wandelen naar 

Sauchihall Street, een drukke 

winkelpromenade. Hier vlakbij 

staat de School of the Arts, een 

wonder van Jugendstil, dat dit jaar 

helaas in de fik heeft gestaan en 

nu niet bezocht kan worden. 

In de straat zelf vinden we koffie, 

een boekwinkel en Nelleke zelfs 

een extra paraplu. Dat is nu wel 

nodig. Niet voor Schotten 

trouwens, die lijken zo’n ding 

genetisch in zich te hebben. 

Binnen een mum van tijd loopt 

iedereen met een regenscherm. 

Het is best een leuk gezicht, zoveel 

mensen met nog zomerse kleding 

en een “umbie”. 

Wij slenteren terug richting 

garage, waar de VW klaar staat. 

Tijd voor ons volgende doel, een bedevaart naar Fossil Grove. 

Want laten we wel wezen, daar hebben we geen beste herinneringen aan. 

Met Bertha II vinden we Victoria Park 

probleemloos. Het is een typisch Brits 

park. Uitstekend verzorgd en vooral 

veel gras, lange wandelpaden, een 

vijvertje met een brug en wat 

zwanen. Op dit moment alleen met 

wat hondenuitlaters en trimmers. 

Het is wel veel groter dan we ons 

kunnen herinneren.  

1977. 

We zijn net getrouwd en op excursie in Schotland. 

We doen beiden plantkunde, waarbij ik vooral 

bezig ben met dode planten, de paleobotanie. Op 

zich is het een prima reis. Veel wandelen, veel 

planten zoeken, goed gezelschap. Er zit ook een 

paleo-deel bij. Wat stenen kloppen en vooral naar 

Fossil Grove. Onze begeleider, Johan van der 

Burgh, raakt niet uitgepraat over deze 

belangwekkende groeve. En zo worden we met 

een bus naar een buitenwijk van Glasgow gereden, 

waar we met zijn allen in een slecht verlicht hok op 

een afstandje naar wat zwarte boomstronken 

kijken. We zijn geen van allen onder de indruk, wat 

de sfeer niet ten goede komt. Chagrijnig loopt 

iedereen terug naar de bus. Johan vertelt dat 

Glasgow verder niet de moeite is. We hebben de 

neiging hem gelijk te geven. De enige tastbare 

herinnering is een sombere zwartwit foto… 
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De borden Fossil Grove zijn duidelijk, maar we hebben weinig verwachtingen. Volgens de 

site zijn ze open van elf tot vier, behalve als ze gesloten zijn. 

De grove ligt in de hoek van het 

park, waar de rotsen boven het 

gras uit komen. De hellingen 

zijn mooi begroeid, met de 

eerste bloeiende herfsttijloos. 

In het perk voor het gebouwtje 

dat we direct herkennen staat 

een beeld van een boom uit 

het Carboon10. 

Tot onze verbazing is het 

gebouwtje open. We worden 

vriendelijk ontvangen, en er start onmiddellijk een diaserie met tekst op groot scherm. De 

resten van de enorme boomvarens zijn niet veranderd, maar met de achtergrond en de 

uitleg lijkt het net even vriendelijker. Bovendien hebben we wat bijgeleerd in de tussentijd, 

dus we zien meer details. De 

eenzame beheerster van het 

pandje legt uit hoe we door de 

oude groeve kunnen lopen 

naast en achter het gebouw. 

Die weg moet er in 1977 ook al 

zijn geweest, maar paste niet 

in de kortste weg Glasgow in 

en uit, die de excursieleiding 

had bedacht. Wat ons betreft 

mag de Grove nog een paar 

miljoen jaar blijven.  

Van Victoria Park rijden we naar Pollok Park. Er is een aantal redenen om dat te doen. 

Allereerst zijn hier opnamen gemaakt voor de Outlander serie, we komen daar nog steeds op 

terug. Nu gaat het hier vooral om scenes waarbij mensen door het bos hollen, en nagaan bij 

welke struik wie waar en hoe gemept heeft, is niet te doen. Maar daarmee komen we wel op 

een serieuze reden: je kan hier prachtige boswandelingen maken. In tegenstelling tot het 

Victoria Park is Pollok een echt landgoed met vele hectaren bossen, weiden, historische 

gebouwen etc. Die gebouwen stonden ook op de lijst van redenen om langs te komen, maar 

de andere activiteiten duren zo lang, dat Pollok House & Garden worden geschrapt van de te 

doen lijst. Dan blijft er altijd nog tijd voor de laatste aanleiding om hier naar toe te gaan: The 

Burell Collection. Een groot museum met een minstens zo groot probleem. De heer Burell 

                                                                 
10 358 tot 298 miljoen jaar geleden. 
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was een verzamelaar van kunst en 

oudheden. Hij bouwde een 

verzameling op die uiteenloopt van 

Rodin via een Mummie naar Engels 

borduurwerk. Men is er in geslaagd 

dit in een soort van overzichtelijke 

tentoonstelling neer te zetten in 

een hypermodern museum. Bij dat 

laatste ligt het grote probleem: het 

museum is slecht gebouwd. De 

bovenste etages zijn zo lek als een 

mandje, waardoor er voor miljoenen kunst in gevaar is. Op dit moment is de 

bovenverdieping afgesloten. Wat er wel te zien is, is de moeite waard & gratis, dus het 

Pollok Park is een goede afsluiting van een paar dagen Glasgow. 

Alhoewel, er moet natuurlijk nog gegeten 

worden. Naarst het hotel is een Braziliaans 

restaurant. Het heeft een overzichtelijk menu. 

Voor een vast bedrag mag je je uitleven op de 

saladebar en komt er in een hoog tempo 

personeel langs met steeds een andere spies. Er 

zijn twaalf verschillende soorten, waarbij je 

onbeperkt kunt blijven eten. Sommigen moeten 

daarin zo ver gegaan zijn dat ze geen pap meer 

kunnen zeggen. Daarom ligt er bij iedereen een 

kaartje met Portugese tekst. Een groene kant met 

iets als “Sim por favor” en een rode met “Não, 

obrigado”. Zo kan je toch nog aangeven, dat je de handdoek in de ring gooit. 

GLASGOW – SOUTH QUEENSFERRY: 6 SEPTEMBER. 

Na de stad wordt het tijd voor een paar dagen op een Schots landgoed. De afstand valt mee, 

dus onderweg willen we weer “dingen” doen. 

De eerste stop is Bothwell Castle. In 1242 is de bouw begonnen. Daarna is het een paar 

eeuwen uitgebreid, van eigenaar veranderd, verbouwd of hersteld. De kaartjescontroleur 

vindt het nodig ons dit hele verhaal te vertellen, waarbij hij iedere keer in groot 

enthousiasme ontsteekt als “wij” het kasteel weer terug hadden. We zijn nu zo dicht bij het 

referendum over de Schotse onafhankelijkheid dat alles wat Schots is belangrijk wordt, dus 

ook het terugveroveren van een kasteel op de Engelsen, 700 jaar geleden. 

Een van de muren is niet geheel en al wel, dus de toren is tijdelijk even afgesloten. Daarnaast 

is er een week geleden een iets te zwaarlijvig Duits type van een trap af komen rollen.  
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 In het, nog net, Verenigd 

Koninkrijk betekent dit dat 

de trap onmiddellijk wordt 

afgekeurd en afgesloten. Zo 

kunnen we maar de helft 

bekijken van een kasteel dat 

al voor 80% in puin ligt, maar 

er is nog voldoende dag over. 

We besluiten gewoon een 

extra kasteel in te lassen. 

Even buiten Bothwell ligt er 

nog één. 

En dan gebeurt dit…. 

Een paar jaar geleden heb ik uitgebreid in de vakantieverslagen geschreven over de 

stompzinnigheid van het links rijden, gewoon omdat het kan. Ik had mezelf heilig beloofd 

niet in herhaling te vallen. Joanne Cushley zorgt er voor dat ik hier op terug kom. Niet op dat 

links rijden, wie mijn mening daarover wil weten moet maar een ouder verslag lezen. 

Nee, mijn huidige grief is het omgaan met 

rijden en stilstaan. Bij het verlaten van 

Bothwell moeten we over een grote 

rotonde. Da’s altijd oppassen, dus zeker als 

het verkeer van “de andere kant komt”. En 

dus staan we even stil. Daarbij kan een 

enorme knal ons niet ontgaan. Joanne is 

gewoon doorgereden.  

Dus domme nog-net-Britten: links rijden: 

dom idee. Doorrijden als er iets stil staat 

voor je: absoluut niet briljant.  

Het goede nieuws na de klap is dat er geen personen gewond zijn. Over de materiele schade 

durven we niet eens na te denken. Een Vauxhall Corsa is geen partij voor een stilstaande VW 

Passat, die voor de gelegenheid is verzwaard met een dubbele duik- en vakantieuitrusting en 

voorzien van een royale trekhaak. 

Wel heeft de kreukelzone bij ons goed gewerkt, de achterkant zit in elkaar en de bagagebak 

kan niet meer dicht. Joanne, die enorm geschrokken, maar vooral coöperatief is, belt de 

politie en wij de ANWB. Die laatste is in dit soort situaties onbetaalbaar. In no-time staat er 

een AA wagen om ons te helpen en zorgt de politie er voor dat wij alle gegevens krijgen die 

nodig zijn voor de verzekering. 
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De AA man knoopt de bagagebak 

dicht en neemt ons mee naar een 

Volkswagengarage. De garagehouder 

probeert nog even aan de rechterkant 

te gaan zitten, maar moet toegeven 

dat het zonder stuur niet echt een 

succes is. Vervolgens gaat hij met een 

hamer de achterbak te lijf en kijk 

daar: extra krassen en deuken, maar 

de achterbak kan weer dicht. De 

vakantie kan zonder ruilauto worden 

voortgezet. 

We slaan kasteel twee maar over en gaan naar New Lanark. In deze plaats stond een 

katoenfabriek. Robert Owen had er de visie dat personeel niet uitgebuit mocht worden. Dat 

betekende slechts 6 dagen per week werken, maar 12 uur per dag en wel twee 

vakantiedagen per jaar. Dat lijkt 

uitbuiting, maar hij zorgde 

bovendien voor medische zorg, 

onderkomen en twee maaltijden 

per dag voor het personeel.  Zo was 

hij zijn tijd heel ver vooruit. De 

bouw van het dorp werd eind 18e 

eeuw gestart, de katoenfabrieken 

bleven tot 1968 actief. Daarna is 

het hele dorp op de Unesco 

Werelderfgoed lijst gezet. Er wordt 

nu nog industrieel wol verwerkt als 

demonstratie. Verder zijn er goede tentoonstellingen over leven en werken in die tijd. De 

mooiste is een Efteling-achtige 

constructie waarbij je met een bak 

aan een rail wordt rondgeleid langs 

teksten, voorstellingen met 

poppen, en lichtbeelden.11 

Door het dorp loopt de bovenloop 

van de rivier de Clyde. Daar kan je 

prachtig langs wandelen, al komt 

de stemming er door de klap er 

toch niet helemaal in. 

                                                                 
11 Vgl “it’s a small world” van de Efteling 
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Van New Lanark gaat de rit 

naar Falkirk.  

Daar is in 2001 het Falkirk 

Wheel in gebruik genomen. 

Dit valt het beste te 

omschrijven als een “geen 

sluis”. Er loopt een aantal 

kanalen, en soms moeten er 

hoogteverschillen worden 

overbrugd. Overal ter wereld 

doen ze dat met sluizen. In Falkirk hebben ze bedacht dat het wel leuk is om het op één 

plaats anders te doen. Hier hebben ze een reuzenrad gebouwd. Onder en boven vaar je een 

boot in het rad, vervolgens laat je het rad een halve slag draaien en iedereen kan verder. Het 

schijnt qua energiegebruik briljant te zijn. Toeristisch is het dat in ieder geval. 

Het is zelfs zo maf, dat de dag weer 

een beetje leuk wordt. Bij het 

bezoekerscentrum staan twee 

kelpies van een meter of drie. 

Volgens Nelleke ga ik nog veel leren 

over kelpies. Op weg naar South 

Queensferry krijgt ze gelijk, we zien 

vanaf de snelweg nog twee 

grotere. 

Met wat geneuzel eindigen we in 

Hopetoun, het landgoed waar we 

vier nachten in een oude B&B blijven. 

ABERCORN, BLACKNESS & LINLITHGOW: 7 SEPTEMBER 

Gisteren heb ik even genoeg auto gereden. Dus vandaag gaan we wandelen. We hebben een 

kaart van de omgeving, met perfecte aanduidingen, maar door de uitvoering slecht te lezen, 

en Google Maps. Op ruim een uur lopen van de B&B ligt Blackness Castle, met de bijnaam 

“The Ship That Never Sailed”. Je kunt er komen via een kustpad. Om daar te komen moet je 

eerst naar het centrum van Abercorn.  
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Abercorn bestaat uit een kerkhof 

met kerk, een museum, en een huis 

of vijf waarvan een in de vorm van 

een kasteeltje12. 

We komen er op het hoogtepunt 

van de week, de mis. Volgens onze 

kaart zouden we het kustpad 

moeten bereiken via het kerkhof. 

Nu blijkt dat weer een gevalletje 

van “aan de andere kant van de 

muur”, dus eerst maken we nog 

een belangrijk element van de kerkdienst mee: het luiden van de klok. Dit gebeurt door een 

krasse 80-er, waarbij Nelleke er van overtuigd is dat hij deze functie heeft geërfd en dat ze 

het touw op zijn sterfbed uit zijn handen zullen moeten rukken. Het binnenste van de toren 

is waarschijnlijk aan wat onderhoud toe, en dus is er blauw nylon koord aan de buitenkant 

van de toren dat naar de klok leidt. Het remt de klokkenluider voor geen meter. Verwoed 

zwengelt hij de klok heen en weer. Mogelijk gaf dit ooit een perfect geluid, inmiddels is het 

ding volstrekt atonaal en overbodig. Als we kijken wat er aan auto’s op de hoofdstraat van 

Abercorn staat, is iedereen die de mis wil bijwonen is al lang binnen. Hier is de naam 

hoofdstraat wat overdreven. Het museum, aan de rand van het kerkhof, is een garagebox, 

die naast de naam “Museum’ geen indicatie geeft ooit open te zijn, en de weg is een 

kasseienstraatje dat doodloopt op het kerkhof en het kasteeltje. 

Onze aankomst gisteravond heb ik aangeduid als “wat geneuzel”. Dit blijkt nu toch relevant. 

Over de zeik door de aanrijding, zijn we blind Hopetoun opgereden en daar vastgelopen 

tussen muurtjes en hekken. Vervolgens hebben we James, de B&B keeper gebeld, die ons 

heeft opgepikt. 

In Schotland gaat men anders om met hekken en muurtjes dan in ons land. Een duidelijke 

privétuin, daar blijf je uit, maar 

verder heb je hier “the right of 

way”. Je mag lopen waar je wilt, de 

hekken zijn om het vee op zijn plek 

te houden. We nemen nu een hek 

aan de andere kant van het kerkhof 

en komen via een aardig pad bij de 

zee. Wel wil ik van Nelleke graag 

weten wie de eigenaar is van 

Blackness.  

                                                                 
12 Abercorn had ook een echt kasteeltje, waar mogelijk hier of daar nog wat stenen van liggen. 
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Had ze eerder verteld, maar als gezegd, we zijn young elderly, dus we vergeten wel eens 

wat. In dit geval vergat ik dat het om Historic Scotland gaat en Nelleke dat we daar een 

abonnement voor hebben, en vooral dat je dat ook mee moeten nemen. 

 

Het wordt tijd om de plannen bij te stellen. Een tweede doel hier is het opzoeken van 

Midhope, een kasteeltje dat speelt in de serie “Outlander” waar we nog op terug komen. 

De locatie van Midhope is geheim. De mensen in de omgeving hebben bij de 

productiemaatschappij van de serie Outlander moeten tekenen dit zo te houden.  

Er is al eens een gevalletje geweest met twee bussen met “Crazy Ladies”, zoals James de 

Outlander-fans aanduidt. Zij wisten de plek toch te vinden, wat zeker tijdens opnamen meer 

dan hinderlijk is, dus men doet echt zijn best Midhope geheim te houden.  

Zo ook James, al heeft hij ons wel een “leuke wandelroute” aanbevolen: “Onmiddellijk nadat 

de kust is bereikt terug het bos in, de wei door en om een heuvel heen.”  

Dit de wei door is wat complex, want het hek erom heen is twee keer zo hoog als normaal en 

heeft een overmaat aan prikkeldraad. Ook staan er wat andere hekken op de paden, maar 

daar kunnen we omheen. De enigen die het daar niet mee eens zijn, zijn de fazanten die een 

pokkenherrie maken als ze vluchten. Daarmee alarmeren ze de honden bij de cottages 

onderaan de helling. Die besluiten dat hard blaffen en op en neer springen hun “favorite 

thing” is op de vroege zondagochtend en blèren heel Hopetoun bij elkaar. Vooral Nelleke 

wordt hier niet helemaal blij van, het toepassen van “right of way” is nooit helemaal haar 

ding geweest. 

Maar de missie slaagt, we vinden 

Midhope uiteindelijk onder aan de 

heuvel, naast de cottage met de 

enthousiaste honden. Omdat het 

zondag is liggen de bedrijfjes rond 

het kasteeltje stil, en kunnen we op 

ons gemak de foto’s maken die we 

wilden.  
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Dan hebben de honden van de cottage door dat we niet langer op de heuvel achter het huis 

staan, maar via een bocht op de weg er voor zijn uitgekomen. En dus razen ze door de 

enorme tuin de andere kant uit, waarbij er een over het tuinhek springt. Nu blijkt hij goed 

opgevoed, en is op en neer springen en blaffen zijn “favorite thing” en niet achter 

wandelaars aanjagen. De confrontatie tussen hond en wandelstok kan uitblijven. 

