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DONDERDAG 3 JULI - TIEL 

 

De sleurhut zit weer vol. We zijn klaar om te 

vertrekken. Nog een paar uur slapen en dan 

kan die. Esther en Wendy slapen in de kamer. 

Daar hebben ze een uitgebreide smoes voor. 

We snappen hem niet, maar zolang ze lol 

hebben en wij kunnen slapen vinden we het 

best…. 

 

VRIJDAG 4 JULI TIEL - HASTINGS 

Om 03.00 uur gaat de wekker. Om 03.56 rijden we weg van de Notarisappel, waar ze bij de 

rotonde met de tol gaan starten met een nieuwe brug. Zouden we over drie weken nog de 

straat in kunnen? 

Niet geheel en al uitgeslapen gaan we richting Calais. Bij Breda proberen we wat tijd te 

rekken door verkeerd te rijden, maar ondanks dat staan we 2 uur te vroeg bij de boot naar 

Engeland. De man in het hokje van de bootmaatschappij haalt zijn schouders op. Te vroeg? 

Pak je toch zeker een boot eerder? En zo komen we nog voor het middaguur oog in oog met 

de White Cliffs of Dover. 

De overtocht is dan al soepel 

verlopen. Geen deining, mooi 

weer, het kan niet beter. 

Nelleke weet zelfs een 

nieuwe kaart van Groot-

Brittannië te scoren. Alleen 

de passagiers van de vele 

toerbussen zijn ergerlijk. Ze 

wensen zich in blokken van 

45 personen te verplaatsen. 

Als een medewerker van de 

boot mij dan ook laat 

parkeren op een plek waar 
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zo’n kudde net langs wil, kijkt een van de groepsleden zo kwaad dat ik even vrees dat het 

een knokpartij wordt.  Maar uiteindelijk valt het mee. 

Eenmaal aan land is het toch weer even slikken. Natuurlijk, we gaan er heen omdat dit het 

laatste grote reservaat van Europa is (geen €, geen meters, kilo’s, talenkennis en wel QEII), 

maar het links rijden blijft vreemd. 

Omdat we zo vroeg zijn rijden we secundair via o.a. Rye naar the land of 1066: Hastings en 

omgeving. Voor Hastings hebben we 3 campings van het net geplukt. Bij de eerste staan 

twee mannen met een graafmachine een onduidelijk gat te graven. Camping? Al jaren niet 

meer. Als goede Britten hebben ze echter respect voor de geschiedenis. Als je ooit camping 

geweest bent, mag je niet verwachten ooit uit de boeken te raken, en moet je dus vriendelijk 

zijn. Nu, dat maken ze waar; met veel geduld wordt uitgelegd hoe we bij ShearBarn komen. 

Het is nogal lastig, dus het wordt enkele malen herhaald, tot Nelleke en ik het op weten te 

zeggen. 

De camping is dan snel gevonden. Bij de 

receptie staat een Nederlands gezin. “Deze 

camping is vooral leuk als je wilt 

speerwerpen”, zegt de man. Op mijn 

vragende blik licht hij toe dat het zo leeg is 

dat je niets kan raken. 

Bij aankomst is dat inderdaad zo, maar 

gedurende de dag wordt het langzaam 

voller. Dan gaat het mis. Nelleke verstapt 

zich bij het verlaten van de sleurhut. Haar 



Engeland 2003 4 

enkel wordt snel dik en blauw. En dan hebben we Les Prenenz nog niet eens gevonden…. 

’s Avonds loop ik nog even een stukje door de glen naast de camping. Het is hier erg mooi. 

ZATERDAG 5 JULI - HASTINGS  

Ik wil graag terug naar Rye 

om daar eens rond te kijken. 

De meiden willen ook wel 

een uitstapje. Ergens pak ik 

een verkeerde afslag en zo 

eindigen we…. in de 

supermarkt van Hastings. 

Even verkeerd gereden dus. 

Zo’n hypermarche-en-

anglaise is ook een 

toeristische attractie. Waar 

de Italianen halve winkels 

volzetten met pasta, kent 

deze Engelse broer een apart 

pad voor spek. Ook koopt Nelleke een brace voor haar enkel. Buiten de winkel blijkt de 

verpakking leeg. Het ding is gejat. Het kost me weinig moeite om de klantenservice te 

overtuigen dat we een gevulde verpakking willen. Eigenlijk is het terugvinden van het brace-

vak het grootste probleem. Buiten probeert Nelleke het orthopedisch hulpmiddel 

onmiddellijk uit. Jammer, het ding is veel te groot. Andermaal ga ik de winkel in. Je moet ze 

nageven: ze blijven heel correct. Nee, een kleinere maat hebben ze niet en ja, u kunt uw geld 

terug krijgen. 

Door dit alles, en met name de geringe mobiliteit van Nelleke besluiten we om gewoon in 

Hastings te blijven. Er lijkt 

hier genoeg te zien. 

Met wat moeite vinden 

we een parkeergarage en 

vooral een plek in de 

parkeergarage. Daarna is 

het wandelen door 

Hastings naar het kasteel. 

Allereerst wordt in een 

drogisterij een brace 

gekocht die zijn werk wel 

doet. Het gaat er niet van 

over, maar Nelleke knapt 
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er zichtbaar van op. Verder wordt 

duidelijk dat ik nu met 3 vrouwen 

op stap ben. Het passeren van een 

winkel is een fysieke 

onmogelijkheid. Er is ook een groep 

vrouwen die in 1920 badpakken 

folders uitdeelt. Je zou zeggen: dat 

wordt gewaardeerd, mooi niet. 

Esther vraag de jongste van het stel 

of ze er voor betaald wordt. Het 

schaap blijft in verwarring achter. 

Langs het strand (kraampjes!!!) 

komen we in een straatje onderaan 

de krijtrotsen (winkeltjes!!!). Bij het strand blunderen we tegen een optocht op. Reden 

ontgaat ons, maar er is veel muziek en prachtige verkleding.  