Wij lopen terug naar de B&B, om alsnog de auto naar Blackness Castle te pakken. Dit kasteel 

is in de 15e en 16e eeuw gebouwd om het achterliggende Linlithgow te verdedigen. Het 

eindigt met een punt in zee, en lijkt door de plaatsen van de torens op een boot die op het 

punt staat de Firth of Forth13 op te varen.  

Na WO I is het fort afgedankt 

als militaire basis, maar 

ondertussen is er wel eeuwen 

geknokt, dus er zijn veel 

verhalen over de geschiedenis 

van deze plek. Alles bij elkaar 

een prima bezoek, waarbij het 

uitzicht over het water van de 

Forth het bezoek extra 

bijzonder maakt. 

Veel tijd kost het 

kasteelbezoek ons niet, en dus gaan we nog een Historic Scotland stempel halen, nu in de 

ruïne van het Paleis Linlithgow. 

Het dorpje met de gelijknamige naam valt op door de vele oude gebouwen, en heel veel 

fietsers. Iedereen met helm, maar sommigen dan weer versierd met pruik of hanenkam. Het 

blijkt een goede doel actie “Fietsen voor Schotland”. De aankomst is naast het kasteel, met 

veel muziek en gezelligheid. 

Wij lopen als eerste “Coffee Neuk” 

binnen. Daar kan je allerlei vrolijke 

dingen bij denken, feit is dat we hier 

weer met een Schots woord te 

maken hebben. Het betekent 

“hoek”. Als we om espresso en 

cappuccino vragen wordt er ergens 

een Nespresso apparaat uit de kast 

getrokken.  

                                                                 
13 Firth is Schots voor monding. Het is dus de monding van de rivier de Forth. 
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Waarschijnlijk is dit het enige product dat deze broodjes-, thee- en gebakswinkel niet zelf 

maakt. Hun soep en broodjes zijn in ieder geval een aanrader. 

Vanuit de coffeeshop loop je eerst tegen een oude kerk aan. Het is 

zo’n typische UK kerk met een vierkante toren. In de 60-er jaren 

heeft iemand bedacht dat al die vierkante torens op het eiland wel 

heel deprimerend waren. En dus is er een science fiction kroon op 

de toren gezet. Ook de trieste doeken met donkere 

bijbelvoorstellingen pasten niet in het concept. Deze kerk heeft nu 

grote geborduurde panelen hangen. Over smaak valt te twisten, 

maar deze kerk is in ieder geval anders dan anderen. 

Wat rest is Linlithgow Palace. Dit was het “woonpaleis”, waar 

Blackness vooral voor de verdediging was. Hoewel veel meer in 

puin dan Blackness, is er nog genoeg te zien. Het kasteel is aan het eind van de 15e eeuw 

gebouwd door James 4, de Schot met de twijfelachtige eer, dat hij zich als laatste koning van 

het Verenigd Koninkrijk hartstikke dood liet slaan op het slagveld (om precies te zijn bij de 

slag van Flodden in 1513). Verder is hier Mary, Queen of Scotts geboren. Het paleis is wel zo 

gebouwd dat het niet alleen de gemiddelde schurk, maar ook een klein leger buiten de deur 

kon houden. Met alle oorlogen tussen de Engelsen de Schotten en de Schotten onderling 

was het niet verstandig voor je veiligheid alleen te rekenen op een kasteel in de vorm van 

een stenen boot. Rond een centraal plein met een fontein met heel veel beelden is het 

vierkante gebouw opgetrokken. Je kan op verschillende plaatsen in de torens omhoog en via 

de verdiepingen tussen de torens heen en weer lopen. Keuken, grote zaal, veel 

woonvertrekken, de plee, de gevangenissen voor gegoede en onfortuinlijke criminelen, alles 

is er.  

Hoger in het gebouw heb je een goed uitzicht over de heuvel waarop het kasteel staat en 

het loch dat er aan grenst. Daar is men vooral bezig met bootje varen, wandelen en vieren 

dat de fietstocht een succes was. 
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Bij het verlaten van het terrein krijgen we ieder een halve liter melk van de fietssponsors die 

geen idee hebben hoe ze anders van het spul af moeten komen. Het is goede melk  

De dag is zo langzamerhand een heel eind om. Het ontbijt van James en de lunch bij Neuk 

hebben eigenlijk voldoende voedsel voor drie dagen opgeleverd, maar ’s avonds nog iets 

naar binnen steken lijkt verstandig. Hiervoor gaan we naar South Queensferry. Hier vieren ze 

dat “de brug” 50 jaar bestaat. De hoofdstraat is vol gezet met kraampjes met voedsel, 

waardeloze sieraden, drank en promotie van goede doelen. 

Ik ga voor de wild-zwijn burger en we kopen wat in bij de plaatselijke super om ook op de 

kamer nog iets te eten te hebben. 

Terug in de B&B vindt Nelleke het mooi 

geweest. James had verteld dat er achter de 

cottage zeer regelmatig reeën lopen. Dat is 

altijd leuk, dus ik zwerf nog een uurtje over 

de heuvels van Hopetoun. Uiteindelijk zie ik 

drie damherten. Niet de aantallen die me 

zijn beloofd, maar een gegeven hert moet je 

niet in de bek kijken. 

FALKIRK, STIRLING & DOUNE: 8 SEPTEMBER. 

Na weer een enorm ontbijt van James naar binnen gemetseld te hebben pakken we de auto 

om de omgeving te verkennen.  

De eerste stop is The Helix Park 

met zijn Kelpies, mytische 

beesten met een paardenkop die 

in het water leven. Hier is een 

kunstproject waarbij twee Kelpies 

hun kop boven water steken. Het 

zijn net digitale beelden: 

opgebouwd uit roestvrij stalen 

platen die als pixels het beeld 

vormen. Ze staan er net, en de 

setting in het Helixpark is nog niet 

helemaal af. Vanaf 2016 kan je er rondvaren en in de Kelpies worden rondgeleid.  

De bewijzering naar de beelden is nog waardeloos, maar ze zijn met hun 30 meter hoogte zo 

enorm, dat je ze ook zonder borden vindt. We hadden bij Fallkirk Wheel het model al gezien, 

http://www.thehelix.co.uk/
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maar die vallen letterlijk en figuurlijk in het niet bij de echte beelden. De Kelpies schijnen nu 

al een Schotse topattractie14 te zijn. 

De volgende stop komt “per ongeluk”. Onderweg zien we een bord naar Stirling Castle. 

Gratis toegang voor leden, dus waarom niet…. 

Stirling stamt uit de 12e eeuw, maar werd in de 15e en 16e eeuw uitgebouwd tot zijn huidige 

vorm door de koningen James 4-6, waarbij 6 het kasteel in 1603 verliet om James 115 te 

worden. 

 

Het kasteel werd in de 18e en 19e eeuw verder uitgebouwd en viel nooit ten prooi aan de 

afwijking van de heersers van dit eiland om ruïnes te willen bouwen. 

Het leuke van Stirling, het grootste kasteel tot nu toe, is dat 

het voor een deel is gerestaureerd. Daarmee wijkt het 

volkomen af van alles wat we tot nu toe hebben gezien. Geen 

kale stenen ruimten, maar volkomen gemeubileerde 

vertrekken en in iedere kamer een character player die uitleg 

geeft. Waarschijnlijk kijken wij hysterisch dom uit de ogen, 

want ze komen allemaal bij ons langs met hun verhaal (of om 

te vertellen dat ze de schurft aan Man United & Venpursie 

hebben). 

Naast een redelijk 

restaurant, is er op 

het complex ook een 

museum van de Schotse militaire regimenten. Het 

soldaatje spelen wordt wel heel erg opgehemeld, 

maar daarnaast is er toch een redelijk historisch 

overzicht, met veel aandacht voor zowel de 

doedelzak als de ontwikkeling van het tenue, 

inclusief de kilt.  

                                                                 
14 En ja, in Outlander worden ze ook genoemd. 
15 James 1 van Engeland, Schotland liep vijf Jamesen voor. 
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Even verderop in het dorp is het 

huis van Argyll, een adellijk 

geslacht dat ongetwijfeld ook een 

kamertje in het kasteel had 

kunnen krijgen16, maar de 

voorkeur gaf aan een stadse 

woning. Je kan niet anders zeggen 

dan dat de Argylltjes riant 

woonden. In het huis zijn nu 

stijlkamers ingericht die een goed 

beeld geven van het leven eind 

16e, begin 17e eeuw. 

Doel van deze vakantie was zo veel mogelijk nieuwe dingen zien en doen, maar af en toe 

moet je even terug naar iets 

wat je al eerder bent 

geweest. 

De afsluiter van de dag is het 

kasteel van de Duke of 

Albany, die aan het eind van 

de 14e, begin 15e eeuw 

optrad als “baas van 

Schotland” van drie 

opeenvolgende koningen. 

Daar hoort natuurlijk ook een 

stevig kasteel bij. Dit was zo stevig dat het nu nog steeds in gebruik is, al is Castle Doune nu 

in eerste instantie als filmlocatie17 bekend. 

Op weg naar huis wil Nelleke nog even stoppen bij Duncarron. Hier wordt volgens beperkte 

info een middeleeuws dorp gebouwd. Duncarron ligt aan een mooi kunstmatig Loch prachtig 

                                                                 
16 En eeuwen later de hele tent daar runde.  

17 Monty Python (the Holy Grail), Game of Thrones (Winterfell) en Outlander (Castle Leoch). 
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in de Lowlands. We maken er een mooie wandeling op een uitgezet pad. Als we na anderhalf 

uur weer bijna bij het dorp zijn, zien we een dicht hek. Daarachter zou het moeten gebeuren, 

het vrijwillige middeleeuwse leven. Maar de vrijwilligers hebben vandaag duidelijk andere 

activiteiten. Ze hebben een website, dus als je in de buurt bent, houdt ze in de gaten. De 

motor achter het gebeuren schijnt Saor Patrol te zijn, de Schotse ZZ-Top. 

We eindigen de dag weer met een maal in South Queensferry, waar de konijnen spelen op 

de parkeerplaats en de rust, na het vertrek van de jubileummarkt, is teruggekeerd. 

Victoria, de voorlaatste koningin, is 

ondertussen, ondanks de gemiddeld 

hoge leeftijd van het geslacht 

Hannover, al heel lang dood, en EIIR 

gebruikt de ferry niet meer.18 Vijftig 

jaar geleden is er een spoorbrug over 

de Firth of Forth aangelegd (vandaar 

het feestje in het dorp). Deze brug 

wordt nog steeds beschouwd als een 

van de mooiste ter wereld. 

Er is nu een brug naast, en de bouw 

van een nog nieuwere brug vordert 

gestaag. Wie een prachtig uitzicht wil hebben, moet in South Queensferry kiezen voor een 

van de restaurants met zicht op de riviermonding en de bruggen. Wij doen dat in ieder geval. 

Je kan dan ook het oude haventje van de plaats en het eilandje onder de brug zien. Op dat 

eilandje staan de resten van fortificaties die zijn gebruikt om de monding van de Forth te 

beschermen tegen indringers in het algemeen en Engelsen in het bijzonder. 

Als we uiteindelijk Hopetoun weer oprijden is het nog net licht. We kijken nog even bij de 

heuvel achter de B&B. De drie reeën blijken nu (letterlijk) een kudde vriendjes meegenomen 

te hebben. 

 

                                                                 
18 In werkelijkheid was het Queen Margaret, die vele eeuwen eerder zich als eerste royalty met een bootje 
heen en weer liet varen tussen haar kastelen noordelijk en zuidelijk van de Forth. 
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HOPETOUN EN EDINBURGH: 9 SEPTEMBER. 

Een landgoed, als waar we nu zitten, verdient het om goed bekeken te worden. Het grootste 

pand op het terrein is Hopetoun House. Door gebruik te maken van de “right of way” lopen 

we door de weilanden langs de twee kuddes damherten naar het paleis. Daarbij helpt het 

dat we van James de code van het grote hek halverwege hebben gehad. We passeren een 

bouwvallige toren uit de 14e eeuw. Het gebied kent al heel lang adellijke heersers. 

Het verhaal van dit paleis is er een dat je overal in Europa kan horen. Ergens in de 17e, 18e of 

19e eeuw zet de adel een veel te groot pand op enorme landerijen net buiten de grote stad. 

De zoon of kleinzoon van de stichter bedenkt dat het weliswaar te groot is voor menselijk 

gebruik, maar niet werkelijk megalomaan. En dus wordt er een geveltje uitgebroken, een 

etage opgezet en links of rechts (of, waar mogelijk links en rechts) een vleugel aangebouwd. 

En natuurlijk stallen toegevoegd, en tuinen. 

En dan maakt het weinig uit of je net buiten Amsterdam, München, Parijs, London of 

Edinburgh zit. Hopetoun House lijkt het meeste op Soestdijk, hoewel het laatste het aflegt 

als het om echt megalomaan gaat. Een voorbeeld: een echt paleis heeft een bibliotheek, 

waar de kinderen rustig kunnen leren. Want uiteraard hebben de kinderen recht op de beste 

opleiding. Daar hoort trouwens ook paardrijden bij. Nu vinden velen dat een leuke hobby, 

maar met pech wordt je nat van de regen. En regen is een vaste waarde in Schotland (zeggen 

ze, wij hebben tot nu toe mazzel). Dus wat doe je als de kinderen jengelen? Je verhuist de 

boeken naar “ergens” in het pand, de bedienden onthouden wel waar, en je begint een 

binnen-manege in de ruimte van de bibliotheek (als ze uitgekeken zijn op de binnenbak kan 

je er altijd weer een balzaal van maken).  

Het eerste wat we ons afvragen is 

wie in vredesnaam die Hopes zijn. 

Het antwoord blijkt: de heersers op 

de achtergrond. Een van de 

vroegere Hopes is naar Nederland 

geëmigreerd en heeft daar een 

bank op gericht (Mees en Hope). 

De anderen “steunden de 

Koninklijke familie”. 
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Daarbij bekleedden ze ministersposten en waren gouverneur van Australië en onderkoning 

van India. Nu het keizerrijk de laatste decennia wat afbrokkelt, is het landgoed 

ondergebracht in een trust. Deze zorgt voor het onderhoud. Voor alle zekerheid is Charles, 

de oudste kroonprins ter wereld, hier voorzitter van.  

Dus op de begroting valt 

Hopetoun buiten de 

bezuinigingen. Als compensatie 

zijn er wat inkomsten uit de 

verhuur van restaurant, balzaal en 

kapel en levert de stroom van 

bezoekers wat geld op. En dan 

blijft er nog steeds voldoende 

ruimte over voor de familie om 

“voor weinig” zelf in het pand te 

wonen. In een van de gangen 

staan wat extra meubeltjes. Op een stoel staat een wapen EIIR. Voor als Lillibeth weer eens 

langs komt, dan heeft ze in ieder geval een gemakkelijk zitje. 

Hopetoun bezoeken is de moeite. Er komen maar weinig bezoekers en dus is er weinig 

afgezet in het openbare deel van het paleis. Zelden hebben we alles zo goed kunnen 

bekijken. Verder loopt er veel personeel (vrijwilligers?) rond om uitleg te geven. Leuk is dat 

er altijd een goede relatie met Holland is geweest en dat er een duidelijke link met onze 

cultuur is in de vorm van schilderijen, een klok en meubels.  

Na het bezoek lopen we langs de kudde edelherten over Hope’s Walk naar een plek 

waardoor we weer echt de wei in kunnen. 

Zover van de paleismuren zie je 

verder helemaal niemand. Door de 

velden lopen we terug naar 

Parkhead House, onze B&B. 

De tweede helft van de dag 

brengen we door in Edinburgh, wat 

op een half uurtje van Parkhead 

ligt. In de buitenwijken zien we 

weer een schoolklasje waar Nelleke 

zich zo boos over kan maken. 

Natuurlijk kennen we al jaren de 

Britse schooluniformen, maar nieuwe veiligheidsinzichten vinden dat niet voldoende.  
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Schoolklassen dienen nu op straat gele wegwerkerhesjes te dragen, 

opdat hen helemaal niets kan overkomen. Natuurlijk heeft ze gelijk dat 

dit bijdraagt aan de totale vertrutting van de maatschappij, waar het 

hoofdthema toch vooral het verschuiven van verantwoordelijkheid naar 

anderen lijkt. Ik kan me er minder druk over maken. Misschien maken 

wij het nog mee dat ze ook allemaal een helm en een zwaailicht moeten 

dragen. En een drietonige sirene, die afgaat als er binnen 30 meter een 

bewegend hard voorwerp (fiets, auto, vallende piano) of een 

middelgrote hond wordt gedetecteerd door het registratie systeem in 

de helm. Al zal in deze 

stad voor de sirene wel 

het geluid van de 

Highland Bagpipe gaan klinken. 

De auto kan voor weinig worden geparkeerd 

in een zijstraatje van het hotel waar we 

zeven jaar geleden hebben gezeten. Dat is 

dicht bij de Royal Mile, de hoofdstraat van 

de stad. We kopen een broche voor op de 

omslagdoek in wording die Nelleke nu op de 

pennen heeft staan, en lopen op en neer 

naar de Burcht.  

Daarnaast eten we wat en we lopen via “Bobby”19, die uiteraard over de neus wordt geaaid, 

terug naar de Royal Mile om weer bij de auto te komen.  

Daarbij passeren we “the 

Elephant House” waar ooit een 

berooide gescheiden vrouw 

begon met het schrijven van 

kinderverhaaltjes20. 

De wandeling betekent ook veel 

toeristen kijken en ook langs de 

verkiezingsopwinding lopen. En 

natuurlijk nog even die twee 

Outlander locaties fotograferen: 

de kroeg “World’s End” en een 

Close. En close is een doodlopende steeg die vanaf de Royal Mile de helling af gaat. Soms 

kwamen ze wel ergens op uit, dan is het een Wynd. 

                                                                 
19 Details over het hondje Bobby en de begraafplaats: zie verslag 2007. 
20 Op de gevel van Elephant House staat dan ook trots “Birthplace of Harry Potter”. 
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Carfax Close was fictief, en uit de tekst blijkt niet 

of het aan de linkerkant of aan de rechterkant 

van de straat lag. Maar met wat passen tellen 

komen we tot de conclusie dat het ter hoogte 

van Toddricks Wynd, of South Cray’s Close is 

geweest. Het is een weetje waar je niets aan 

hebt, maar we hebben het wel uitgezocht . 

CULROSS EN FALKLAND: 10 SEPTEMBER 

Vandaag is de laatste dag van de Outlander expeditie. De eerste stop is Culross, waar op 

verschillende plekken is gefilmd. Om te beginnen gaan we naar Culross Palace, waar veel 

opnamen in de tuin zijn gemaakt. Het lijkt er op dat we hier snel klaar zijn, deze plek gaat pas 

in de middag open, en, wat veel problematischer is, alleen op andere dagen. 

Er blijkt gelukkig toch genoeg te 

beleven. Allereerst worden we 

aangeschoten door een oudere 

oudere, die vertelt dat er een 

mooie band is tussen Schotland 

en Nederland. Dat horen we 

vaker, want de Schotten zijn zeer 

spraakzaam, maar hij weet het te 

onderbouwen. Culross heeft 

eeuwen lang mijnbouw gehad. 

Kolen werden naar “Flushing” 

geëxporteerd, waar hij zelf ook is geweest. Als ballast namen de kolenschepen dakpannen 

mee terug. En zo komt het dat de halve regio Nederlandse dakpannen op het huis heeft 

liggen. 

Hij wijst ons op een heuvel stenen in het gebied dat met eb is drooggevallen. Hier stond in 

het verleden een toren waardoor de kolen direct van de mijn in het schip konden. 

Goed. Outlander dus. Er zijn 8 boeken 

over tijdreizigers geschreven door 

Diana Gabaldon. Nelleke verslindt ze 

al jaren en bij herhaling. We hebben 

locaties bezocht in Noord Frankrijk, 

eerder in Schotland, de Caraïben 

(maar het verkeerde eiland) en New 

England (vooralsnog ook de 

verkeerde plek). Nu een 

filmmaatschappij besloten heeft er 

een mega TV productie van te maken 

en de eerste delen van seizoen 1 zijn 

uitgezonden is een nevendoel van de 

vakantie geworden “de plekken” te 

vinden. Vandaag is DE dag. 
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Verder komt hij met 

wat details over 

bouwdata en de plaats 

van historische 

gevelstenen. En we 

ontdekken nog iets. De 

oude kern van Culross 

is wit of geel geverfd. 

Da’s mooi, maar past 

niet in het wereldbeeld 

van de Amerikaanse TV 

kijker, en waarschijnlijk 

niet in dat van Diana 

Gabaldon. Nu zou je zeggen: “die moeten er maar aan wennen”, maar zo zit de wereld niet 

meer in elkaar. Dus is het hele centrum donkergrijs gespoten om het Europa van de 18e 

eeuw een modderig en nors uiterlijk te geven. Als ze je het vertellen zou je het niet geloven, 

maar terwijl we er rondkijken is een schildersbedrijf met een hogedrukspuit de grijze verf 

aan het verwijderen en schade aan het herstellen.  

Met een grijns van oor tot oor loopt Nelleke tussen dit alles door. Vooral de oproep uit het 

“huis” van een van de hoofdrolspelers om voor onafhankelijk Schotland te stemmen maakt 

haar blij. 

Verderop in het dorp zijn nog wat 

“non-related” 

bezienswaardigheden: een oude 

kerk, met een heel oud kerkhof 

en veel Keltische kruizen en een 

ruïne van een eerdere abdij. 

Vooral de koffieshop in het pand 

moet genoemd worden. De 

vrijwilliger heeft zijn hele leven bij 

het Schotse Rijkswaterstaat 

gewerkt en vertelt dat hij vorige 

week Iris de Rijke heeft rondgeleid. Ik kan bevestigen dat het een collega van me is.  

Als we weg lopen komt één van de vrouwen, die achter een andere tafel zat, achter ons aan. 

Of het klopt dat we uit Utrecht komen. Zij blijkt iemand te kennen die in Utrecht en Leiden 

heeft gestudeerd. We ontsnappen er niet aan om uit te leggen hoe onze reis in elkaar zit. 

Dan kent haar enthousiasme helemaal geen grenzen meer. Zij gaat dit weekend bij haar 

kennissen James en Angela in Parkhead House langs. We vragen haar de groeten aan onze 

B&B uitbaters te doen en gaan terug naar de auto. This gets too scary!!!! 
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Van Culross rijden we naar Limekilns. Daar zou een grotje moeten zijn dat voor de opnamen 

is gebruikt. Het zal best waar zijn, we lopen er chagrijnig wat rond, maar vinden niets. 

En dus geven we gas richting de 

eindbestemming in Falkland. Het 

zijn allemaal kleine afstanden, en 

voor we er zijn komen we nog in 

Dumfermline, met zijn Abbey en 

Ruïne van een Paleis. Voor het 

eerst kunnen we de auto niet 

kwijt. Waar ze vandaan komen 

weet ik niet, maar de plaats barst 

van de toeristen. Wat verderop is 

het museum van ene Carnegie, en 

daar is niemand in 

geïnteresseerd, dus de auto eindigt daar. 

Het paleis van Dumfermline is eigendom van de club waar wij lid van zijn, dus we hobbelen 

gratis wat rond op de plaats waar ooit wat Charlesen en Maries de baas zijn geweest en 

waar vanaf de 11e eeuw is gebouwd aan een abdij. 

De huidige kerk is heel erg groot, en een bedevaartplaats 

voor vele Schotten, want hier ligt Robert the Bruce 

begraven, misschien wel de meest aansprekende koning uit 

de Schotse geschiedenis. Om bezoekers wat extra’s te 

bieden is tijdens eerdere restauratiewerkzaamheden een 

afdruk van zijn schedel gemaakt, die nu apart 

tentoongesteld staat. Ieder het zijne, zou ik zo zeggen. 

Terug bij de auto kijken we nog een keer naar het verlaten 

museum. Het personeelslid kijkt 

hunkerend naar buiten. Hij zou 

vandaag zo graag een bezoeker 

hebben. We kijken eens naar 

binnen en bedenken dat een 

gratis museum nooit weg is, zeker 

niet als we en passant een 

Drumfermliner blij kunnen 

maken.  



Schotland 2014 Pagina 46 van 101 

Het Carnegie museum blijkt het geboortehuis van Andrew en Thomas Carnegie. Omdat er in 

Drumfermline niets te verdienen viel emigreerde de Carnegies naar de VS. De rest is 

geschiedenis. Omgerekend naar huidige bedragen zou Andrew op enig moment bijna zes 

keer het vermogen van Bill Gates hebben gehad. Net als Gates was hij filantroop, maar hij 

bleef waanzinnig rijk. En daarbij kan een museumpje in zijn geboorteplaats er af. En dan 

direct maar een goed museum met aandacht voor zijn jeugd, 

zijn zakelijk succes en de dingen die hij financieel steunde. 

Een bezoek aan het museum is de moeite waard, de blije 

Drumfermliner is een bonus. 

Ons volgende hotel, het Covenanter Hotel in Falkland ligt min 

of meer om de hoek. Hier hebben volgens het boek de 

hoofdrolspelers geslapen, maar tot verdriet van Nelleke in 

“de andere kamer”. In het dorp lopen de nodige Crazy Ladies 

rond om van het hotel en de fontein er voor foto’s te maken, 

maar (nog) in aantallen die alleen maar aan de feestvreugde 

bijdragen. Als volstrekt onafhankelijke medereiziger stel ik 

vast dat het een goed hotel in een leuk oud dorpje is. 

FALKLAND: 11 SEPTEMBER 

Falkland heeft, hoe kan het ook anders in het grootste openlucht museum ter wereld21, een 

paleisruïne. Nu is het “ruïne” betrekkelijk. Van de drie oorspronkelijke vleugels staat er van 

één de omvang van de fundering 

nog, een is een degelijke ruïne 

met afgebroken muren, vensters 

zonder glas en vloeren tussen 

etages die niet meer zijn. De 

laatste vleugel is nog intact en 

wordt nog bewoond door “de 

familie”. Daar ook Falkland Palace 

is gebouwd op stevige 

gezinsuitbreiding en vrienden die 

nog eens bleven logeren is die 

ene vleugel genoeg voor museum, familie en bedrijf. Vrijwilligers geven leuke uitleg. In de 

kapel zijn ze een schilderij aan het repareren.  

Ik raak in gesprek met de restaurateur en ontdek dat het leuk is om op details in te gaan. Hij 

weet waar hij over praat, maar de gidsen worden toch wat nerveus. Dus verzinnen we voor 

hen ook wat vragen over de schilden en namen aan de muren. 

                                                                 
21 Ik blijf bij mijn stelling dat het Verenigd Koninkrijk het grootste openluchtmuseum ter wereld is, en dat je er 
toegelaten zou moeten worden op je museum jaarkaart en niet op je paspoort. 
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Er komen boeken en kaarten aan te pas om de verbanden tussen de Jamesen en Maries aan 

te geven en om details te controleren. 

Heel erg leuk is de tennishal, de 

oudste van het Verenigd Koninkrijk. 

Nadat het moderne lawn tennis zich 

ontwikkelde heeft men bedacht 

deze oer balletje-mep-vorm “real 

tennis” of “royal tennis” te noemen. 

Real tennis is een mix van squash en 

tennis. Bij real tennis doen de muren 

en het schuine dak ook mee, en zijn 

er gaten in de muur waardoor je de 

bal uit de baan kan slaan, wat dan 

ook weer een punt op kan leveren. 

Grappig detail: de Koninklijke spelers zaten te strak in het pak om een bal op te kunnen 

rapen. Daarvoor liep er een bediende over de baan. Deze servant deed de opslag. 

Mary Queen of Schots had dat waarschijnlijk niet nodig, want volgens de begrippen van die 

tijd haalde de del het in haar hoofd om in een broek te gaan spelen. Wie de verbinding 

tussen hoofd en romp lief had liet wel na om de koningin te vertellen “to behave”.  

Wat zou het mooi zijn als 

deze mensen de Williams 

sisters nog hadden kunnen 

zien. 

In de middag willen we de 

natuur in, al hebben we 

onderweg en op Hopetoun 

al veel gezien.  

Even buiten het dorp zijn 

heel veel wandelingen 

uitgezet. We lopen een stuk 

een heuvel op, tussen de 

bloeiende hei en de schapen. 
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 Hier is nog een open groeve. Ook 

dat roept weer jeugdsentiment 

op, want we hebben in Schotland 

voor de studie nog stenen lopen 

kloppen, op zoek naar fossielen. 

Ook nu vinden we weer wat 

kleine stukjes. Daarna wandelen 

we naar een kalkmijn, zoals we in 

Limekilns al hadden gezocht. De 

mijn is keurig afgesloten, maar 

ligt prachtig in een moerasachtig 

veengebied met veel mooie 

planten en er is de nodige uitleg die laat zien hoe zwaar het leven toen was. 

BRAEMAR: 12 SEPTEMBER 

Als jonge ouderen, die driftig gebruikmaken van concession22 hebben we recht op 

jeugdsentimentele acties, en dus rijden we vandaag eerst richting Blairgowrie, waar we 

tijdens de al genoemde studiereis zijn geweest. 

Onderweg rijden we langs 

Balvaird Castle. Dit kasteel is zo 

onbeduidend dat Historic 

Scotland de toren maar een paar 

dagen per jaar open stelt. En 

niemand weet wanneer. Het 

kasteel is gebouwd rond 1500 

door Andrew Murray. Het kasteel 

was comfortabel, maar niemand 

wilde het veroveren of in puin 

slaan, dus zijn de Murray’s na 

een paar eeuwen naar Scone Castle bij Perth verhuist, daar was in ieder geval nog iets te 

beleven. Hier is niet alleen het hek naar het kasteel afgesloten, maar ook dat van de 

parkeerplaats. Voor alle zekerheid is het geheel ook nog in de mist gezet. Nu hebben de 

Schotten de naam zuinig te zijn, maar onderschat Nederlanders niet die gratis bij een 

toeristisch belangrijk punt kunnen komen. Soepel nemen we de gesloten hekken en bekijken 

de ruïne op ons gemak. Zo in de mist, met bedauwde spinnenwebben heeft het een heel 

speciaal sfeertje. 

                                                                 
22 Engelse woord voor korting voor 60+ ers 
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Tijdens de wandeling trekt de mist op, zodat we met alweer prachtig weer richting Perth en 

Aberdeen kunnen rijden.  

 

Daarna kom je dan echt bij Blairgowrie, het pittoreske dorpje dat zo prachtig is gelegen aan 

de Ericht Rivier, waarlangs het zo prettig bramen eten is.  

Het centrale plein heeft een heel aardig hotel en verder beschikt het dorp over een heuse 

feestzaal en een mooie winkel waar men prachtige kilts verkoopt. Het enige wat eigenlijk 

niet goed gaat in Blairgowrie zijn de beroemde Schotse avonden met de Corries, Blind 

George Bell & his band en volksdansen door de plaatselijke lagere school. Die avonden zijn 

aan het begin van de 80-er jaren afgeschaft, nadat het hoogtepunt in feite al was bereikt in 

1977, toen een groep Utrechtse 

biologiestudenten de avond op 

zijn kop zette. 

Bovenop al dit jeugdsentiment 

vinden we ook nog een CD zaak 

met leuke folk en een lunchroom 

met echte koffie. Of het hotel nog 

steeds diezelfde diep roze 

bruidssuite van 37 jaar geleden 

heeft durven we niet te zeggen 

. Wij gaan weer verder. 

Na Blairgowrie beginnen de Cairngorms, een deel van de Schotse hooglanden. Het is een 

waanzinnig mooi gebied, waar we regelmatig stoppen om wat rond te kijken en foto’s te 

maken. De totale afstand naar Braemar is niet zo groot, dus we staan in no-time bij ons B&B, 

het Moorfields House Hotel. Er hangt een briefje aan de deur: “Tot 16:00 zijn we dicht.” 
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 Nu komt het vaker voor dat je pas later kunt inchecken, maar dicht tot 16:00 en dan echt 

gesloten is een first. 

Nu is er in het dorp ook nog Hotel 

the Fife Arms, en die schenken 

koffie. Bovendien is er Braemar 

Castle, dus we slaan de tijd wel 

stuk. The Fife Arms wordt 

afgemaakt in de hotelrecensies, 

en door de verkoper van de 

folkclub in Blairgowrie.  

Die komt hier vanavond de boel 

nog triester maken door er 

trekzak te spelen. De tent ruikt inderdaad uitgesproken muf, maar het weer dwingt je toch 

om op een terrasje buiten te zitten 

dus het komt goed. Door naar 

kasteel Braemar te wandelen zien de 

direct ook het dorp. Bij het kasteel 

staat een bord met de mededeling 

dat ze op andere momenten open 

zijn. We vinden het prima, als het 

goed is, is de B&B nu open. Dat is-ie 

niet, maar na enige tijd blijkt de 

grasmaaier die er bezig is bereid om 

toe te geven dat hij ook de uitbater 

van het hotel is. Hij stalt ons in het 

staalplatenschuurtje achter het hotel. Op dit moment ontgaat het ons waar deze tent zijn 

wereld-beoordelingen vandaan haalt.  

Naast het hotel ligt het Princess Royal 

and Duke of Fife memorial park. 

Waarschijnlijk zegt dit niemand iets, 

maar PR&DoFMP is het Thialf van de 

Schotten. Hier worden jaarlijks “DE” 

highland games gehouden. Die van 

dit jaar zijn verleden week geweest, 

onder enthousiaste aanmoediging 

(volgens de foto’s) van EIIR, Charles 

Optional 3 en hun partners.  

Nu vliegen er geen boomstammen en 

hamers rond, maar alleen kinderen. Het is de moeite er even rond te kijken.  
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BRAEMAR, ABERDEEN EN NAAR ORKNEY: 13 SEPTEMBER 

Vandaag gaan we via Aberdeen naar Orkney. Nu heeft Aberdeen de omvang van Utrecht, en 

het is het centrum van de Schotse oliewinning. Je zou dus zeggen: in Aberdeen is wat te 

beleven. Googelen levert dan altijd de “te doen lijstjes”. Misschien niet zo’n spannende 

manier om dingen te ontdekken, maar onze oude methode: ansichtkaarten kijken en 

bedenken wat wij ook willen zien sterft uit & is toch marginaal minder effectief. 

Bij Aberdeen kom je niet verder dan drie aanraders, waarvan twee buiten de stad.  