Via een treinlift komen we uiteindelijk toch bij het kasteel van Hastings. Een video ligt toe 

dat na Willem de Veroveraar een handvol Engelse koningen hier heeft gewoond. Het 

afkalven van de krijtrotsen en amateuristisch archeologisch werk heeft er voor gezorgd dat 

de ruïne geruïneerd is. Maar het 

is oud, historisch en met mooi 

uitzicht over de stad dus de 

moeite waard.  

Net voor het eten vragen de 

meiden of ik nog even 

meewandel naar de glen. Ze 

vinden de natuur hier fantastisch, 

maar balen wel dat ze niet bij de 

zee kunnen komen. We lopen 

daarom nog wat verder door. Ook 

dan lukt het niet, maar we 

kunnen niet zeggen dat we ons 

niet bewogen hebben1. 

ZONDAG 6 JULI – HASTINGS - TALLAND 

                                                                 

1
 (Note van Esther: Konijnen. Veel. Te.) 
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We staan om 7 uur op en frotten alles weer in de sleurhut. Daarna is het een dag lang in de 

auto zitten. En als bermtoerist langs de weg 

eten.  

Om 5 uur ’s middags staan we in Talland op 

de West-Wayland camping. Het is er stil. De 

Prenenz zijn nog ergens aan het barbecuen, 

een lid van de familie Ede vertelt dat “the 

Lady” naar huis is gebracht omdat het zo 

rustig is op de camping en Fryer Tuck is niet 

meer. Ik zie twee mogelijkheden. Of hij is in 

zijn eigen vet gevallen (tenslotte had hij de 

vorige keer ook al een hand in het vet), of 

er is een inval van de keuringsdienst van 

waren geweest. Azkaban of met een boog van de rotsen zijn dan de enige mogelijkheden. 

Verder zijn we moe en kifterig, maar eten doet goed, en duiken beter. Daarvoor mag ik wel 

weer over de single-lane 

road, maar dat hoort er bij. 

Op de terugweg rijd ik even 

aan de juiste kant van de 

weg. Twee oude vrouwtjes 

in verbijstering achter 

latend. Terug bij de tent 

zijn de meeste Prenenz 

weer terug. Alleen teigetje 

is pleiten. Beryl en Thomas 

slapen inmiddels in het 

oude tentje van Esther dat 

is opgezet in de voortent 

van hun caravan. Het ziet er gezellig uit. 

MAANDAG 7 JULI – TALLAND (LOOE) 

We worden op ons gemak weer wakker. (Weer 

omdat Nelleke de wekker op 7 uur had laten 

staan.) Nelleke d’r voet is inmiddels 

indrukwekkend paars. De brace doet zijn werk 

en ze kan toch redelijk meekomen, al betekent 

iedere inspanning een verplicht uurtje met het 

been omhoog. Ik start met een duik met 

Marion, weer in Talland-Bay, maar niet nadat 
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we ons hebben ingeschreven bij Brenda, de “Lady annex Generaal” van West Wayland. 

Vorige keer bleek al dat Brenda inbond als ze mensen ontmoette die slimmer zijn dan haar. 

Dit is nu nog zo. Ze begint met barse stem: “met hoeveel we zijn, en hoe oud”. Als Nelleke 

zegt 49 en 50, en ik “dat weet ze, we zijn even oud” raakt ze de draad al kwijt (Brenda is ook 

50). Ze komt nog even strijdlustig terug als Esther 16 blijkt. “That’s an adult!” roept ze, met 

een greep naar een prijslijst om het te bewijzen. “Geen probleem”, geef ik als 

antwoord,”maar vertel jij het 

haar?” Ondertussen is er ook en 

tweede bezoeker is binnen 

gekomen. “Straks wil ze ook je 

telefoonnummer nog”, voegt hij 

grijnzend aan het gesprek toe. “I’ll 

be fair with you”, besluit Brenda en 

zet 2 kinderen op de rekening. Met 

de nieuwe bezoeker hebben we 

een heel gesprek over huizenprijzen 

en de €. Hij blijft een fixatie voor ze. 

Hoewel we zeker hebben 

ingeleverd met de invoering van 

deze munt, heb ik bedacht op 

ramkoers te gaan en de euro overal te verdedigen. “Nederland is een klein land, ik kan me 

nauwelijks verplaatsen zonder over de grens te gaan. Het is fantastisch om zonder wisselen 

overal heen te gaan” Dit doet duidelijk pijn.  

Met wat extra inzet moet het mogelijk zijn nog meer zout in de wonden te wrijven! 

Na het duiken en een uitgebreide lunch is Looe aan de beurt om de fles te vullen en door de 

stad te wandelen. Esther heeft haar zakgeld omgewisseld in ₤. Ze is het laatste jaar volstrekt 

allergisch voor het bezit van geld en 

geeft het daarom direct allemaal uit. 

Ook Wendy slaat aan het inkopen en 

dan vooral kaarten naar Nederland. Met 

veel discipline schrijft ze ze nog direct 

ook, we zijn verbijsterd. Nelleke en ik 

komen niet verder dan sightseeing en 

koffie drinken, maar dat is genoeg. Ook 

verzamelen we boodschappen voor het 

avondeten. Mijn “hommage aan 4 
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weddings and a funeral”2 verdwijnt goeddeels naar binnen. De aanwezigen hebben niet het 

lef te vragen naar het recept   

’s Avond praten we een tijdje 

bij met Les Prenenz. Vooral 

over hun zware beslissing om 

de  

Uitgang te koop te zetten. 

Desondanks is het goed om op 

je gemak weer bij te praten. Ik 

houd het alleen niet erg lang 

vol. Ik val om van de slaap. 

Door verder te lezen in Harry  

Potter wordt het toch nog laat.  

De meiden komen tussen de 

bedrijven door nog wel even 

langs. Hun favoriete tijdverdrijf hier is douchen. De fransen tegenover ons besloot een 

milieubijdrage te leveren door “Save energy, take a shower with a friend” toe te passen.  