In feite is er al één in Braemar. Die beroemde plek is de waterval Linn of Dee. Nu is er geen 

donder te doen in Braemar als het geen winter is (dan is het een skigebied), het is zaterdag 

en een uur of negen en mooi weer. Zonder iemand van betekenis tegen te komen rijden we 

naar de parkeerplek bij de Linn. Daar moet je betalen… als je er op kan. Het blijkt dat 

Schotland die dag heeft 

uitgekozen “to go to the 

heather”23. Een eindeloze stroom 

wandelaars trekt de heuvels in, 

en wij kunnen er gewoon niet 

meer bij. Gelukkig hadden we de 

tip gekregen om ook in Glenn 

Quioch te gaan kijken, even 

verder en volgens de B&B 

uitbater minstens zo leuk. Het 

parkeren is gratis, en er is bijna 

niemand. En zo beginnen we de 

dag met een prachtige wandeling door de highlands en langs een riviertje dat het begin van 

“River Dee” vormt.  

Daarna wordt het serieus kiezen voor richting Aberdeen. Onderweg bij Perth staat Scone 

Castle, waar de voor Schotten zo belangrijke Stone of Scone ooit vandaan kwam. Het belang 

wordt direct door vertaald in de toegangsprijs. We bedenken dat een foto van de buitenkant 

mooi zat is en rijden door Aberdeen. 

                                                                 
23 Of doen aan Munro bagging, een andere kreet voor over de hogere heuvels sjokken. 
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Rond Aberdeen is het mistig. Da’s 

jammer, want daar is Dunnottar 

Castle, een paar mijl buiten de 

stad, en Aberdeens attractie 

nummer twee. Het staat 

spectaculair op kliffen langs het 

water. Oprukkende tegenstanders 

vielen door hoogtevrees al voor 

de helft af, als ze probeerden 

nare dingen te doen met de 

mensen in het kasteel. Wij zien 

dat de Schotten massaal net voor het kasteel rechtsaf wandelen. Dan kom je uit bij de plek 

waar door iedereen foto’s van het kasteel en de kliffen worden genomen onder het nuttigen 

van bramen. Je kan ook links aanhouden, maar dat kost geld, en je vindt waarschijnlijk geen 

bramen. Met een tamelijk paarse tong gaan we terug richting auto. 

Bij Aberdeen zien we niets wat de moeite is. Het is mistig, wat de troosteloosheid van het 

grijze graniet goed uit doet komen. Ergens staat een kerkje, maar dat is dicht en ergens 

anders zie ik een Burgerking, maar Nelleke wil McD, als we al aan de fastfood gaan. 

Tegen de tijd dat we ter hoogte van 

de ferry zijn, zie ik een bord met 

“Scheepvaart Museum”. De 

nummer 1 en feitelijk ook enige 

attractie van de stad. Over het 

museum kan je het volgende 

zeggen: het is gratis, de koffie is ok, 

er zijn goede toiletten en het gaat 

over boten. 

Nu weten we genoeg van musea 

om te zien dat dit een mooi 

museum is, en genoeg van boten om te weten dat ze ons niet boeien. Maar even is best 

leuk, en dan blijft er nog voldoende tijd over om te controleren of Aberdeen werkelijk niets 

is. Het is werkelijk niets. 

We halen de auto uit de garage tegen inlevering van wat ponden en wat lak. De draai is heel 

krap, en ik neem hem nog krapper…. 

Verder is alleen te melden dat we snel aan boord gaan en in een zalige luie stoel naar Orkney 

varen, waar we even na 23:00 uur in Kirkwall aankomen. 

Ons B&B zit in Tankerness. Tot onze verbijstering rijden we er in één keer heen. Voor 

middernacht liggen we in bed. Morgen het eiland verkennen.  
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ORKNEY: 14 SEPTEMBER. 

Volgens Nelleke is het niet 

mogelijk op een van de Orkneys 

(er zijn er meerderen) een 

boerenbedrijf te beginnen, zonder 

bereid te zijn een oudheid op je 

grond te dulden. Sterker nog, 

volgens haar kan je geen spa in de 

grond steken zonder dat de 

pijlpunten en de 

aardewerkscherven je om de oren 

vliegen. 

Nu is het niet aan mij om dit in twijfel te trekken (ik leer bij), maar het lijkt me leuk om dit 

dan ook in praktijk zelf te zien. 

Bij gebrek aan schepjes wordt het plan beperkt tot het afstruinen van wat sites met 

oudheidkundige vondsten. Nelleke heeft een lijstje. Normaal is dat goed om te bepalen waar 

je heen gaat. Vandaag is het nog nuttiger om te bepalen waar je niet heen gaat. 

Er zijn eindeloos veel ruïnes en echte oudheden. Door langs te gaan bij “the highlights of”, 

die meestal worden beheerd door Historic Scotland, houd je het nog een beetje 

overzichtelijk. Zo zien wij achtereenvolgens: 

  Rennisbister Earth House. De eerste stop wijkt al direct af van de planning, maar het is 

van Scotland Heritage en ik was de bocht om voor Nelleke kon protesteren. Hier moet 

je eerst bij iemand over het erf, en dan kom je bij een put met een ladder. Er schijnen 

nog veel Earth Houses te zijn, maar omdat ze allemaal met een put de grond in 

verdwijnen zijn ze slecht te bezoeken. Eenmaal ondergronds kom je in een kamertje 

met kastruimte en gangen naar andere kleinere kamertjes. Dat laatste geloof ik wel, ik 

vind het nauw genoeg. Oorspronkelijk hadden de Earth Houses een houten dak, zodat 

ze veel ruimer waren, en het gaf de mogelijkheid een goede haard te bouwen en in de 

kamer ruim rechtop staan.  

 De Standing Stones of Stennes vormden een steencirkel van 11 of 12 stenen. De cirkel 

is zo’n 5000 jaar geleden geplaatst, maar sindsdien is er veel omgevallen of gewoon 

opgeblazen, want zo’n steen ligt behoorlijk in de weg bij het ploegen. Nu hollen er 

schapen rond, dus de noodzaak om dynamiet te gebruiken is sterk afgenomen. Naast 

de staande stenen zijn de resten van een aantal woningen gevonden. Een deel is 

opgegraven, voor de rest is nu geen geld. Dat geldt trouwens voor meerdere 

vindplaatsen op Orkney. 

 De Unstan Chaimbered Cairn is 500 jaar jonger dan de Stennes stenen, en een 

begraafplaats in de vorm van een heuvel op stenen. Het is te vergelijken met de 
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hunnebedden, maar hier werden meer en plattere stenen gebruikt. Sommige van die 

stenen zijn dan wel weer zo groot dat men geen idee heeft hoe ze die van en op hun 

plek hebben gekregen. 
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 Wat verdwaalde standing stones. Waarschijnlijk hebben ze, naast een religieuze 

betekenis, geholpen als verbinding/wegwijzers tussen de verschillende onderdelen van 

de nederzettingen. 

 De Ring of Brodgar ligt even verderop tussen het Loch of Stenness en het Loch of 

Harray. Het geheel lijkt op Stonehenge, maar met wat dunnere stenen. Van de 

oorspronkelijke zestig stenen zijn er nog maar 36 over. Deze ring, met daarom heen 

een wal en er naast twee grafheuvels is, 2 tot 2,5 duizend jaar oud. In tegenstelling tot 

Stonehenge zijn de stenen niet afgerasterd, je kan er zo tussendoor lopen en ze 

desgewenst aaien (we zien dat sommige mensen daar erg blij van worden)  

 De zee kan in dit gebied knap woest zijn en eet stukjes van de eilanden af. Soms komen 

daardoor opmerkelijke dingen tevoorschijn. Skara Brae is een voorbeeld. Bij een storm 

sloeg een stuk van de kust, waardoor er resten van een huis zichtbaar werden. Na wat 

graafwerk blijkt hier een heel dorp gelegen te hebben, dat voor een groot deel is 

uitgegraven. Je kan nog duidelijk zien hoe de kamerindeling was (inclusief kasten en 

een bak om levende krabben in te bewaren. Het dorp is zo’n 5000 jaar oud en staat 

met de Stenness, Brodgar en Maeshowe op de Unesco wereld erfgoedlijst. Als enige in 

de reeks heeft de site bij Skara Brae een goed restaurant (met 20% bejaardenkorting 

voor leden) en een leuk museum. Als je van het museum naar de opgraving loopt maak 

je een reis door de tijd. Om de paar meter liggen stenen met een “historische 

gebeurtenis” die steeds verder achter ons liggen zoals “1e man op de maan - 1969”, 

“uitvinding telefoon - 1876”, “bouw Parthenon – 485 BC” etc. Na de piramiden van 

Egypte is het nog een paar meter lopen en dan sta je bij het eerste huis. Op hetzelfde 

terrein staat het: 

 Skaill House, een kast van een woonhuis, dat eigendom was van de man die Skara Brae 

als eerste vond. Het is nu ingericht als 50-er jaren woonhuis, met een wonderlijke 

verzameling van voorwerpen die uiteenlopen van zwaarden en waaiers tot een 

bibliotheek, en er zijn veel stijlkamers. 

 Maeshowe is voor vandaag de laatste van de attracties uit het Neoliticum. Van de 

bekende grafheuvels uit Noordwest Europa is dit de grootste. Je kan er alleen in op 

afspraak en onder begeleiding. De grafheuvel heeft er duizenden jaren gelegen, alleen 

de Vikingen hebben de heuvel opengebroken toen ze aan het plundra waren. Op een 

aantal plaatsen zijn er nog runen te zien die door deze lieden zijn aangebracht toen ze 

langs kwamen. 

Aan het eind van dit alles is er toch nog wat tijd over om verder te kijken op Mainland, het 

grootste eiland van de Orkney’s. Waar we het grootste deel van de dag in Noordwest 

Mainland hebben gezeten, rijden we nu naar de andere kant van het eiland. Hier ligt een 

aantal hele kleine eilandjes. Op enige moment had Churchill wat krijgsgevangenen over, en 

bedacht dat dwangarbeid en gezonde buitenlucht goed zou zijn voor de gevangenen. En dus 

heeft hij dijkjes tussen een aantal eilanden laten leggen, de zogenaamde Barrières. De 

Italianen die hier met stenen mochten zeulen, waren zo blij met de bezigheidstherapie die 

http://whc.unesco.org/en/list/514
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hen werd geboden dat ze als 

tegenprestatie een kerkje bouwden. 

Deze Italiaanse kerk is een 

wonderbaarlijk ding, die is uitgegroeid 

tot een van de topattracties van 

Mainland. Het is een ronde “fabrieks” 

hal, met een kerkfacade. Binnen is het 

een eenvoudige kerk, waarbij de 

artiesten bij het schilderen van Maria 

en engelen vooral pin-ups in hun 

hoofd moeten hebben gehad. 

Het is nu vrijwel haptijd, en daarvoor gaan we naar de hoofdstad Kirkwall, kunnen we daar 

ook nog even een beeld van krijgen. Het is zondag, dus alles is dicht. Alleen de Kathedraal en 

de Ruïne van het Bisschoppelijk paleis zijn open. De laatste vooral in theorie. De 

medewerker van Historic Sotland is het zat, heeft zijn booth dichtgegooid en is binnen de kas 

aan het opmaken. Maar het hek staat open, dus er is geen enkele reden om niet even naar 

binnen te gaan.  

Vervolgens is alles dicht in de 

plaats, alleen bij de plaatselijke 

super scoren we bananen en chips. 

Het belooft een wilde avond te 

worden. We proberen het toch 

even bij de caissière. Een eettent? 

Jawel, bij het havenfront zijn ze 

open. En zo eindigt de dag bij 

Helgi’s. We komen er (op) terug. 

ORKNEY: 15 SEPTEMBER 

Nelleke maakt vandaag een wandeling, en neemt verder vrij van vakantie. Ik rij naar 

Stromness om te duiken met Scapa Scuba. Niet de goedkoopste club, maar prima verzorgde 

trip. Met de Sharon Rose varen we naar “de vloot”. Voor niet duikers: in de eerste 

wereldoorlog hadden de Britten de Duitse vloot veroverd en overgebracht naar hun basis op 

de Orkney’s. In 1919, na beëindiging van de oorlog gaf de admiraal van de Duitsers bevel de 

vloot te laten zinken. Dat werd goed voorbereid: alle luiken en tussenschotten werden open 

gezet, en vervolgens lieten ze er water in lopen. Van de 74 schepen zonken er 52. Hiervan 

zijn er veel gesloopt voor de waardevolle metalen, maar de resterende zijn nu het walhalla 

voor wrakduikers. 
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Mijn mededeling dat een wrak een dooie boot is, en dat ik kom voor het leven op een boot 

wordt eerst niet gewisseld door James, mijn persoonlijk welzijnswerker en begeleidend 

instructeur. Hij ontdekt redelijk snel dat ik van duiken weet, en dat ik echt voor het 

onderwaterleven kom. Hij doet enthousiast mee en komt blij het water uit met de kreet “ik 

heb nog nooit zoveel vissen gezien!”. Onderweg varen we langs andere Orkney’s die niet, of 

veel dunner, bevolkt zijn. Overal zie je ruïnes van boerderijen. Hoy is het eiland dat zich 

duidelijk van de anderen onderscheidt, doordat het een stuk hoger is. Op zee zien we 

zeehonden, Jan van Genten en varen we langs zalmkwekerijen. Daardoor is de hele tocht de 

moeite waard. 

Eenmaal op de kant sleep ik mijn spullen naar de auto. Het is nogal wat, en ik wil ook nog 

een souvenir. De Diving Cellar lijkt “the place to be”, maar dan moet ik doorwerken, want 

het is bijna half zes. 

Ik ga voor een shirt met logo en een boekje over het duiken hier. Het shirt komt met gratis 

borduursel. “Dat gaat niet werken” zeg ik. Tenslotte ga ik nu weg. De verkoper rent de 

winkel uit en roept een vrouw terug die vertrok toen ik binnen kwam. Het blijkt de vrouw 

achter de borduurmachine te zijn. En zo ga ik even later tevreden met mijn buit naar de B&B 

Duiken in Scapa Flow. 

Er zijn twee groepen aan boord. “Wij” en “Techdivers”. Techdiving kan hier heel 

zinvol zijn, want een aantal wrakken ligt naar diep. De Karlsruhe ligt op 26 meter, 

wat met Nitrox goed te doen is (al hangen we echt op de decogrens). Als James en ik 

naar onze veiligheidsstop gaan zien we de Techduikers onder ons naar hun eerste 

diepe stop gaan op een meter of 12. Dus uiteindelijk duiken ze 40 minuten langer 

dan wij, maar brengen die extra tijd door met stops. Voor ons is dat al bijna de helft 

van het oppervlakte interval. 

Een prettige kant van het duiken hier is dat ze een lift hebben om je aan boord te 

hijsen. Ik ben nogal wat gewend met trapjes, maar zo met een droogpak is zo’n lift 

toch wel heel comfortabel 

De 2e duik maken we bij de F2 & YC21 op 17 meter. De F2 is een escorte schip dat na 

WOII is afgezonken, naast een houten bevoorradingsschip de YC21 (“The Barge”). 

James en ik gaan weer als eerste overboord, omdat de shotlijn naar de YC21 los is 

geraakt. James regelt eea, terwijl ik me een slag in de ronde fotografeer. Een uurtje 

later stijgen we op bij de F2. De anderen had ik alleen bij de Y21 gezien, en het 

verbaast me dat ze niet achter ons aan komen. We blijken als enigen de oversteek te 

hebben gemaakt . Daarna gaan ook de Techduikers overboord, zodat het even 

duurt voordat we terug zijn in de haven van Stromness. 
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in Tankerness. Die tevredenheid duurt 36 minuten. Dat is de exacte reistijd volgens de Tom2. 

Bij de B&B trek ik de gedeukte kofferbak open om mijn duiklampen te pakken en kijk in een 

zwart gat, waar de box van mijn duikspullen zou horen te staan. 

Kennelijk heb ik mijn uitrusting op de kade laten staan. Ik spurt naar boven, om Nelleke mee 

te sleuren en terug te gaan naar 

Stromness. Daar hebben ze ook 

vast wel een restaurant. 

Het blijkt dat mijn uitrusting is 

gevonden en in verzekerde 

bewaring is gesteld. Mijn hartslag 

zakt weer onder de 200 en volgens 

Nelleke krijg ik veel later ook weer 

kleur.24 

We eten weer in Kirkwall bij 

Helgi’s. De eettenten in de haven van de stad zullen elkaar weinig ontlopen. Vanuit onze 

B&B, die goed is in bruikbare info, krijgen we in ieder geval geen bijzondere tips. Het aardige 

van Helgi’s is dat de naam is afgeleid van een Viking uit de 12e eeuw die dol op “plundra” 

was, tot zijn lijf dermate beschadigd was dat hij toe was aan een nieuwe loopbaan. Dat werd 

uiteindelijk kroegbaas in Kirkwall. In de kroeg hangen prachtige teksten over het leven van 

Helgi25.  

Aan het eind van de avond raken we nog in gesprek met twee Schotten die alleen over hun 

onafhankelijkheid kunnen praten. Als we een foto van een mooie “yes” poster laten zien 

kunnen we niet meer stuk. De ontwikkeling van de polls maakt ons niet optimistisch over de 

door hen gewenste goede afloop. 

ORKNEY – DUNNET HEAD: 16 SEPTEMBER 

Als altijd beginnen we met het ontbijt, of, zoals Nelleke het omschrijft, de maaltijd die begint 

met het toetje vooraf. Voor de Schotten is het ontbijt de brandstof waarop ze verschillende 

Munro’s kunnen “baggen”. Eerst moet je je bordje cerials wegwerken (vlokken, slap en 

druipend door een plens melk die er expres bij zit), of een bak(je) yoghurt, of 

vruchtensalade. Of alles geprakt door elkaar. Dat spoel je weg met een vruchtensap. 

Onvermijdelijk is daarna de vraag “How do you want your breakfast cooked?”. Nu kunnen 

Britten, het is al eerder gezegd, niet koken. Ze kunnen dingen lang in kokend water houden, 

dus het valt niet te ontkennen dat ze de natuurkundige handeling snappen en beheersen. Er 

                                                                 
24 Ik geef toe dat deze gebeurtenis niet helemaal uniek is. Dat de vereniging zo’n situatie aanduidt met “De 
Rob”, als in “Hij/zij doet een Rob” als niet alles op zijn plek is blijf ik overdreven vinden, 

25 Een deel van deze sage is gekopieerd en opgenomen in de bijlage. 
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vervolgens een eetbaar product van maken, no-way. Wie op dit eiland goed wil eten moet 

naar de betere allochtoon. 

Een ontbijt koken lijkt dan ook een 

poging om de gasten weg te jagen. 

Dit valt mee. Om te beginnen krijg 

je toast. Perfect geroosterd, niets 

mis mee. Per persoon drie 

diagonaal gesneden halve sneetjes, 

opgediend in een rekje voor zes 

halve sneetjes. Meestal bestellen 

we wit en bruin. Waar die ene 

halve witte en die ene halve bruine 

altijd blijven is een mysterie. 

Geheel naar eigen inzicht kan daar 

jam op. Hartig broodbeleg zoals een plakje kaas is geen optie. Had ik ook maar geen diabeet 

moeten worden. En hier komen we bij “cooked”. Koken is in de ochtend niet de 

natuurkundige handeling, maar serieus kokkerellen en daarbij een eetbaar maal op tafel 

zetten. 

Nelleke is daarbij een teleurstellend proefkonijn voor ze. Ze wil een gekookt ei. Nee, niet 

twee of drie eieren, één. En dan niet een schaal rond een bak semi gestold snot, nee een 

recht op en neer ei. Meestal lukt het, en hier slagen we er zelfs in het concept “to scare the 

egg” uit te leggen.  

Om ze het gevoel te geven dat ze niet helemaal voor niets hun bed 

uit gekomen zijn bestel ik meer, hoewel ik alleen voor “the full 

Scottisch” ga als het me wordt voorgezet. 

En zo eet ik dezer dagen scrambled eggs met zalm, vele soorten 

worstjes en hier ook een perfecte black pudding. 

Helaas serveren ze dan ook nog koffie. Ineens is de koffiepers 

populair. In plaats van de stap van filterkoffie naar het betere 

koffiegereedschap te maken, zoals de koffiegigant aan het begin 

van dit verhaal, kiest hier iedereen voor de pers. Zuiger naar 

beneden en je hebt gekleurd water met koffiedrab. 

Een goed gedekte onbijttafel bestaat dan ook twee borden, een 

kom, 2 messen, een vork, twee lepels (groot en klein) en een hele 

kleine placemat, waarop warme waar gezet kan worden. En een 

kopje of mok, die zichtbaar lijdt onder de bruine zooi die er in wordt geschonken. 
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Ons verblijf hier zit er op, al duurt het onbijt nu langer, omdat er nog foto’s gekeken moeten 

worden en omdat het gesprek op Clara Pakkert kom. 

Ron, buddy en mede-instructeur is hier bijna twee jaar geleden verdronken. Clara is 

maanden later, nadat het lichaam van Ron was gevonden, langs geweest om met de 

betrokkenen te praten. Het blijkt dat een van de twee duikers onwel geworden is, en de 

ander van uitputting is verdronken bij de redding. 

Met de gedachte dat het toch wel een kleine wereld is stappen we weer in de auto. Om drie 

uur moeten we ons melden voor de pont van Mainland naar het grote eiland. En dus kunnen 

we nog wat dingen gaan doen. 

Eerst rijden we naar Yesnaby. Orkney is vrij plat, maar op een paar plaatsen zijn prachtige 

kliffen. Dit is er een van. Er liggen wat bossen bloemen onder stenen. Niet iedereen neemt 

blijkbaar voldoende afstand tot de rand. In ons geval hoeft men zich daar geen zorgen over 

te maken. 

Vervolgens komen we uit bij het 

Broch26 van Gurness. Broch’s zijn 

“woontorens” uit de ijzertijd. Een 

dubbelwandige toren met een 

centrale ruimte en hier omheen 

kamers. Onduidelijk is of deze 

gebouwen alleen maar zijn 

neergezet om indruk te maken, of 

dat ze ook en duidelijke functie 

hadden. Uniek aan dit broch is het 

aantal woningen dat er omheen is gevonden. Uiteraard is er van de woningen weinig meer 

over dan de fundering, maar alles bij elkaar is het de meest indrukwekkende die we tot nu 

toe zijn tegen gekomen als het gaat om de omvang van het dorp rond de Broch. 

Met alle schapen die overal rondhangen doen weinig, tot dit moment. Nu gaan we naar “de 

Woolshed”. Deze wolwinkel staat een paar mijl buiten Nergenshuizen Buiten, in een schuur 

naast een oude boerderij. De beide gebouwen staan een eind van de weg en houden een 

wedstrijd wie het lelijkst is.  

                                                                 
26 Zie ook ons verslag uit 2007 
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Dit leidt onmiddellijk tot de vraag “Hoe kan iemand in hemelsnaam een breiwinkel in de 

rimboe van Orkney runnen?”. En dat terwijl er ook een in de hoofdstraat van Kirkwall zit? 

Het antwoord is reputatie en 

uniek zijn. De reputatie is 

opgebouwd via de internet 

breikringen. ’s Ochtends ontbeten 

we met Amerikanen en kwam het 

gesprek op breien. De eerste 

vraag van de Amerikaanse was of 

Nelleke al in de Woolshed was 

geweest. Nee dus, maar het stond 

voor vandaag bovenaan de lijst. 

Want iedere breister die serieus 

hobbyist is, weet dat je hier “North Ronaldsay” kan kopen. North Ronaldsay is een Orkney 

van nog geen 7 km2 . Met zo’n oppervlak kan je maar een ding doen, en dat is schapen 

houden. Die beesten moeten wat, vooral eten. Bij gebrek aan grazige weiden hebben ze zich 

toegelegd op het eten van wier. Dit dieet leidt tot wol waar je stugge kriebelende truien van 

kunt maken. De twee vrouwen van de Woolshed kopen bijna de hele wolproductie op, en 

hoewel niemand zit te wachten op een kriebeltrui, wil iedereen wel unieke wol. Dat 

verkopen ze niet alleen via de winkel, maar ook via internet, en zo genereren ze omzet. 

Daarnaast maken ze volstrekt 

uniek viltwerk, verkopen ze 

handgemaakte stenen 

dropspindels en vilten sloffen. 

En zijn ze heel aardig. Door dit 

alles hebben ze een klantenkring 

over de hele wereld. 

Als dan ook nog blijkt dat ze 

hebben meegewerkt aan de 

Back-to-Back Challenge27, dan is 

er ook voldoende te praten.28  

Na de Woolshed is het tijd om te richting Stromness te gaan. Daarbij gaan we langs Birsay 

om te genieten van de kust (we zien zeehonden, Nelleke spotte eerder al wulpen). In Birsay 

staat voor de variatie weer een enorme ruïne uit 1570.  

                                                                 
27 Wereldkampioenschap zo snel mogelijk van het scheren van een schaap tot een gebreide trui. Nelleke is lid 
van het wereldkampioensteam. 
28 En dan ga ik even voorbij aan de prachtige verhalen over de 89-jarige moeder van een van de vrouwen die 
nog drie avonden in de week in de kroeg staat te darten, 
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Los van een hekje er omheen en een bord over de geschiedenis weet iedereen in de 

omgeving er goed omheen te leven. Onder het genot van een kop koffie kijken we er beleefd 

naar. 

In Stromness is het tijd voor de walk of shame. Rijden in Schotland en Orkney is een 

spoedcursus single-track rijden. Ik kan dat. Al jaren. Maar het centrum van Stromness is hell. 

Heel klein straatje en nauwelijks plekken om uit te wijken. Ik heb het twee keer gereden, 

maar ik begin er niet meer aan. We zetten de auto op de parkeerplaats voor de ferry, 

betalen 40 pence voor een uur en gaan lopend naar Scapa Scuba. Daar stel ik me voor als de 

domste Nederlander ooit. Niemand gaat met me in discussie, maar men is enorm vriendelijk 

& ik heb de uitrusting terug. Vrolijk klotst de duikton achter me aan door het dorp. Hij lijkt 

nog meer herrie te maken dan normaal.  

Nog één kop koffie en het is tijd 

voor het inschepen. Nelleke pakt 

de papieren. Gelukkig heeft ze de 

veiligheidsriem om, want anders 

was ze werkelijk door de grond 

gezakt. Op de papieren staat 

“vertrek 17 juli” en laten we wel 

wezen, dat is het niet. 

We leggen uit dat we tegelijk met 

de overtocht Aberdeen – Kirkwall 

hebben geboekt, en dat het dus een computerfout moet zijn. Soms werkt dat. 

Samenspannen tegen “de computer” verbroedert. Zo ook nu. De kaartenscheurder bij de 

ingang zegt dat er voldoende plek is, en dat de fout vanzelf wordt opgelost. Of we maar 

willen aansluiten. En zo bevinden we ons al heel snel tussen lieden met tickets en hangers 

voor aan de spiegel. Ik geloof niet dat het vanzelf goed komt. Even informeren bij de balie en 

jawel, er moeten “handelingen” worden verricht. Een vrouw achter de balie typt sneller dan 

Usain Bolt op spikes, en geeft ons nieuwe tickets, waaronder eentje met 6 pond restitutie, 

want juli was duurder. 
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En zo varen we onbekommerd 

langs “the old man of Hoy” naar 

Scrapster. 

Negen-en-dertig jaar na onze 

eerste vakantie hier rijden we 

weer in de meest noordoostelijke 

punt van het Verenigd Koninkrijk. 

We passeren de camping “van 

toen” in Thurso en gaan op zoek 

naar onze B&B in Dunnet Head. 

Daarbij is een kleine complicatie. Dunnet Head is zo dun bevolkt dat er nauwelijks 

straatnamen zijn, al is er wel een wegnummer in iets wat het dorpje “Brough” heet. De 

volgende stap is het vinden van het juiste huis. Wie hier moet wezen weet waar hij moet 

zijn, anderen zijn vreemdelingen, en hebben er niets te zoeken. Aan huisnummers doet men 

dan ook niet. Dat raakt alleen maar in de war als iemand eens ergens een nieuw huis neer 

wil zetten. 

We eindigen dan ook met het vangen van een wilde, maar zeer lokale Schotse die zich op 

straat vertoont. Dunnet Head? Da’s geen probleem, ze legt exact uit waar Windhaven (het 

huis heeft wel een naam) te vinden is. 

Wie B&B’s bezoekt ontmoet kleurrijke lieden. Dit gebouw wordt gerund door twee 

pensionado’s. Het gebouw is uit 

1930 en lijkt gemeubileerd 

opgeleverd te zijn. In een hoek van 

een kamertje, waar een student 

niet in zou willen wonen, zitten 

twee louvredeurtjes die naar “het 

sanitair” leiden. De omschrijving 

van Nelleke “dit is binnenshuis 

kamperen” zegt eigenlijk alles. 

’s Avonds Iets eten in Brough is niet 

mogelijk, maar in het hotel een dorp verderop is een goede keuken. Het dorp hebben we 

nooit gevonden. Het hotel wel, en zo liep deze dag goed af. 

BROUGH, JOHN O’GROATS EN WICK: 17 SEPTEMBER 

We hebben “Lands End” links onder op het eiland gehad, nu gaan we naar John O’Groats dat 

beweerd het verste punt op de diagonaal te hebben. Of dit zo is weten we niet, want het 

mist.  
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De mist is zo erg dat een Schot, 

met gele hanenmuts en rode 

kam, mopperend naar zijn auto 

loopt te zoeken. Wij zijn echter 

bereid te accepteren dat het 

gebouw met de titel “het laatste 

huis” dit ook werkelijk is. We 

raden iedereen die hier in de 

buurt komt aan deze plek te 

bezoeken. Niet vanwege het huis, 

niet vanwege de 

souvenirstalletjes, maar vanwege de uitstekende koffie die er wordt verkocht. 

Om echt wat te doen rijden we twee straten verder, naar de laatste vuurtoren van Schotland 

en wandelen daar tussen de schapen langs de kliffen. Het uitzicht hier is fenomenaal, je kan 

de rotsformaties “de stacks” zien, mini uitvoeringen van the Old Man of Hoy en in de verte 

de Orkneys. Althans, als het niet mist. En dat doet het dus wel. Toch is het een leuke 

wandeling. 

De Picten en andere volkeren van die vanaf zo’n 5000 jaar geleden dit gebied bewoonden 

zaten natuurlijk niet alleen op Orkney. Ook dit deel van Schotland staat vol met oudheden. 

Met het beperkte zicht van vandaag bedenken we na de lunch in Wick dat het wel een plan 

is er hier een paar van op te zoeken. We zien:  

 Het Broch museum in Nybster. Dit kunnen we iedereen aanraden. Niet zozeer 

vanwege de inhoud, maar je maakt de vrijwilligster er zo intens gelukkig mee. Als we 

blijken te weten wat een Broch is, moeten we met een doos foldermateriaal terug 

naar de auto en loopt ze mee naar buiten om aan te wijzen achter welke boom het 

pad naar het dichtstbijzijnde Broch is verstopt. 

 Het Broch van Nybster. Eigenlijk is dit net zo spectaculair als dat van Gurness. Maar 

het ligt nog dichter op de rand van een klif, dus om er nu een grootschalige 
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toeristische attractie te 

promoten lijkt geen veilig plan. 

En dus blijft het Broch 

verborgen achter een struik en 

komen er alleen onderzoekers 

en zonderlinge jonge 

bejaarden. 

 The Hill o’ Many Stanes is de 

volgende curieuze plek. Dit 

veldje stenen wordt wel 

omschreven als “Carnac light”. 

De stenen zijn net zo geplaatst als die in Bretagne, ze zijn alleen kleiner. De betekenis 

van deze stenen is een bron van wetenschappelijke discussie. Ik blijf bij mijn stelling 

dat dit gedoe een onderdeel was van de prehistorische inter-celtische 

kampioenschappen29, een soort highlandgames, maar met betere muziek. De Hill o’ 

Many Stanes moet gewoon een oefenterrein voor het onderdeel steenzeulen zijn 

geweest. Het aardige is dat de Schotse naam “Stanes” door ons onmiddellijk wordt 

gesnapt en dat Engelsen er niets van maken. Net als Kirk of Loan trouwens. 

 We sluiten af bij de Camster Cairns. Dit is een wonderlijk ding. Zeven jaar geleden zijn 

we in Brú Na Boíne geweest. Daar hebben ze een paar stenen grafkoepels gebouwd. 

Je kunt het onder leiding bezoeken, maar dan moet je een duur kaartje kopen 

waarna je met een bus langs hoge hekken naar de locatie wordt gebracht om als een 

kudde schapen langs en door de gebouwen geleid te worden. Hier is het anders. 

Eerst moet je de zijweg nemen en dan 15 mijl door veel hoogveen naar een 

parkeerplaats waar je op een goede dag 3 auto’s kwijt kan. Daar staan prima 

uitlegborden en leidt een plankier het veen in. Via dit plankier kan je naar twee 

nagebouwde grafheuvels (cairns) en een historische schaapskooi lopen. In de 

opening van de cairns zit een hek. Dat dient uitsluitend om de schapen buiten te 

houden en is eenvoudig te openen. Het regent en is wat modderig, dus ik beperk me 

tot twee van de ingangen, maar kan binnen in de constructies prima zien hoe alles is 

opgebouwd. En dat zonder gids of toegangskaartje. 

De weg door het veen kan nog eens zo’n stuk worden vervolgd. Alles is single track, dus het 

blijft wat manoeuvreren, maar het is goed te doen. En het veen is prachtig. Mensen hebben 

er meestal weinig mee, maar om de een of andere reden ben ik nu eenmaal afgestudeerd als 

                                                                 
29 Na uitvinding van het schrift vrij snel omgedoopt in “de sterkste man ter wereld” competitie. 
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palynoloog. Deze subrichting in de biologie is zo zeldzaam, dat geen spellingcheck hem 

erkent. In feite gaat het gerucht, dat je bij uitreiking van je bul in het Senaatsgebouw in 

Utrecht een schriftelijke verklaring van de Rector Magnificus krijgt dat je een studie hebt 

afgerond waar je volstrekt niets mee kunt. Wel hopen ze dat je een plezierige tijd hebt 

gehad, ondanks dat het zo’n lastige studie is.  

Hoewel ik dit alles niet kan 

ontkennen weet ik nu veel van 

veen. Hier is een blanket bog. De 

mossen die het veen vormen 

houden water vast. Dat begint in 

poeltjes, maar langzaam breidt de 

moslaag zich uit en werkt als een 

spons. Tussen het mos kan zich 

weer andere plantengroei 

vormen, zoals biezen en op de 

drogere stukken hei. Schapen 

kunnen er wel tussendoor, maar het blijft oppassen, want veen is altijd zompig, en voor je 

het weet sta je er tot je knieën in. Soms graven de bewoners er kanaaltjes in. Daardoor kan 

water weglopen. Het weggegraven deel wordt gebruikt om de niet afgegraven stroken op te 

hogen. Zo ontstaat een stukken 

grond die een paar jaar kunnen 

worden verbouwd, voordat het 

mos het weer overneemt. Deze 

veldjes worden lazy-beds genoemd.  

Genoeg gezeurd over nat mos, na 

nog eens 15 mijl komen we uit op 

de hoofdweg. Hier is dat een weg 

die bijna 2 rijbanen heeft. Door de 

veentocht hebben we wel een 

enorm eind afgestoken. 