Het vooral niet letterlijk nemen van “save energy” leidt in de aangrenzende douches tot veel 

hilariteit. Nu zijn wij Nederlanders vooral bekend om onze talen, en Wendy past dat 

onmiddellijk toe door “Voulez vous couchez avec moi se soir” in te zetten. Vooral de vrouw is 

“not amused”, en het feestje eindigt later die dag in veel Frans geschreeuw. 

DINSDAG 8 JULI - TALLAND  (RESTORMEL) 

We pakken het rustig 

aan. Allereerst moet de 

wereld weer in beeld 

komen: er is een dichte 

Engelse mist. Langzaam 

trekt deze op en Oscar en 

ik gaan duiken in Talland 

Bay. Het is een mooie 

duik, met slecht zicht 

maar heel veel vis. Het 

aardigst is het eeuwige 

gehannes op het 

                                                                 

2
 Rijst met kerrie-kokos saus, kalkoen en rozijnen. 
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parkeerplaatsje in Talland.  

Een vrouw wil laten zien dat ze goed kan keren. Met een grote bocht rijdt ze achteruit en 

duwt de auto op een rots. 

Terwijl ze wegrijdt met een forse deuk in haar bumper roept een vrouw, die met een kano 

aan het slepen is vrolijk tegen haar vriendin: “Hey, they’ve scratched my rock”. 

Op de terugweg jaagt Marion met de bus op een grijze eekhoorn. Het blijft slecht richten op 

dit soort wegen. Het diertje ontsnapt! 

Op de camping is alles rustig. De Fransman tegenover ons wil niet allen niet meer koesjeén, 

na ruzie is hij helemaal vertrokken. De enige herrie komt van de SMS’jes, waarop standaard 

wordt gereageerd door te roepen “ik 

heb vrienden”. Als ik mijn zus heb 

gebeld om te zeggen dat ze haar 

dochter niet lastig moet vallen wordt 

het een stuk stiller..  

Wij gaan naar Restormel, naar het 

kasteel van de black prince uit A 

Knights Tale. Er is nu een toneel in 

gebouwd, en als de papieren zouden 

kloppen zou er ook een folkfestival 

zijn. Mooi niet dus, we komen niet 

verder dan een mime klas. De ruïne 

is echter voor iedereen leuk. Nelleke zie kans haar verzameling plantenfoto’s weer uit te 

breiden, hier o.a. met een aantal muurvarens. Ook de foto’s van een linde lukken goed. Wat 

niet vast te leggen is, is het geluid in deze boom. Hij staat in volle bloei en trekt dus bijen 

aan. Als je er onder staat is het net of 

je met je hoofd in een bijennest 

staat. 

In de auto is het vooral genieten van 

de fileberichten. Een man met exact 

de stem van Eric Idle kondigt aan wat 

er mis is. Op dit moment heeft hij 

over het verkeer niets te melden. De 

spoorwegen zijn daaraan tegen 

ernstig ontregeld. De rails kunnen 

niet tegen de hoge temperaturen. .  

Na wat shopping komen we weer op de camping. Wendy heeft een manier gevonden om 

Oscar te pesten. Meedogenloos registreert ze ieder moment waarop hij bij de vuilnisbak 
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komt. Om vervolgens te roepen: “Daar staat hij weer”. Dit alles eindigt in een watergevecht, 

waarbij de meiden na een start met afwasborstels overgaan op de waterballonnen die ze 

hebben gekocht. 

WOENSDAG 9 JULI – TALLAND (POLPERRO) 

Bij het opstaan blijkt de wereld 

nog kleiner dan gisteren. We 

besluiten om ons voorgenomen 

plan toch door te zetten. We 

gaan wandelen naar Polperro. 

Polperro is een idyllisch oud 

visserplaatsje aan de kust van 

Cornwall, en dus wordt het 

volledig platgelopen door 

toeristen. Deze sjokken het 

dorp 3 keer rond, kopen 

souvenirs, negeren de borden 

“voer de meeuwen niet” en 

maken eventueel een rondvaart (nice dogs and happy babies for free). Auto’s zijn er 

verboden, die moeten betaald parkeren op de parkeerplaats bij de uitvalsweg. Vandaar is 

het een kwartiertje lopen naar de haven, alhoewel je er ook met de paardentram heen kan. 

Je kunt echter ook te voet langs bijna de hele zuidkust van Cornwall. Oscar, Esther, Wendy 

en ik lopen het stukje van Talland naar Polperro. Daarbij ga je langs de begroeide cliffs. Ze 

zijn mysteries gehuld in de mist, da’s mooi. Uitzicht zou mooier zijn. Als we rond een uur of 

elf vanaf de laatste heuvel afdalen naar de haven van Polperro trekt de mist definitief op. De 
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anderen voegen zich even later bij ons voor een gezamenlijke aanval op ijs. Ik heb er de pest 

in, omdat de zon nu wel schijnt en ik daar geen foto’s van heb. 

Dus besluit ik om maar terug te 

lopen. Nelleke wil nu toch ook wel 

wat natuur zien en denkt dat haar 

enkel het wel weer kan hebben. 

Dus samen met Oscar gaan we 

langs het schelpenhuis terug de 

heuvel op en terug naar Talland. 

De wandeling is er warm, maar nog 

mooier dan de wandeling heen. 

Nelleke’s enkel werkt voldoende 

mee, en met een uitstekend 

humeur komt ze terug op de 

camping. 

Dit in tegenstelling tot Marion. Zij is tegen een wielklem opgelopen op de parkeerplaats in 

Polperro. 

Het meest kosteneffectieve tijdverdrijf is nu gewoon zonnen. De meiden gaan in bikini 

gestrekt op het onberispelijke camping gras. De plaatselijke boerenzonen gaan hiervan 

volledig op tilt en blijven heen en weer rijden met een tractor met rollen gras. 

Het is mijn beurt om te koken, dat is dus boodschappen doen en daarna een duikje in Looe. 