NORTH & WEST HIGHLANDS TOERIST ROUTE – 1E ETAPPE: 18 SEPTEMBER 

We hebben in het verleden al iets van de Schotse Highlands gezien. De laatste 39 jaar heeft 

Nelleke de wens gehad de hele Noordwest route te rijden. Weinig enthousiast beginnen we 

vandaag aan de rit. Na alle mist van gisteren en de weersvoorspellingen van vandaag zijn we 

voorbereid op een lange rit niet kijken naar Schotland, of liever gezegd: kijken naar 

Schotland in de mist. 

Het geluk zit ons deze vakantie gemiddeld wel mee. We vertrekken nog met een behoorlijk 

zware bewolking, maar die wordt al snel minder. 
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Via Thurso rijden we vandaag het noordelijke deel. We komen nu in het tweetalige deel van 

Schotland. Naast de vrije variant van Engels spreekt men hier ook Gaelic. Borden zijn veelal 

tweetalig en als we het goed hebben wordt de taal, net als in Bretagne, weer snel sterker. 

De eerste stop is direct de kortste 

van de vakantie. Met vrij veel 

poeha staat een bezoekerscentrum 

van een kerncentrale 

aangekondigd. Het devies van 

vandaag is: op het gemak en 

stoppen bij alles wat interessant is. 

Het bezoekerscentrum blijkt te 

bestaan uit drie 

voorlichtingsborden op een 

parkeerterrein. Wie een verrekijker 

heeft kan mogelijk een centrale ontdekken. 

Hierna is het Strathnaver museum aan de beurt. Het zit in een kerk op een oud kerkhof30. De 

vrijwilligster van dienst zit voor de deur te breien en legt uit wat er te zien is. Het museum 

gaat over de “clearances”, een dramatische periode in de Schotse geschiedenis in de 18e en 

19e eeuw. Over dit onderwerp zijn vele boeken geschreven. Een absolute over-simplificatie: 

door toedoen van de Engelsen kwam er een eind aan het traditionele Gaelic clansysteem van 

de Schotse hooglanden. Zorg van edelen voor “hun” mensen verdween en men bedacht dat 

je meer kon verdienen aan schapen dan aan mensen zonder geld. Bij gebrek aan een 

huurbeschermingscommissie werden ze bij duizenden op straat gezet en werden de huizen 

aangestoken. Alleen al in Strahnaver werden in één jaar 15.000 mensen dakloos gemaakt. In 

de diaspora die hier op volgden vertrokken duizenden naar de VS, Canada en Australië, waar 

de Schotse gemeenschappen nu groter zijn dan in Schotland. Evenals bij de great famine in 

Ierland was er sprake van hongersnood, ziekte en sterfte. De Engelsen alleen de schuld 

geven van deze situatie is te simpel, maar het is wel de achtergrond van het feit dat Schotten 

en Ieren de Engelsen niet lusten.

 

                                                                 
30 Wie trouwens een eigen kerk wil: in Schotland staan ze overal te koop. 
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Het museum is wetenschappelijk gezien een zooitje. Een aantal 

gegevens over de clearances lijkt wel te kloppen, maar het leven van 

de straatarme landarbeiders uit die tijd wordt veel te rooskleurig 

voorgesteld. Bovendien gebeurt dat door voorwerpen die overal 

vandaan komen, en dan echt overal ter wereld. Veel Schotten die iets 

hebben waarvan ze denken “dit is oud” schenken het aan het 

museum in het land van hun voorvaderen. Die proberen zo goed en 

kwaad als het gaat de prullaria ergens onder te brengen, zonder dat er 

verband in zit. Absoluut hoogtepunt hier is een paard op ware grootte 

van papier-maché. 

Als we weg gaan rent de vrijwilligster van dienst nog steeds heen en 

weer tussen de bezoekers. Een andere vrijwilligster heeft haar 

breiwerkje overgenomen. 

Hoewel de rit steeds mooier wordt, is er weinig over te schrijven. Het is een laveren tussen 

lochs, vee-roosters en schapen, die genieten van de warmte van het asfalt. 

We rijden nog langs een Broch en een grot, maar veel spannender wordt het niet. Het enige 

interessante aan de Smoo Cave31 is dat het een voorbeeld is van de zee die het land 

langzaam wegspoelt en daarbij een Loch vormt. 

En zo komen we naar veel 

fotoshoots en schapen-stops 

uiteindelijk in Lochinver. De 

eerste etappe van de 

Highland route was een 

succes. 

Verder houdt vandaag 

iedereen zijn adem in. 

Morgen komt de uitslag van 

het referendum over de 

Schotse onafhankelijkheid. 

 

                                                                 
31 Smoo is afgeleid van het Noorse woord voor grot. De naam van deze grot is dus grot-grot. 
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NORTH & WEST HIGHLANDS TOERIST ROUTE – 2E ETAPPE: 19 SEPTEMBER 

Het is dus een nee. Los van een enkele Schotse vlag die halfstok hangt krijgen we er niets van 

mee, anders dan dat het nieuws meldt dat ze in Glasgow aan het matten zijn. 

Voor ons staat het tweede deel van de Highland route met drie echte stops op het 

programma. 

De eerste is Ardvrek Castle en 

Calda House. In 1726 gaf 

Kenneth McKenzie opdracht 

voor het bouwen van Calda 

House, een woning van 

meerdere verdiepingen volgens 

de modernste architectonische 

inzichten. Dit voor zijn vrouw, 

die Ardvrek Castle, een tochtig 

kasteel dat toch alweer menige 

eeuw meeging, te lelijk voor 

woorden vond. 

Nu kan je een prachtig huis neerzetten, en je kan meebetalen aan de opstand van de 

Jacobieten. Wie beiden wil doen moet toch even kijken hoeveel er in de portemonnee zit. 

Kenneth ontdekte te laat dat het antwoord “te weinig” was, en zag zich gedwongen het 

pand in de verkoop te gooien. De koper was geen McKenzie, en dat was niet in lijn met de 

gedachten van de rest van de clan. Lang verhaal, veel geknok en liederlijke taal met als eind 

resultaat twee ruïnes. We hebben ze gezien. Zelfs als je niet van ruïnes houdt, is het een 

aanrader, want de omgeving is prachtig. 

Daarna rijden we door naar Corrieshalloch Gorge. Corrie is een kloof, shalloch lelijk, Gorge 

een kloof, dus er is hier sprake van de lelijke kloof kloof. Waarschijnlijk staat het lelijk voor 

het feit dat je hier lelijk onderuit kunt gaan en naar beneden kan donderen. Nu alles is 

afgerasterd en voorzien van een mooie hangbrug en uitkijkpunten blijft alleen een prachtige 

kloof over met veel verschillende plantensoorten. We vinden er zelfs het insectenetende 

vetblad. 
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Rijden tussen de Munros, Lochs en schapen eist “2 uur rijden een 

kwartier rust”, en dus maken we een strandwandeling. Een korte, 

want de vloed komt zo snel op dat het strand wel erg klein wordt. 

Daarna rijden we door naar de laatste geplande stop, de Tuinen 

van Inverewe. 

Nelleke heeft voor het eerst van deze tuinen gehoord in de 70-er 

jaren met de mededeling dat een stel hippies in de 60-er jaren in 

Schotland waren begonnen met het kweken van reuzepompoenen, 

paprika’s etc. Gebruik van aardstralen met een positieve lading 

werd daarbij zeker niet uitgesloten. 

Doordat men nog even niet 

was toegekomen aan het 

uitvinden van het internet, 

was dit soort verhalen slecht 

te verifiëren. De 

nieuwsgierigheid was zeker 

gewekt. Nu kunnen we zelf 

vaststellen wat er aan de hand 

is. De tuin kent inderdaad een 

deel waar men voor de sier 

groenten verbouwt. Dat 60-er 

jaren klopt, alleen wel die van 

een eeuw eerder. En in plaats 

van een hippiecommune in bloemenjurken aan te treffen, word je verondersteld een ticket 

te kopen bij de eerbiedwaardige National Scottish Trust. In ons geval met concession, dat 

dan weer wel. Daarvoor heb je dan wel toegang tot een landschapstuin van 23 hectare. 

Weliswaar begint de herfst toe te slaan, maar in zo’n gebied is het prachtig wandelen. De 

tuin ligt tegen een heuvel en eindigt bij een zout Loch. Britten zijn goed in de aanleg van 

landschapstuinen…  

De dag eindigt in Lochcarron, want 

daar houdt de beschaving op en 

zijn we “ergens” in de buurt van de 

B&B. We zoeken de beschrijving 

nog maar eens op voor Lotha Dub 

B&B. Het blijkt dat aan het eind van 

het dorp een klein paadje door 

loopt naar... Nou ja, naar niets 

eigenlijk. Dat niets heeft wel een 

naam: Ardaneaskan.  
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Het bestaat uit drie huizen en een smalle single track road die verder de berg opgaat en 10 

mijl na Lochcarron eindigt bij een ouderwetse rode Britse telefooncel die formeel het eind 

van alle dingen bepaalt. 

En een heel klein weggetje dat er om heen draait eindigt een paar honderd meter verder bij 

onze B&B. Kale boel, maar wel een balzaal van een kamer, en prachtig uitzicht over de zee 

naar Skye. Je zou er bijna een lied over schrijven. 

Hoewel we het antwoord al weten vragen we toch waar er iets te eten is hier. Er is 

inderdaad van alles hier, in Lochcarron. En zo hebben we de weg naar het eind van alle 

dingen een aantal keren gereden. En zelfs nog een tegenligger gezien. 

ARDANEASKAN – OBAN: 20 SEPTEMBER 

Op de terugweg naar Lochcarron komen we langs de ruïne van Castle Nordstrom, in het niet 

meer bestaande plaatsje Stromeferry. Hier is men, na 1000 jaar trouw roeien, in de 70-er 

jaren (van de vorige eeuw) gestopt met een ferry tussen de noord- en de zuidkant van het 

loch. En da’s jammer, want het is toch weer 50 kilometer omrijden. In het iets grotere South 

Stromeferry heb je dan wel prachtig zicht over het Loch met zijn zalmkwekerijen, Skye en de 

Ben’s die het Loch omringen. Vraag ons niet naar het waarom, maar alle Munroes heten 

Ben. Ben Nevis, Ben Aye, Ben Hoog, Ben Berg etc. 

Toerisme is niet echt ontwikkeld in dit deel van Europa. Meestal te nat, te veel schapen en 

dan ook nog doedelzakmuziek. Desondanks zitten de B&B’s en hotels ook eind september 

nog knap vol. Je gaat je dan afvragen waar al die toeristen zitten. Vandaag vinden we een 

deel van het antwoord. Op het kruispunt van Loch Long, Loch Duich en Loch Alsh ligt Eilean 

Donan. Een klein eilandje, waar begin 13e eeuw een kasteel werd gebouwd. Het ding werd 

steeds groter en sterker en 

speelde een belangrijke rol in de 

Jacobieten oorlogen. De 

bezitters van het kasteel waren 

in dit conflict de verliezende 

partij, maar wel eentje met 343 

vaten buskruit. De overwinnaars 

besloten dit boem te laten doen, 

en zo verdween het kasteel in 

1719 van de aardbodem.  
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Tussen alle andere loch’s en ruïnes zou Eilean Donan nooit meer iemand zijn opgevallen, als 

niet in 1913 luitenant-kolonel John MacRae, nazaat van bewoners uit de 16e eeuw met zijn 

broer Farquhar op het idee kwam dat het bij de familie zou passen als ze toch weer een slot 

hadden. En dus werd het “gerestaureerd” en van een brug voorzien. Onmiddellijk daarna 

kwam een nieuwe aanval, nu niet van de omringende clans of de Engelsen, maar van de 

filmindustrie. Die vochten zich kapot om op deze locatie te mogen filmen. Zo zijn hier onder 

meer Highlander en een James Bond film opgenomen. En dat trekt toeristen. Busladingen 

vol. Het staat op de tourlijsten van Aziatische reisorganisaties, en dan heb je het wel 

gemaakt. Sommige reisorganisaties gaan zelfs zo ver dat het personeel in traditioneel 

Schotse dracht wordt gestopt. En dan krijg je de vreemde situatie dat twee mannen in kilt 

staan te praten over Youtube en Facebook, waarbij de een tegen de ander zegt: als “ze” 

straks terug komen moeten we misschien maar weer in Gaelic gaan praten om van ze af te 

zijn. 

Het museum in het kasteel is aardig, maar niet bijzonder. Als altijd raak ik met iedereen in 

gesprek, en deze keer krijgt Nelleke zelfs een plukje wol van het spinnewiel om zelf te 

verwerken. Het is tenslotte internationale Spin in Public day (SIP). 

Het is veel te mooi weer om een 

binnenactiviteit te zoeken, en dus 

rijden we naar Glenelg. Hier staan 

drie brochs die we eerder hebben 

bezocht. Bovendien staat er 

ergens een ruïne van een 

kazerne, en zelfs al staat er niets, 

het is een prachtige rit en idem 

wandeling. De rit brengt je onder 

meer langs de “Five Sisters”, 5 

Munroes op een rij, bij een Loch. Een van de mooiste uitzichten in Schotland. 

De kazerne en de eerste twee brochs staan zo op de foto en Nelleke levert haar bijdrage aan 

SIP. 

Bij de laatste is er toch even een 

probleem. De koeien houden zich 

niet aan Nelleke’s dogma dat er 

een hek tussen haar en de dieren 

moet zijn. Sterker, ze staan 

gewoon kuddegewijs op het pad. 

En dus mag ik een stuk alleen 

wandelen. Maar ik vind een groot 

stuk schapenvacht, dus het was 

het waard. 
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Dan gaan we plankgas naar Oban, 

waar we direct doorrijden naar het 

duikcentrum Puffin Divers in Port 

Gallanach. Je houdt van ze of je 

haat ze, volgens Tripadvisor zit er 

niets tussen. We kijken even rond, 

maar zien dan wat landgenoten en 

ontdekken dat je hier zo het water 

in kan. Tot slot kijken we even bij 

een campertje, waar Frits de Vries 

in blijkt te zitten. Een kwartier later 

weet ik alles  

Dan is het tijd voor de B&B Fáilte. Inmiddels is ons Gaelic goed genoeg om te weten dat dit 

gewoon “welkom” betekent. De parkeerplek is zo krap dat ik blij ben niet nog meer lak kwijt 

te raken. Ook de kamer werkt claustrofobie verhogend. Verder zijn het hele aardige lui en is 

alles prima in orde. 

Eten doe je in Oban aan of bij de haven. Dat is een weg met een aantal bochten, of een trap 

van 144 treden af. We doen het laatste en eindigen in een enorme pub met uitstekend en 

betaalbaar pubvoedsel32.  

De laatste actie voor we in bed instorten is een wandeling langs McCaig’s Tower. Het 

Colosseumachtige gebouw staat op een heuvel en torent boven Oban uit. Het is 192 meter 

in omtrek en staat 70 meter boven zeeniveau. Het was een werkgelegenheidsproject van 

McCaig die tussen 1897 en 1902 het monster liet neerzetten. De bedoeling was de nissen te 

vullen met beelden van zijn familie en in de toren een kunstmuseum te starten. Omdat het 

geheel zo nep is als maar kan, wordt het meestal McCaig’s Folly genoemd. Toen de man in 

1902 stierf stapte zijn zuster naar de rechter met het betoog dat haar broer niet alleen 

tamelijk dood, maar voor die tijd ook knettergek was om zo’n monster neer te zetten en dat 

hij bovendien niet het recht had om beelden van familieleden te plaatsen zonder hun 

toestemming. De zus kreeg gelijk en de erfenis, en dat was het eind van de verdere 

ontwikkeling. Iedereen is het er echter over eens dat je geen fraaier uitzicht over stad en 

loch kan krijgen dan vanaf McCaig’s. 

 

                                                                 
32 Voor hen die Groot Brittannië en Ierland niet kennen: de meeste pub’s hebben eenvoudige maaltijden tegen 
zeer schappelijke prijzen. Je bent de helft tot een derde kwijt van een maaltijd in een restaurant. 
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OBAN: 21 SEPTEMBER 

Na een eenvoudig Scottish 

Breakfast begint mijn dag met een 

duik bij Port Gallanach. Helemaal 

gelukkig ben ik niet. De batterij 

van de computer is op, en die was 

net voor de vakantie vervangen 

om dat te voorkomen. Ik vrees 

voor een gevalletje waterschade. 

Ook mijn trimvest is niet geheel en 

al wel, er is een sluiting 

afgebroken. Het is niet iets wat je niet tijdelijk kan opvangen met een extra musketonhaak, 

maar het hoort niet. Neemt niet weg dat ik toch wel aardig duik. Frits, en nu ook Joke de 

Vries zijn nog een nacht gebleven en voorzien Nelleke van veel koffie en verhalen. Na het 

schudden van veel handen 

kunnen we weer verder. In de 

B&B hebben we een foldertje 

met een wandeling bij Fearnoch 

gevonden. Mooie boswandeling, 

uitgezet door Scottish Forestry 

Commission door het nu 

herfstachtige bos. Heel veel 

paddenstoelen en hoge 

mierenheuvels. Als we 

uiteindelijk terug zijn zoeken we 

Lorne33, een pub met 

aanbeveling van Joke en Frits op 

en verklaren de dag voor af.  

 

                                                                 
33 Lorne was een van de vele koninkrijken in de geschiedenis van noord Groot Brittanië. Je komt de kreet dus 
nogal eens tegen. 
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OBAN: 22 SEPTEMBER 

Ik begin weer met een duik, nu bij Dunollie Castle. Dit is even aanpoten. Er is een prima 

helling om te water te gaan, maar daar rijdt iedereen je van je sokken. En er is een plek om 

te parkeren, maar die is een kilometer verderop.  
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Het is wel de perfecte plaats om 

het water uit te gaan. Ik hijs me in 

het natpak en sjok de kilometer 

naar de helling. Verder is het een 

goede duik. 

Nelleke heeft een bezoek geboekt 

aan de Cruachan ondergrondse 

waterkrachtcentrale. Eenvoudig 

gezegd heeft men een gat in een 

Ben geboord en geblazen. 

Daardoor kan er water weglopen 

van het ene (kunstmatige) loch naar het andere. Je gaat met een bus onder de grond, staart 

in een hal met enorme turbines 

en krijgt vakkundige uitleg. Deze 

piekcentrale kan in korte tijd veel 

vermogen leveren. ’s Nachts 

wordt het water teruggepompt 

met de veel goedkopere 

nachtstroom uit het net. O ja, het 

is een Outlander locatie, maar dit 

terzijde.  

Op de weg terug naar Oban 

nemen we een afslag Bonawe 

Iron Furnace. Gewoon omdat het van de Scottish Heritage is, en omdat een oud industrieel 

monument me wel wat lijkt. 

Men kijkt verstoord als we komen. Een vrouw vraagt wat ze voor ons kan doen. “Ik wil graag 

een stempel voor ons lidmaatschapsboek”, stel ik. 

“Alleen dat, of willen jullie ook 

nog rondkijken?”. Als we 

toegeven daartoe bereid te zijn 

krijgen we uitleg over wat er te 

zien is. Hoewel het halverwege de 

middag is, blijken we bezoeker nr. 

drie en vier. Alle andere 

aanwezigen zijn er voor het 

onderhoud en schrikken van 

bezoekers. Bonaw Iron Furnace is 

een plek waar het bos is 

weggekapt en omgezet in houtskool. Dat werd gebruikt voor het smelten van ijzererts.  
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De arbeiderswoningen, de rivier waarover het erts (en koelwater) werd aangevoerd en alle 

industriële gebouwen zijn er nog. Interessant en leuk, zeker als er ook nog edelherten 

worden gespot en veel bramen 

gegeten. We wensen deze plek nog 

veel bezoekers toe. 

De dag sluiten we af bij 

Dunstaffnage Castle, waar we in 

2007 al eerder waren. Nu is de 

restauratie een stuk verder en via 

ons lidmaatschap gratis, dus je pakt 

het even mee. Op weg naar de 

auto begint het te regenen. Het kan 

dus wel in Schotland. 

OBAN - INVERARAY: 23 SEPTEMBER 

Gevoelsmatig zit de vakantie er 

op. We gaan nu op de terugweg. 

Vandaag nog maar een klein 

stukje en met een omweg, maar 

we zijn onmiskenbaar op weg 

naar Newcastle. 

Eerst rijden we de Highlands uit, 

richting Kilmartin. Wie 

geïnteresseerd is in prehistorie 

hoeft Schotland niet uit, maar de 

omgeving van deze plaats maakt 

het wel heel bont. In de onmiddellijke omgeving zouden zo’n 800 vindplaatsen zijn. 

De meeste borden rijden we voorbij, maar als we een cairn34 in de wei langs de weg zien 

staan, gaat de auto toch langs de kant. De schapen zijn het er niet mee eens, maar dankzij 

het “right of way” hebben we daar maling aan. Naast elkaar staan de cairn, een standing 

stone en een sheepfold. En er ligt een dode ram. Nu zie je overal resten van schapen in dit 

land, maar een recent kadaver vind je zelden.  

Dicht bij Kilmartin staat Carnasserie Castle. Gebouwd rond 1560 als renaissancekasteel wat 

tot in de 18e eeuw in gebruik was, waarna in verval raakte. Je kan overal in, door en op. En 

dan ook nog een aardige wandeling. Als zo vaak een niet geplande stop, maar als je er toch 

langs komt is het nooit weg. 

                                                                 
34 Grafheuvel van stenen 
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Kilmartin zelf is een ander verhaal. Hier zijn “de kerk” en “de oudheden”. De kerk is een 

typische kale Schotse kerk, maar ze hebben er oude grafstenen die teruggaan tot de 9e en 

10e eeuw. Een deel is verspreid over het kerkhof, maar “de drie mooiste” staan in de kerk, 

nog eens 20 in een gebouwtje er naast en zeven in een enclosure op het kerkhof. De stenen 

zijn rijk bewerkt en hebben afbeeldingen van ridders, zwaarden en soms ook een schaar. 

Naast de kerk is een museum met 

restaurant. We testen alleen het 

laatste. Dat kunnen we in ieder 

geval aanraden. De echte oudheden 

vind je langs een wandeling die 

ergens achter het museum begint. 

Dit is gewoon slecht aangegeven. 

Uiteindelijk klimmen we over een 

hek om bij een eerste cairn te 

komen, maar vanaf daar is het een 

eitje. Keurige wandeling van een 

paar kilometer met verschillende cairns, steencirkels, rijen standing stones, erg eenzame 

standing stones en overal prima bordjes met tekst en uitleg. Twee grafheuvels kan je zelfs in. 

Het is even klimmen, maar dan heb je ook een uitstekend beeld van de manier waarop een 

en ander is gebouwd. Het staat in een keurig geografisch patroon, waardoor men één plek 

als “lost cairn” heeft aangeduid. De weilanden zijn allemaal omgeven door oude stenen 

muurtjes. Er is dus weinig fantasie voor nodig om te bedenken waar deze cairn is gebleven. 

De wandeling is rijkelijk voorzien van bramenstruiken, die keurig wegblijven van het goed 

aangelegde wandelpad, dus het is goed geregeld. 

Voor de laatste stop rijden we naar Dunadd. Dùn Add is gaelic voor Fort in de rivier de Add. 

De reden dat we dit hill fort willen zien is dezelfde als die van de Fossil Grove in Glasgow: we 

zijn er in 1977 al geweest. Toen werden we na een lange dag veldwerk een uur in de bus 

geduwd om een heuvel op te lopen, waarna we weer een uur terug moesten. Iedereen 

bloedchagrijnig, geen bijzondere plant te zien, en daar kwamen we toen voor. Ik herinner 

me mensen nog verder over de zeik geholpen te hebben door zelf soorten te gaan 

verzinnen. Zo was er de zeldzame Trifolium pratense pictuensis en de volledig unieke Poa 

annua pictuensis35 en daarmee werd het humeur van de leiding en enkele medecursisten zo 

mogelijk nog slechter. 

Alle plantennamen gingen tenslotte in het Latijn, waarbij soms een subsoort een extra 

toevoeging krijgt. Nu is het hill fort een oude Picten-nederzetting, dus mijn toevoeging 

pictuensis vond ik treffend. Niet iedereen had het door en zeker niet iedereen deelt mijn 

gevoel voor humor. 

                                                                 
35 We hebben het dus over rode klaver en straatgras  
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Ondanks dit alles wilden we het geheel nu wel eens echt zien. Het blijkt een gelukkige keuze. 

Er is weliswaar nog steeds veel gras, maar er zijn nu ook wat uitlegbordjes en we hebben al 

tientallen jaren door de hele wereld naar ruïnes gekeken. Er blijkt heel veel te zien, als je 

weet waar je moet kijken.  

Het fort wordt in geschriften 

voor het eerst genoemd in 

683, en is tot in de 15e eeuw 

van belang gebleven. 

Aanvankelijk was het de 

hoofvestiging van een Picten 

koninkrijk, de plaats waar 

hun koningen gekroond 

werden. Dat waren kleine 

kereltjes, want er is nog een schoenmaat van een van hen uitgehouwen, en dat was maatje 

36. 

Er zijn meer hill forts, maar dit schijnt een van de mooiste te zijn. De rotsheuvel ligt in een 

meander van de rivier de Add en gaat fors stijl omhoog. Via een poort, versterkt met stenen, 

kom je bij de hoofdvestiging. Hier kan je nog iets van de fundering zien, maar alleen als je 

wat ervaring en fantasie hebt. Wat in ieder geval tot me doordringt is dat de mensheid één 

ding is kwijt geraakt in de loop van de geschiedenis, en dat is de kunst van het verplaatsten 

van akelig grote stenen zonder zware apparatuur. Allerlei prachtige theorieën en 

praktijkexperimenten ten spijt, we weten er eigenlijk niets meer van.  

Voor wie niet van 

oudheden houdt blijft het 

hill fort een leuke klim, die 

eindigt met een fantastisch 

uitzicht op de omgeving 

met de meanderende 

rivier, de bossen en de 

velden met de typische 

stenen muurtjes als 

afscheiding. En als je in het 

goede seizoen komt, zoals 

wij, dan kan je ook uitgebreid genieten van de Rubus fruticosus. 

We kunnen wel stellen dat onze bijna dagelijkse wandelingen van 10 tot 15 kilometer 

(Nelleke loopt met een stappenteller), eindigt met een bergetappe. Het is geen Munro, dus 

geen buitencategorie, maar met Carnasserie Castle durf ik te stellen dat er vandaag weer 

twee keer punten voor de bolletjestrui te pakken waren. 
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Dan eindigen we bij ons hotel in 

Inveraray. Het heet naast een 

kasteel te staan. Formeel klopt 

dat, alleen heeft Inveraray 

Castle een oprit die nooit meer 

ophoudt en die door velen per 

auto wordt afgelegd. We nemen 

een foto van de buitenkant, 

maar besluiten de vele ponden 

om er binnen te mogen in onze 

zak te houden. Nog even een blik op de hoofdstraat en de dag zit er op. 

INVERARAY - WALL: 24 SEPTEMBER  

Nadat we waren gestopt met kamperen hebben we geprobeerd zo goedkoop mogelijk te 

overnachten, onder het motto “wij zijn kampeerders, die hebben geen luxe nodig”. Die 

overtuiging heeft niet lang geduurd. Nu gaan we waar mogelijk voor drie sterren. Via “de 

zuivere wetenschap” (zie bijlage) beoordelen we de tent dan. Hier een iets uitgebreider 

oordeel: 

Vandaag worden we toch 

wel weer wakker in een 

bijzondere. Argyll Hotel in 

Inveraray ligt bijzonder. Aan 

het eind van de hoofstraat 

de hoek om, en je staat 

langs het loch. Het 

imposante hotel kijkt daar 

op uit. Via stenen bogen is 

het verbonden met de 

buren, en het ligt op nog 

geen 200 meter van DE attractie van de plaats, Inveraray Castle. De aankondiging is helder, 

er is parkeerplek. Alleen is die nu even vol, dus of ik maar op het gravelveld achter de 

boogjes wil gaan staan. Het gebouw is te oud voor een lift. Ach, eerste etage denk je dan, 

moet kunnen. Alleen is de hal bovenaan de wenteltrap (waarvan de meeste treden vast 

zitten) smal. De deur naar de gang moet je naar je toe openen. Dit terwijl je met je koffer 

rond de andere gasten staat te balanceren. Koffers hebben tegenwoordig wieltjes, dus nadat 

je de deur hebt genomen denk je, nu nog ff naar de kamer rollen. Het voormalig hoogpolig 

tapijt zorgt voor een stevige rolweerstand. Wie zich daar niet door laat afremmen krijgt nog 

wat hobbels. Allereerst letterlijk, de vloerplanken onder het tapijt leiden een eigen en vooral 

onafhankelijk leven. Tijd om je te bekwamen in cake-walk rijden krijg je niet, want de gang 

gaat een paar keer de hoek om en neemt dan een of twee treden niveauverschil.  
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We moeten het ze nageven, er zit nog veel behang op de muur, en meestal zit het vast. 

Eenmaal op de kamer vind je twee bedden. De wielen onder de bedden werken wel. Dus als 

je zonder nadenken op je bed gaat zitten, kan het zomaar onder je wegrijden. Er omheen 

lopen om ze terug te zetten is een probleem. Je kan bijna om het bed heen, want ergens in 

de 80-er jaren heeft iemand bedacht dat een TV op de kamer een extra service is.  

Voor wie de 80-er jaren TV’s heeft 

verdrongen, ze waren van 

zilverkleurig plastic en de TV kast 

was dieper dan de diameter van de 

buis. Omdat er bij de bouw van het 

hotel geen rekening met de extra 

service was gehouden, is er voor 

gekozen deze in het looppad te 

plaatsen. Om nog iets ruimte over 

te laten is het bakbeest op het 

kleinst mogelijke kastje gezet. Dus 

nu staat er een kastje, waar het 

meeste fineer nog aanwezig is, in de weg in het looppad. En hierdoor breekt alle mogelijke 

ruimte om koffers neer te zetten. 

Als altijd beginnen we met douchen en aankleden. Ik houd er niet van om te beginnen met 

in een plas koud water te stappen. Niet dat het bad verstopt is, maar de afvoer is niet het 

laagste punt. Om niet in mijn blote hol voor het raam te staan trek ik het badkamer gordijn 

dicht. Oorspronkelijk moet het wit geweest zijn. Na lang wassen zijn mijn handen in ieder 

geval weer schoon. We doen het gordijn niet meer open. 

Voor wie in dit hotel behoefte heeft aan een goed gesprek: ja kunt letterlijk meeluisteren 

met de kamers boven en naast je. Althans bij ons, op de volgende etages krijg je er ook de 

gesprekken van de onderburen gratis bij. 

Het ontbijt is een buffet. Niets mis 

mee, al komt alles wat je uit blik kunt 

halen uit blik. Nee, het grootste 

probleem is weer de logistiek. De 

buffetbalie staat buiten de 

ontbijtruimte. Om precies te zijn op de 

plek waar je je ook op moet stellen om 

een tafel toegewezen te krijgen. 

Alleen de koffie, en na lange tijd ook 

de toast, komen ze brengen.  

Ik was er bijna overheen. De geur van bejaarde koffie. Vandaag raak ik hem niet meer kwijt. 
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Omdat er verder weinig te zeuren is zitten we al snel in de auto richting Engeland. We rijden 

langs Loch Lomond. Al eerder is geprobeerd ons dit te verkopen als “mooiste Loch” van 

Schotland. Misschien heeft het die naam, omdat het op steenworp afstand van Glasgow ligt 

en iedereen het kent. En misschien maken mensen die van liefelijk houden meer reclame 

dan wij, die liever een wat ruigere omgeving hebben. Loch Lomond is zeker niet lelijk, maar 

verder, ach… 

We stoppen op de grens Engeland – Schotland in Gretna Green. Hier zit de smid. Nu heeft 

ieder dorp een smith of in ieder geval “ye aulde smitty”. Wat deze hier bijzonder maakt is 

dat deze smid sinds 1754 het recht had huwelijken te voltrekken die in Engeland en 

Schotland geldig waren. Klap op het aambeeld en het was geregeld. 

Dit is nu de Britse variant van trouwen in Vegas geworden, en hoewel het niet bij benadering 

zo erg is, is het wel een tourist trap. Winkeltjes, doolhof, een zelfbouw-cairn, restaurant, de 

doedelzakspeler, alles is er. En nog steeds kan je er trouwen. 

 

De toeristen worden letterlijk met bussen tegelijk aangedragen. Vooral alle Amerikanen 

moeten met de piper op de foto. Een oude Amerikaan loopt blijmoedig te mopperen dat 

hem kastelen waren beloofd. Maar 

hij staat er op om ons te 

fotograferen in de bordkartonnen 

trouwkoets. Ik beweer nog even 

dat het niet nodig is omdat we 

bijna 40 jaar zijn getrouwd, maar 

hij stelt kordaat vast dat hij al meer 

dan 50 jaar getrouwd is, dus dat wij 

nog best kunnen. 

Daarna is het plankgas Engeland in en kilometers vreten. Vlak bij Carlisle begint ons laatste 

doel, Hadrian’s Wall. Wij slapen, hoe origineel kan je worden, in Hadrian’s Freehouse in Wall. 

Overal langs de muur kan je stoppen om de Romeinse oudheden te bekijken. Wij bekijken er 

twee. 
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De eerste is Vindolanda. Dit is een grote opgraving van een dorp en fort. Er is een museum, 

er zijn wat modelhuizen en met heeft een deel van de muur in hout en steen nagebouwd. 

Dus alles bij elkaar is dit een van de drie of vier plekken langs de muur waar je echt heel veel 

goede informatie kan vinden. 

De originele muur, vooral opgericht 

om de handel te controleren en 

belasting te heffen heeft 

verschillende fases gekend: turf, 

hout en steen. Om de paar mijl was 

een fort om de zaak te controleren. 

Het is duidelijk dat hier de inspiratie 

voor “the Wall” uit Game of Thrones 

vandaan komt, met de Picten en 

Schotten als noordelingen en “The 

Black Watch” uit latere eeuwen als 

beschermers. En om dat te zien is best leuk. 

Van het fort Brocolitia36 (134 – 383) is 

alleen de omtrek nog over en even 

ernaast de resten van een tempel. Je 

kan hier perfect wandelen. De muur 

zelf staat hier niet meer, maar de 

heuvels en greppels die er langs 

liepen zijn nog over een hele lange 

afstand intact. Dus een mooi moment 

voor een wat langere wandeling. Als 

we net voorbij de tempel zijn blijkt 

dat het vee zich niet houdt aan het 

dogma van Nelleke. Ze staan niet aan de andere kant van een stevig en als hek herkenbaar 

hek, en het zijn geen schapen. Sterker nog, 

een heeft een dusdanige speknek en 

gebrek aan uiers dat zelfs “koe” niet de 

juiste omschrijving is. Moedig passeert ze 

het briesende dier waarna ze soepel over 

een door de VVV aangelegde trap naar een 

ander weiland klimt.37 

                                                                 
36 Ander barden hebben het over Procolita 
37 Ze accepteert ook mijn uitleg dat in dit geval briesen ook herkauwen genoemd kan worden en dat het dier in 
sommige strips wat beschamend een “je-weet-wel-stier” genoemd wordt. 
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De situatie verbetert daardoor niet echt. De andere wei heeft een kudde koeien en jonge 

stiertjes. Op zich zijn de dieren niet gevaarlijk, en ze zet zich moedig over haar angsten heen. 