Marion wil hier gaan 

snorkelen met Beryl. Bij 

aankomst staat er een 

ambulance en een 

politieauto met 

zwaailicht. Ook komt er 

een ongeval helikopter 

aan. Het kan niet missen: 

een ongeval & Prenen. In 

dit geval zijn zij de 

helpende partij. Een 

vrouw heeft haar enkel 

gebroken en Marion doet 

rek- en strekoefeningen 

met haar. We hebben 

onze sensatie echter weer gehad, en de soloduik erna is erg leuk. 
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De dag eindigt, na het gooien 

met waterbalonnen, met 

Teigetje3 jacht. Het beest is 

weer eens ontsnapt en 

amuseert zich in de heg om 

de camping. Even mijn 

persluchtfles open en het 

dier vlucht er uit, om zich 

vervolgens te verstoppen 

onder de caravan. Iedereen 

is verbaasd dat die daar uit 

zichzelf onder vandaan komt. Ik licht de wondere resultaten van de Nikon flitser maar niet 

toe  

DONDERDAG 10 JULI – TALLAND – ST.AUSTELL 

Cornwall kent veel tuinen. Het mooiste voorbeeld schijnt het Eden-project te zijn. We 

informeren er naar bij de vervangster van Brenda. “I’ve been there twice”, vertelt ze. “It’s got 

a big Wow! factor.” Je moet alleen van planten houden. Als we uitleggen dat we beiden 

bioloog zijn is haar commentaar: “You might be allright then”. Oscar en Marion zijn nog 

financieel over de wielklem aan het heenkomen. Zij blijven op de camping. Wij rijden naar 

St.Austell waar de 

tuinen en bolvormige 

kassen zijn aangelegd 

in een oude 

steengroeve. We 

brengen er uren door 

tussen planten en 

kunst. Voor een goede 

impressie kan ik alleen 

verwijzen naar de 

foto’s. Na uren komen 

we terug op de 

camping waar het wat 

betrokken is. Oscar wil 

de volgende ochtend 

bijtijds weg en begint alvast te pakken en de voortent af te breken. Daarnaast zorgt hij voor 

aangeklede kapucijners. 

                                                                 

3
 De verse kat van Les Prenenz 
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Daarna is het tijd voor het 

fluiten van het 

Muppetstheme en 

afwassen met veel water. 

Marion gaat daarbij 

volstrekt over de rooie 

omdat er (te) veel water 

rondvliegt. Van de 

koningin van het 

watergevecht valt me dat 

wat tegen, maar ik bedenk 

dat het niet mijn probleem 

is en vertel Esther en 

Wendy dat het ook 

absoluut niet dat van hun 

is. 

Als we later in Talland-Bay gaan duiken kalmeert Marion weer, zeker als we kennis maken 

met de eigenaar van Smugglers Nest. Het is een man die veel mooie verhalen weet te 

vertellen. Ik duik met Oscar, die, als hij ziet dat ik 2 duikbrillen bij me heb zegt “Je kan maar 

een zo’n ding te gelijk op je kop Kool!” Even later schreeuwt hij de hele boel bij elkaar. In zijn 

enthousiasme bij het caravan inpakken is al het overbodige materiaal alvast opgeruimd. 

Daarbij zijn alle duikbrillen verdwenen. Ik wijs fijntjes op mijn tweede bril. 

Na een leuke duik en met een fles wijn en veel foto’s eindigt de avond toch nog gezellig. 

VRIJDAG 11 JULI – TALLAND - TRELOWARREN 

Oscar start de dag met me te jennen: “Je 

wordt oud Kool, is die tent van je nu nog niet 

ingepakt?” Is het eerste wat ik hoor.  

Daarbij maakt hij 2 vergissingen. De eerste is 

dat zo’n tent alleen maar groot is, maar dat 

het neerhalen niets voorstelt, daarnaast 

vergist hij zich in de snelheid van Esther en 

Wendy. 

Weliswaar zijn het 2 gediplomeerde pubers, 

maar werken kunnen ze en ze liggen al op 

volle snelheid. Even na het ontbijt zijn we dus 

alsnog ruim als eerste weg, na Brenda gedag gezegd te hebben, Trelowarren, here we come! 
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De afstand van Talland naar Trelowarren stelt weinig voor, zo’n 150 km. Er zitten een paar 

valse heuvels tussen, maar in kilometers stelt het weinig voor. Voor je het weet zit je in 

Helston, en dan is het nog maar 

een eindje. Allereerst om de 

grote vliegbasis van de plaats 

heen, en dan richting Garras. 

Daar staat het bord Trelowarren. 

Na zo’n 200 meter staat een 

huisje. 

Een vrouw stap op ons af. “U 

komt voor de camping?” vraagt 

ze. De sleurhut heeft ons weer 

verraden . We zijn op 

Trelowarren, maar om de 

camping te bereiken moeten we eerst de oprijlaan naar de manor af, da’s anderhalve mijl. 

Dan voor de echte toegangspilaren links af en met een bocht komen we dan bij de receptie. 

Daar worden we al verwacht. Met een professioneel vriendelijke onverschilligheid worden 

we in een auto gehesen en krijgen we de camping te zien. We zijn buitenlander, dus willen 

we een view wordt er besloten. Er zijn ook plaatsen tussen muren, maar dat is niets voor 

ons. 

We laten het ons maar aanleunen en eindigen in ieder geval op een prachtige stek op dit 600 

jaar oude landgoed. 

De middag besteden we aan het boodschappen doen en McD niet terugvinden, hoewel we 

het restaurant toch duidelijk onderweg gezien hadden. Daarom bak ik zelf maar hamburgers. 

Esther en Wendy kunnen zoals 

gewoonlijk weer niet van hun 

telefoons af kunnen blijven. 

Nelleke vindt het ondersteboven 

SMS-en uit, wat gretig aftrek vindt. 

Een alternatief voor het nationaal 

dictee? 

Nelleke en ik wandelen ’s middags 

over het landgoed. Mooie oude 

gebouwen en een aantal galerieën, 

afgewisseld met veel 

(verwaarloosde) tuinen en natuur. 
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ZATERDAG 12 JULI - TRELOWARREN 

Het is weekend en dus 

moeten er boodschappen 

komen voor 2 dagen. Nelleke 

wil ook Helston bekijken. We 

vinden een nieuwe 

supermarkt. Weliswaar 

betaald parkeren, maar 

dichtbij het centrum. Eerst 

helpen we de VVV van een 

stapel folders af, maar die 

hadden er toch zat. We 

worden er geholpen door 2 

oude dames van wie het  

enthousiasme alleen wordt 

overtroffen door hun onkunde. Een winkel met duikspullen? Ja, er is hier een winkel voor 

outdooractivities maar die weten ze niet te zitten. Prijs van een pretpark? Geen idee, wel 

een telefoonnummer…. 

Zelf vissen we een historische rondwandeling van Helston uit een rek en lopen naar het 

centrum. Daar vinden we het folkmuseum. Vandaag is het gratis en wordt dus bezocht. In 

het gasten boek heeft iemand geschreven “these museums allways raise you a smile” en dat 

klopt. 

De collectie valt het beste te 

omschrijven een 

verzameling oude zooi. Een 

oude speelgoedwinkel, een 

set Engelse gewicht en 

volume maten, een executie 

lijst van Cornwall van 1782 

tot 1852, een bord met de 

headboys & -girl van de 

lagere school en een 

citruspers staan vrolijk naast 

een brandweerkar en a little 

hearse. 

Na het museum wandelen we richting kerk. Helston is aardig, maar niet heel bijzonder. De 

bouw doet sterk aan Bretagne denken met veel massieve granieten balken en blokken. In de 
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winkel blijk ik mijn parkeerkaart in te kunnen leveren. Geen korting waar je van uit eten kan, 

maar mooi meegenomen. 

Na de lunch ga ik met Nelleke op zoek naar een duikstek. Die vinden we in Porthoustock op 

het strand. De eerste 

de beste duiker die ik 

aanspreek geeft me 

een goede 

omschrijving van de 

stek en de stek een 

heuvel verderop. Na 

de duik zoeken we die 

ook op. De stek heet 

Porthkerris en is te 

bereiken via een 

afdaling van >25%. Het 

zicht is bijna net zo 

magnifiek als het 

angstzweet als je naar 

beneden gaat. Ook 

hier krijg ik weer voldoende info en wordt mijn fles gevuld. Ik moet de volgende dag 

absoluut terug komen om te duiken. 

Wendy en Esther zijn op de camping gebleven om (succesvol) bruin te worden. Verder valt 

het voor hen wat tegen. Dit is de 3e camping waar de leeftijd onder de 10 of boven de 35 is. 

Ze bombarderen de schommel tot letterlijke jongeren hangplek. Dat valt tegen. Eén 

schommel stort spontaan in4. En dan worden ze nog uitgelachen ook. 

ZONDAG 13 JULI – TRELOWARREN (GWEEK) 

We staan op ons gemak op om het National Seal Sanctuary in Gweek5 te bekijken. Onder het 

motto “het is voor het goede doel” is het financieel een total rip-off. Vijf bakken met meer of 

minder zielige zeehonden en een otterverblijf en je hebt het gehad. Het geheel is 

amateuristisch aangekleed. De omgeving is fantastisch en de beesten worden net gevoed als 

we langs komen. Verder kunnen we met een treintje mee naar boven of naar beneden, dus 

het is toch wel aardig. 

                                                                 

4
 (Note: die van Esther dus) 

5
 Spreek uit “Gweek” 
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Op het landgoed bekijken we Halliggye Fogou. Aan de schrijfwijze is te zien dat het heel oud 

moet zijn, of staatsgevaarlijk is. Het is in ieder geval het eerste. Het is een gat in de grond dat 

wordt beheerd door de Heritage. Niet dat die “a good job” doen, want het sterft er van de 

spinnen. De HF bestaat uit een ondergrondse gang en een aantal kamers, waar zonder lamp 

niet door te komen is. Ook met lamp niet trouwens. De mensen waren ten tijde van de bouw 

waarschijnlijk < 1,30 meter en liepen nog niet rechtop, of ze waren zo bang voor beren dat 

ze wat perswerk voor lief namen om in het gat te komen.  

Na de lunch wil ik in Porthkerris duiken. Wendy wil graag zwemmen, dus gaat ze met Esther 

met me mee. Ik denk de weg te kennen. Helaas pak ik een afslag te vroeg na het plaatsje St. 

Keverne. Dit komt op 30 km omrijden. En dan niet recht vooruit, maar over single track 

roads, de in heggen uitgeboorde eenbaanswegen. 

Een mooie route, dat wel, maar vermoeiend rijden. Halverwege kan ik pas op een kaart 

kijken. Het eindigt er mee dat 

ik via Gweek weer in Garras 

kom. We zijn om het landgoed 

heen gereden. In de 2e ronde 

kom ik weer langs Goonhilly. 

Esther en Wendy doen aan 

heftig worshippen. We zullen 

er deze week nog een officiële 

bedevaart naar toe maken. Als 

ik in de 2e ronde direct naar 

Pothkerris rij constateer ik 

onmiddellijk dat er niet 

gedoken wordt. De wind staat 

verkeerd en de golfslag is veel 
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te hoog. We 

hebben in 

ieder geval 

koffie/een 

ijsje. 

Nelleke en ik 

eindigen de 

dag met een 

wandeling op 

het landgoed. 

Je kunt hier 

uren 

wandelen 

zonder iets 2 

keer te zien. 

We lopen nu 

via een 

weiland naar 

en door een bos. Het is hier niet verkeerd. 

MAANDAG 14 JULI – TRELOWARREN (GOONHILLY) 

Bij het opstaan scheuren de vliegtuigen over ons heen. Dat is niet zo gek, want we zitten vlak 

naast de vliegbasis van Helston en woensdag is daar de grote vliegshow. Nu wordt er boven 

de camping geoefend. Helaas maar even, want dan begint het te onweren. Ook dat duurt 

maar even. Als we boodschappen hebben gedaan 

in Helston is het weer alweer prima.  

Toch kiezen we voor een semi-overdekt uitstapje: 

het satelliet grondstation Goonhilly. De meiden 

benaderen het centrum met gepaste eerbied. Hier 

worden de meeste SMS-en, Radio/TV uitzendingen, 

telefoongesprekken en maritieme communicaties 

ter wereld verzonden, vooral over de Atlantische 

oceaan. Het centrum wordt definitief heilig 

verklaard als blijkt dat je er gratis het net op kan. 

Esther werkt haar club bij en Wendy raakt per e-

mail in gesprek met een collega. Wendy is zo onder 

de indruk dat ze vraagt om achter het toetsenbord 

gefotografeerd te mogen worden, zodat ze kan 

aantonen in het buitenland gemaild te hebben. 
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Goonhilly is zwaar beveiligd. Het grootste deel van het terrein is uitsluitend met een bustour 

te bekijken. Daarbij wordt gestopt bij de oude commandotoren, waarbij extra uitleg volgt. 

De medewerkster ziet dat Wendy en ik het niet volgen ( je hoeft iemand niet aan te kijken als 

je luistert Oen!) en vraagt waar we vandaan komen. Ze heeft een zus in Nederland en vertelt 

enthousiast dat bij de ingang van het bezoekerscentrum een Nederlandse uitleg te krijgen is. 

Bij de balie in het centrum kijken ze dom om zich heen als we om de folder vragen. Nee, dat 

hebben ze niet. Esther ziet op de balie een bordje staan met in vier talen een uitnodiging om 

te vragen om een folder. Onder het motto een 

Engelsvrouw jennen is nooit weg, adviseren we het 

bordje weg te halen. Het blijkt dat het personeel het 

bordje niet kan lezen, omdat het niet in het Engels is 

. Bereidwillig vertalen we het voor ze, waarbij we 

aangeven dat we het ook uit het Frans en Duits 

kunnen vertalen, maar dat de tekst dan in het Engels 

gelijk blijft. Ook vertellen we dat we het zonodig zelf 

wel voor the girls vertalen.6  

Ze zijn diep onder de indruk. Er wordt een 3e figuur 

bijgehaald en samen verdwijnen ze onder de balie. Na 

enige tijd duiken ze op met een grote doos, waarin in 

nog veel meer talen de uitleg zit. Wendy krijgt haar 

tekst en ze vertrekken onder dankzegging. Een verbaasde baliemedewerker zegt nog: “But 

your English is very good!” Nu, dat kan niet gezegd worden van hun Nederlands. Met behulp 

van een woordenboek Engels Nederlands is de tekst direct letterlijk overgezet. Zo hebben 

we nog een keer lol. Na nog meer internetten laten we onze foto’s op het net zetten. 

(Wendy wil ook achter de computer op de foto!)  

Daarna leven we ons uit in de speeltuin. Met een traan van ontroering in hun ogen verlaten 

de meiden het centrum, ze zijn weer even in de echte, digitale, wereld geweest. 

                                                                 

6
 (Sorry Esther) 
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Op de camping is het weer tijd om te zonnen, 

terwijl ik een volgende mislukte poging doe 

om te duiken. Deze keer bij Mullion Cove. Ik 

heb weer wat last van mijn rug. Om van de 

parkeerplaats bij het water te komen is me te 

lang sjouwen. Maar ik scoor postzegels en zie 

een groot stuk van the Lizard, het meest 

zuidelijke deel van Engeland. 

’s Avonds eten we bij het restaurant op het 

landgoed. “It iz un Frenz restorant butte in 

Ingeland”, zoals de ober me op enig moment 

uitlegt. Zowel hij als ze zjevve komen uit 

France. Vooral deze kok is een prachtige 

verschijning. Hij loopt met een Marokkaans 

hoedje op en heeft een wybertjesbroek in 

primaire kleuren. Uiteindelijk krijgen we de 

ober zover dat de broek wordt gefotografeerd. Zijn hoofd wil hij niet op de foto7. Het 

resultaat is vreselijk, maar wordt wel bewaard.  

Als we naar buiten komen, begint het was te regen, dat kan hier dus ook… 

In de tent begin ik weer aan “Weduwe voor een Jaar”, “Potter 5” was helaas al snel uit. 

DINSDAG 15 JULI – TRELOWARREN (POLDARK & TREBAH) 

We starten met het plan om de 

Poldark mijn en Pendennis Castle 

te bekijken. De Poldark mine is 

een oude tinmijn die tussen ca 

1700 en 1800 actief was. In de ’80-

er jaren is een boer bijna met 

trekker en al in een oude 

mijnschacht verdwenen. Hij kwam 

op het idee om er een 

commerciële tentoonstelling van 

te maken. Dat is gelukt, met veel 

uitstallingen en allerlei (betaalde) 

attracties, maar de excursie door 

                                                                 

7
 Die halen we later van het internet 
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de mijn is prima en volgens de vrouwen heel eng. “Laag en hier en daar nat”, zijn betere 

omschrijvingen. De obligate helmen bij dit soort gelegenheden zijn hier volkomen 

functioneel. Met name Wendy, die de langste van het gezelschap is, stoot met grote 

regelmaat haar helm. 

Na de Poldark mine komen Esther en Wendy met de mededeling dat ze genoeg hebben 

gezien die dag. Ze willen liever zonnen. Wij hebben honger, dus via de Tesco-supermarkt 

komen we terug bij de caravan. 

Trelowarren ligt naast een marine vliegveld (waarom de 

marine vliegvelden heeft weet ik niet, waarschijnlijk 

moet je Engelsman zijn om dat te snappen, de 

luchtmacht zal wel een vliegdekschip hebben). Al dagen 

rijden we langs aankondigingen voor een 

luchtvaartshow de volgende dag. Nu wordt er geoefend. 

Ik probeer dit op de foto te zetten (waarbij achteraf 

alleen de eerste, uit de losse hand genomen foto, goed 

blijkt). Met Wendy bedenk ik dat het weiland voor de 

camping de beste mogelijkheid bied. We zien een halve vliegshow, waarbij vooral de 

straaljagers die boven de geluidssnelheid vliegen fantastisch zijn. Niet alleen vliegen ze op 

hun kop en komen je recht naar beneden zeilen, maar doordat ze sneller gaan dan het geluid 

weet je ook steeds niet waar ze zitten. 

Door dit alles wordt het wat later voordat Nelleke en ik in de auto zitten. Het doel is de tuin 

van Trebah. Volgens Nelleke ligt dat net om de hoek. Dat klopt. Alleen is de route bijna 

helemaal single road. Zoals we allen weten is dat dus langzaam rijden. Met wat foto’s 

onderweg komen we aan het eind van de middag bij de tuin. Ik fotografeer het ingangsbord 

en zie dat we nog 5 

minuten hebben om 

binnen te komen. We 

trekken een sprintje en 

krijgen van de caissière te 

horen dat ze net klaar is 

met het opmaken van de 

kas, maar we mogen nog 

wel even naar binnen. 

Binnen blijken 2 dingen: er 

is geen “veegploeg” om de 

mensen uit de tuin te 

jagen, dus we kunnen net 

zo lang blijven als we zelf 

willen, verder hebben we 
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₤ 10 uitgespaard. De tuinen zijn formidabel. De verscheidenheid in soorten is minder dan in 

het Eden Project, maar dit staat er al een paar honderd jaar en dat maakt het zeer 

indrukwekkend. 

Na anderhalf uur vertrekken we weer richting camping. Nelleke d’r voet is het zat. Onderweg 

krijg ik gierende kift met 3 Engelse wichten die niet alleen over het paard, maar ook op het 

paard zijn getild. Ze houden hun beesten niet in bedwang en schreeuwen dat ik te hard rij en 

dat onze verzekering de schade aan hun biefstukken moet betalen. Volstrekt onverantwoord 

om mensen die hun paard niet ondercontrole hebben op single tracks lost te laten. Verder 

gaat het goed. Het is wel eens steken, maar alles bij elkaar mag ik niet klagen over het rijden 

op deze wegen. 

WOENSDAG 16 JULI –  TRELOWARREN (ST.YVES) 

’s Nacht worden we wakker van een enorm onweer. De caravan lekt, er blijkt een schroefje 

uit het dakrooster te zijn verdwenen. Met een pan en een dweil houden we het onder 

controle. De koepel van de meiden houdt het uitstekend, alleen Knorf heeft er de pest in. Hij 

wordt nat. 

Nu moet ik even wat 

opbiechten. De tijd 

van rondtrekken met 

de rugzak ligt al lang 

achter ons. Niet 

alleen hebben we 

een sleurhut, maar 

Wendy heeft 

bijvoorbeeld 2 

telefoons en in totaal 

4 telefoonbatterijen 

bij zich. Daardoor is 

onbeperkt SMS-en 

gegarandeerd. De 

telefoon heeft daarbij 

de functie van de 

puberale functie van de Monkee-plaatjes over genomen. 

Maar wie zijn wij om er wat van te zeggen. Ten slotte hebben we ook 3 computers bij ons. 

Een ervan, onze nieuwe laptop, heeft zelfs een DVD speler. Omdat we ook een seizoen Buffy 

bij ons hebben besluiten ze om de regen in de caravan achter de DVD speler te trotseren. 

Daarnaast heeft Esther nog haar tekenboek en Wendy Potter 1 (en telefoons, veel 

telefoons). 
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Wij denken dat het aan de Noordkant van Cornwall, die hier dicht bij ligt, droger is. Daarom 

stappen we in de auto naar St.Yves. Dit is een foute inschatting. We blijven de hele dag 

onder de wolk rijden die boven de camping hing. In St.Yves lopen we wat rond, maar het 

enige dat echt gebeurd is dat we verzuipen tijdens een wandeling in het stadje met zijn 

haven, palmen en talrijke galerieën. Ergens pikken we een stukje radio op. Het is de 

teleurgestelde chef van de vliegbasis in Helston. Zijn vliegshow lijkt te stranden in de regen.  

Zeiknat eindigen we na een tijdje in een Tesco met een restaurant. Hier bestellen we koffie. 

Vertel het aan iedereen waarvan je 

ooit hoort dat ze mogelijk naar St.Yves 

gaan:  

“DRINK GEEN, IK HERHAAL GEEN 

KOFFIE IN DE TESCO VAN ST.YVES”.  

Sterker nog, drink nooit koffie in een 

Tesco in bijzonder en in locaties waar 

je door een balie wordt gescheiden 

van het bedienend personeel in het 

algemeen.  

Drink in Engeland alleen koffie op plaatsen waar je de ober recht in de ogen kunt kijken en 

hem bij de stropdas kunt vatten. Laat je ook nooit koffie serveren door iemand zonder 

stropdas. 

Nog even over het product: De koffie komt hier uit een 

machine die niet wordt onderhouden (Het personeel 

staat tenslotte aan de andere kant van de balie). In dit 

apparaat kan je kiezen uit verschillende 

mogelijkheden. Zo is er de koffie met melk. Hierbij 

wordt 1 deel basisderrie aangelengd met 4 delen 

warme melk. De zwarte koffie bestaat uit bijna puur 

opgelost gif. Door de slechte afstelling van de machine 

wordt hier op het laatste moment een kwats melk aan 

toegevoegd. Nelleke komt niet verder dan één slok. Ik 

heb veel dorst, dus door gelijktijdig een hap witte 

bonen in tomatensaus en een slok van het product 

naar binnen te werken krijg ik een kwart van het vocht 

weg. De rest van de vakantie zullen we de koppen in 

de schandaalpers blijven volgen. Hier moeten toch 

slachtoffers vallen. 

Na St.Yves rijden we nog wat rond langs Morvah en St.Just. Het is een prachtig omgeving, al 

is het nog steeds nat. Na enige tijd komen we op een hoofdweg. Nu moet je daar in West-

De gebruikte bonen zijn uit 1923, wat, 

zoals we allen weten met 1906 en 

1873 de slechtste bonen zijn uit de 

geschiedenis van het British Empire. 

Wat weinigen weten is dat deze jaren 

zo slecht waren dat in het verdrag van 

Jalta het gebruik van deze bonen 

onder chemische wapens is geschaard. 

Hoe deze partij dan ook in St.Yves is 

geëindigd is een volstrekt raadsel. Om 

de ware aard van de boon te 

verdoezelen was ze iets te lang 

gebrand, zodat aan de vreselijke 

basiskwaliteit een smaakje van 

verbrand voedsel was toegevoegd.  
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Cornwall ook 

genuanceerd over 

denken. De wegen zijn 2 

baans, maar uitgemeten 

in de tijd dat de mini, de 

kleinere vauxhalls en de 

austin minor nog de 

toonaangevende auto’s 

waren in dit deel van het 

land. Bovendien kwamen 

ze elkaar alleen maar 

tegen als het vooraf was 

afgesproken. Andere 

ontmoetingen werden op 

grond van de kansberekening onmogelijk geacht. Tweebaans is op zijn best dus 1,8 baans. 

Maar men rijdt hier bijna zonder uitzondering vriendelijk, dus het went. Na een blik op 

St.Michaels Mount komen we uiteindelijk in Helston terug, waar een teleurgestelde stroom 

mensen vanuit de vliegbasis naar de stad trekt. Ze zijn voor niets een dag nat geregend. Ze 

realiseren zich niet, dat ze ook koffie in de Tesco St.Yves hadden kunnen drinken.  

Aan het eind van de dag loop ik nog een rondje over de natte estate, dan besluiten ook 

Nelleke en ik aan de DVD te gaan. Onder het genot van een kop AH-koffie lachen we ons rot 

om Galaxy Quest. Buiten wordt het langzaam droog…. 

Voor alle zekerheid doe ik nog even een anti-regen klompendans rond de tent van de 

meiden. Zo te horen ben ik weer populair ☻! 

DONDERDAG 17 JULI – TRELOWARREN (PORTHKERRIS – HELSTON) 

’s Ochtends rijdt er allerlei zwaar 

materieel over de camping. De 

paden zijn voor een deel 

weggespoeld en nu worden de 

gaten gedicht en het geheel 

aangewalst. Boven ons vliegen 

teleurgestelde straaljagers en 

helikopters. De vlieguren moeten 

toch worden gemaakt, maar zo leuk 

als voor een show wordt  het nooit. 

Ik onderneem een laatste poging 

om te gaan duiken. Het lijkt 

allemaal niets te worden. Het regent nog steeds wat, maar wat erger is, het waait nog stevig. 
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In Porthkerris blijkt het zat mee te vallen. De wind komt uit de goede richting en er is perfect 

te duiken. Als ik te water ga is een echtpaar net de spullen naar de branding aan het 

sjouwen. Op het moment dat ik er uit kom zijn zij ook net aan het ontkoppelen. Het is een 

enorm gehannes in de droogpakken. Ik dacht dat ik lomp was…. Aan de kant raak ik aan de 

praat met een paar andere duikers. De een blijkt een bioloog uit de omgeving van Bath te 

zijn. Hij is net zo’n soort duiker als ik, alleen het idee om in rivieren te duiken is nooit bij hem 

opgekomen. Dit gesprek heeft vast nog wel consequenties voor zijn verdere duikcarrière. 

Tot slot scoor ik een logboekstempel in het duikcentrum en daarna is het tijd om met grote 

spoed langs Goonhilly naar Trelowarren te gaan. De aanloop gaat wat slecht. Ik moet 25%  

stijgen, en zou als bergop verkeer natuurlijk in ieder beschaafd deel van Europa voorrang 

hebben op de single track road. Hier tref ik echter 2 Britsen op hun 4 potige schijtmachines 

aan. Zij rijden uiteraard midden op de weg en doen geen enkele poging om opzij te gaan. Op 

dit eiland is geen 112 om in dit soort gevallen de plaatselijke slager met blauwzwaailicht uit 

te laten rukken. De enige oplossing is aan de kant van de weg vast komen zitten in de berm. 

Met wat steekwerk kom ik uiteindelijk weer los. Als je op zo’n helling een auto van de rem 

haalt vindt hij vanzelf de weg naar beneden. Met wat stuurwerk vindt je het verharde deel 

wel weer waarna je langs de paardenstront weer opnieuw naar boven kan.  

Op de camping vouwen we een boterham naar binnen en dan is het tijd voor Flambards. 

Flambards is het pretpark van Helston. Het is wat knullig, maar heeft een aantal leuke 

schudmachines en een tentoonstelling over Engeland tijdens de Blitzkrieg. Dit Blitzkrieg 

wordt in tijd en locatie ruim genomen. De eerste vitrine is er één met Queen Victoria en ook 

een vitrine met de slag om Arnhem ontbreekt niet. Het geheel is wel redelijk en we maken 

kennis met een voor ons onbekend deel van de Engelse geschiedenis. Winston Churchill is 

onthoofd. Niet alleen dat, maar zijn hoofd is te zien in een vitrine in Flambard. Gruwelijk, 

maar heel leerzaam. De 

meiden zien voor het 

eerst deze vakantie 

serieus kwalitatief 

aanvaardbare jongens 

van hun eigen leeftijd. 

Het is wat naar dat die in 

een schudmachine zitten 

en dus gaan ze tientallen 

keren heen-en-weer en 

over de kop. Volgens 

Esther was deze 

misselijkmakende 

operatie door een 

tweeling zeer de moeite 
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waard . Ik gun het haar… 

Na Flambards en de boodschappen gaan Nelleke en ik nog een keer naar Porthkerris voor 

een 2e duik. Ik vind een loodgordel van het koppel dat ’s ochtends zo aan het hannesen was 

in de branding. Ik neem hem toch maar mee. 

Vanavond kook ik trouwens ook 

niet. We gaan voor de fish & chips 

van de “