Het vervelende is dat de RAF zich 

met twee gevechtshelikopters aan 

het voorbereiden is op een oorlog 

met IS, zeer laag overvliegt en 

uiteindelijk vlak bij ons landt. De 

runderen worden er zeer nerveus 

van, en loeien de hele heuvel bij 

elkaar. Nelleke legt me nog maar 

eens uit dat een rund met een 10e 

van haar IQ en 10 keer haar 

lichaamsgewicht 100 keer zo 

gevaarlijk is als een mens. Ik ben allang blij dat ze er langs durft te lopen, en ga de discussie 

uit de weg. 

Nadat we een groot stuk van de Romeinse constructie hebben afgewandeld keren we om op 

het moment dat de RAF besluit weer op te stijgen. De plaatselijke boer ziet de onrust onder 

zijn koeien niet zitten en is begonnen ze met een quad naar een ander deel van de heuvel te 

drijven. Het maakt de terugwandeling een stuk eenvoudiger. Ook de je-weet-wel-stier is een 

eindje verderop gaan herkauwen, dus alles komt goed. 

Dat wil zeggen, tot we bij het hotel komen. “Kool? Nooit van gehoord. Boeking? Niets van 

gezien! Hotel.com? Doen we geen zaken mee. Vooruit betaald? En waar staat dat dan wel?” 

Deze reeks wordt herhaald door de desk-klerk, de vrouw van de eigenaar en, even later, de 

eigenaar zelf. 

Gelukkig blijken het zeer professionele mensen. Een hotel is service verlenen en ze erkennen 

dat wij een “echt” mailtje 

hebben. Dus krijgen we een 

kamer. Als we dan ook nog de 

mail doorsturen zijn we “de good 

guys” en worden we zeer 

vriendelijk behandeld. 

Ik sluit de dag af met een veel te 

grote bananasplit om de 95ste 

geboortedag van mijn vader te 

vieren. 
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WALL – NEWCASTLE: 25 SEPTEMBER 

Het is de laatste dag. We besluiten 

om niet te veel hooi op onze vork 

te nemen. Eerst lopen we door het 

dorp, dat echt Engels is. Het is lastig 

te omschrijven, maar het is gewoon 

anders dan Schotland. Truttiger lijkt 

het beste woord. 

We slaan de Romeinse muur verder 

over en rijden direct door naar 

Newcastle. Daar heb ik vier weken 

geleden vanaf de ferry een mooie ruïne gezien. Nu hebben we zo langzamerhand wel 

voldoende oude meuk gezien, maar 

je moet wat met je dag. Dus 

drinken we goede koffie, lunchen, 

bezichtigen het kasteel en de abdij 

en lopen naar het einde van de 

pier. Als blijkt dat de kerk is 

omgebouwd tot ruïne door Henk 

VIII, niet omdat het ooit bij 

benadering Schots was, maar 

gewoon omdat het kon, lijkt de 

cirkel van deze vakantie rond.  

De tijd is om. We rijden naar de ferry die ons ook heeft gebracht. Om 14:30 staan we in de 

rij. Nog even overvaren en de vakantie zit er op. 

 

TOT SLOT 

Samenvattend was het een uitstekende vakantie. Ondanks alle voorspellingen dat we of 

weggespoeld door de regen, of opgegeten door de muggen zouden worden hebben een 

minimale hoeveelheid regen en mist gehad. Nelleke is ook niet zo heel erg gestoken. 

Uiteindelijk blijken we deze maand ongeveer 3500 km gereden te hebben. Nelleke heeft 

zelfs het aantal stappen laten tellen: 409264. Daarmee hebben we zo’n 10-15 km per dag 

gelopen. Duizenden foto’s bewijzen het: het was ook een actieve vakantie! 
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BIJLAGE: DE REISROUTE 
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BIJLAGE: 0UTLANDER: LOCATIES EN VERWIJZING 

Locatie Boek  

Blackness Castle Fort William 

 
Covenanter Hotel Mrs. Baird's 

B&B 

 
Cruachan Hydro-energy 
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Locatie Boek  

Culross Cranesmuir 

 
Culross Palace, 
tuin 

Tuin van Castle 
Leoch 

 
Doune Castle Castle Leoch 
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Locatie Boek  

Falkland Inverness  

 
Glasgow Glasgow 

 
Limekiln  
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Locatie Boek  

Midhope Castle Lallybroch 

 
Pollok Park Bos rond Craigh 

na Dhun 

 
Preston Mill Watermolen in 

Broch Mordha 

 



Schotland 2014 Pagina 93 van 101 

Locatie Boek  

Skye Over the Sea to 
Skye 

 
South Cray’s 
Close 

Carfax Close 

 
World’s End, 
Edinburgh 

World’s End, 
Edinburgh 
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BIJLAGE: DE ZUIVERE WETENSCHAP 

In onze verslagen speelt “de zuivere wetenschap” een belangrijke rol. Voor iedereen die het 

spelletje ook wil doen hier het hulpblad, de resultaten en de onderkomens van 2014. Enjoy!!  
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De zuivere wetenschap, het hulpblad     
Ambiance           

Kaal  1 Standaard: Formule 1   

Standaard 3      

Uitzonderlijk 5      

Kamer             
Ruim, 2 persoons bed Extra 
stoel, TV/wekker etc, 
Werktafel Stroomvoorziening  

Voor ieder 
item 1 punt      

Staat van onderhoud           

Verklaar  tot 3, negatief verklaar    

Sanitair             

Kaal  Gezamenlijk, geen zeep 0   

Basic  Goed warm & koud, zeepjes 2   

Goed  Douche & Bad  3 tot 4   

Uitmuntend Laat mij vandaag maar hier 5   

Gehorig             

Stil: 3        

Ontbijt             

Voer    1    

Keuze met verse producten   2    

Keuze met verse producten & warme keuzes 3    

Keuze > 15 opties   4 of 5    

Personeel           

Personeel? -1  Echt helpend 4  

Mag ik u schoppen? 0  Uitzonderlijk  5 

Adequaat 3      

Parkeren             

No way no how -1 Standaard: Riga    

Ergens in de buurt 1      

Betaald  2      

Gratis eigen terrein 3      

Eigen terein/afgesloten 4      

Eigen terrein bewaakt 5      

Internet             

Betaald   0 of   prijsgekoppeld     

Beloofd, niet geleverd -1  Haperend 2   

In de lobby 1  Continue  3 

Omgeving           

Natuur: tot 5 punten       

Cultureel: tot 5 punten       

Restaurant in omgeving tot 3 punten      

Winkels: tot 3 punten       

Hotel extra's           

tot vijf punten Excursie ondersteuning Zwembad Fitness 

   Paraplu etc.  kan ook negatief.   
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Kwaliteit van de koffie           

Dokter!  -2      

Drab  -1      

Geen/Neutraal warm 1      

Koffie  2      

Een kwaliteitsbak 3  (Startbucks referentie)   

  

BIJLAGE VAN WIKIPEDIA: SCHOTS 

 Where do you stay? meaning "Where do you live?" Possible answer: "I stay in Dundee" 

 Whaur dae ye bide? meaning "Where do you live?" Possible answer: "I bide in Fife" 

 A dinnae ken meaning "I don't know" 

 D'ye no ken? meaning "Don't you know?" 

 A'll see ye up the road meaning "I'll accompany you some of the way" (or meaning "I'll see 

you at home" to Glaswegians) 

 A'm gaun for the messages meaning "I'm going shopping 

for groceries." 

 A'm black-affronted meaning "I'm very embarrassed" 

 A'm droukit meaning "I'm soaked" (usually from rain) 

 She's ages wi' him meaning "She's the same age as him" 

 Gie's a shot then! meaning "Let me have a turn now" (for 

example, children playing) 

 Are ye thinking o flitting? meaning "Are you thinking of 

moving house?  

 He's gaun his dinger ower it meaning "He's in a rage over it" 

 Ye're an awfu blether meaning "You're an awful gossip" 

 Ye're havering meaning "You're talking nonsense" 

 A'll gie him laldie meaning "I'll give him a serious telling off"; also Gie it laldy! meaning "Give it 

everything you've got!" 

 A'm feeling a bit wabbit meaning "I feel I'm a bit lacking in energy" 

 A'll see ye Monday next meaning "I'll see you a week on Monday" 

 A'm just after being tae the doctor's meaning "I've just been at the doctor's" 

 The nights are fair drawin in meaning "It's getting dark earlier at night" 

 It's my shy meaning "It's my throw-in" (when playing football) 

 He was sat on his hunkers meaning "He was squatting down" 

 Under his oxters meaning Under his arms (specifically, armpits) 

 A wis chittering at the bus stop meaning "I was shivering with cold at the bus stop" 

 Caw canny meaning "Go easy/Don't overdo it", as in Caw canny wi the butter, "Don't use up 

the butter" 
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 Ye missed yersel last night meaning "You missed out on a good time last night" (by not being 

at the event, e.g. a party or football match) 

 Dinna fash yersel meaning "Don't get worked up" (orig. from French se fâcher) 

 What (are) ye after? meaning "What are you looking for?" or (in pubs) "What will you have to 

drink?" 

 Aye, right! meaning "definitely not!" in sarcastic response to a question or 

to challenge a presumption (The phrase "Yeah, right!" is used similarly 

in American English[citation needed]) 

An archetypal example of an overt Scotticism is "Och aye the noo", which 

translates as "Oh yes, just now". This phrase is often used in parody by non-

Scots and although the phrases "Och aye" and "the noo" are in common use by 

Scots separately, they are rarely used together.[3] Other phrases of this sort 

include: 

 Hoots mon! 

 It's a braw, bricht, moonlicht nicht (a phrase popularised by the music hall 

entertainer Harry Lauder) 

 Lang may yer lum reek! (a Hogmanay greeting, implying "May you never be without fuel for 

your fire!") 

 Help ma Boab! (a phrase consciously borrowed from the comic strip character Oor Wullie) 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Sarcasm
http://en.wikipedia.org/wiki/American_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed
http://en.wikipedia.org/wiki/Scotticism#cite_note-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Hoots_Mon
http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Lauder
http://en.wikipedia.org/wiki/Hogmanay
http://en.wikipedia.org/wiki/Oor_Wullie
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BIJLAGE: THE STORY OF HELGI 

Onderstaand verhaal is in zijn geheel overgenomen van Helgi’s restaurant. Er zijn duidelijke 

links met de Neolitische vondsten op Mainland. Zelfs als dat niet zo was geweest dan was 

deze sage een prachtig verhaal geweest. 

THE BIRTH OF HELGI 

Ulf Thorsteinsson was one of the bravest warriors of Earl Sigurd the Stout of Orkney. When 

his wife, Ingibjorg, was brought to bed with their youngest child she screamed for two days 

while the child remained stuck fast in her womb. Seeing that his wife was near to death Ulf 

prayed to the god Odin for help, promising the All Father that should his wife be delivered of 

a son then he would raise him as a brave warrior. Ingibjorg also felt her death draw near, 

and she prayed silently to the goddess Freya that she might take pity on her and grant her a 

safe delivery. No sooner had these prayers been made than a fine, strong son was born. His 

first cries sounded more like a war-cry than the whimpering of a defenceless child. One of his 

eyes was closed at first, another sign that the one-eyed Odin was shaping his destiny, but it 

opened after a day or two. When his mother first held him she could see something that his 

father could not, and that was the handsome face of a child that was blessed by Freya, the 

goddess of love. They called him Helgi, which means the holy, because he was favoured by 

the gods. As he grew up it was obvious that he was a gifted child. He was brave and 

fierce, BUT HE WAS ALSO A GOOD POET and he loved nothing more than to hear a story or 

the sagas of the old kings and earls that once ruled over the Vikings. He was bred for war, 

and he joined his father on a Viking raid when he was just twelve years old. 

THE BATTLE OF CLONTARF 

In the year 1014 Earl Sigurd the Stout gathered together an army from Orkney and his 

Scottish earldoms to fight alongside King Sigtrygg Silk-beard against King Brian in Ireland. Ulf 

asked the earl if he would accept his son in the army, as he had proved himself in a fight and 

had just turned fifteen. Earl Sigurd was a follower of Odin, and when he heard that the child 

was favoured by the gods he agreed to take him. The longships sailed to Ireland and the two 

armies arranged themselves in battle-order at Clontarf near Dublin. Earl Sigurd was in the 

http://www.orkneyjar.com/history/historicalfigures/earlsigurd/
http://en.wikipedia.org/wiki/Clontarf,_Dublin
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centre, and he unfurled his magic raven banner that was made for him by his mother. She 

was a noted witch, and had woven spells in with every stitch so that it brought victory to the 

side that carried it, but death to the man who held it. The black raven seemed to be 

fluttering in a blood-red sky when the two armies clashed. The battle was long and hard, and 

one by one the standard bearers fell dead. As the banner lay on the blood-soaked ground 

Earl Sigurd ordered another man to pick it up, but he refused, saying ‘bear your own devil’. 

The earl tore the banner from the pole and tucked it up under his clothes. A warrior rushed 

towards him and drove his spear through the earl’s body and he fell dead. Ulf struck the 

warrior with his sword, and killed him with one stroke. Helgi was hit on the back of the head 

and fell down among the bodies. The last thing he saw was his father being overpowered by 

a group of warriors. When he recovered he was alone with the dead. He found his father’s 

body lying there, and next to him was Earl Sigurd. Helgi took the raven banner, soaked in the 

earl’s blood, and carried it away in case the enemy should capture it. He dug a small hole 

and buried it; an offering to the god Odin who had given it its power and its terrible curse. 

He was afterwards known as Helgi Raven-bearer. 

HELGI’S VOYAGES 

Helgi returned to Orkney where he was held in great honour. His youth was no barrier to his 

bravery, while his poetry won him the admiration of many, including the sons of Earl Sigurd 

who now ruled Orkney between them. After a few years of raiding he declared that he 

wanted to go on a voyage to Norway and the earls gave him a grand dragon-ship, finely 

carved and inlaid with gold. He 

was also given a fine new suit of 

clothes and a spear that was 

inlaid with silver. He gathered 

warriors and sailed for Bergen. He 

had a fine time around the 

taverns there and was treated 

with respect. His relationship with 

King Olaf Haraldsson was not so 

warm, as the king was a Christian 

and was hostile to the followers 

of the old gods. Helgi refused to 

give up the gods who he saw as his protectors, so he sailed to Sweden where he received a 

good welcome. He raided along the Baltic coast of Europe and gathered great wealth and 

honour as a warrior, and then he sailed west to Denmark where he was feasted in style. He 

wanted to see Iceland, as he had known several Icelanders at the court of Earl Sigurd. It was 

a long and dangerous voyage, by way of Shetland and the Faroes but they eventually arrived 

and were treated with honour by the leading chieftains in the north. He then sailed for 

Orkney, but decided to raid down the west coast of Scotland and England before returning 

home. As they were returning north past Scotland they went ashore to steal cattle for 
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provisions but met a large force of warriors and a fierce battle was fought. Many of Helgi’s 

men were killed as the battle raged, but Helgi and his warrior finally won the day. During the 

battle Helgi was wounded with an arrow through the shoulder and a sword wound to his 

right thigh. These wounds almost cost him his life. 

HELGI’S TAVERN 

When Helgi returned to Orkney he 

was nearly dead of his wounds. He 

was brought to his home at the 

small trading village that lay next to 

a long strip of land between two 

seas. When he was carried ashore 

he was seen by a beautiful young 

woman called Astrid who was a 

widow. Her husband had drowned 

when his boat sank off Shapinsay 

as he was bringing home malted 

barley for making beer. He owned a 

tavern in the village, but had a reputation for being grasping and mean. Astrid knew Helgi, 

and had sighed whenever she saw his handsome face. Now she insisted that they take him 

to her tavern, as she knew how to heal wounds using herbs. She sat by his bed for five nights 

as he raved with a fever, but with her loving care the wounds healed and he regained his 

strength. Now it was the goddess Freya’s turn to shape Helgi’s destiny, as she stirred up love 

in Astrid’s heart. Helgi’s wounds healed well, but he always walked with a limp and never 

had the proper use of his right arm, so he could no longer wield a sword in battle. As Helgi 

lay in bed he looked at Astrid and now he saw how beautiful she truly was. They were 

married soon after and Helgi settled into his new life as a tavern keeper. He built a boat 

noust by the shore on the strip of land, called the Ayre, where it was sheltered by the side of 

the small inland sea. The tavern lay in the street that ran along the shore of this sea, and it 

got good trade as it sold the best beer in Orkney. When Earl Sigurd’s grandson, Rognvald 

Brusasson, built a wooden church in the village, dedicated to his foster-father St Olaf (the 

former King of Norway), the small village grew in size and was now called Kirkjuvágr, 

meaning Church Bay. Times were changing, as Christianity was the official religion, but Helgi 

clung on to the old beliefs in private. He sat in the tavern in the evenings and held the 

people who drank there spellbound as he recited his poetry and told them of his adventures 

when he was a famous warrior. Draw the boat up to the noust, wipe salt from the wiskers 

and steer a course for the tavern.  


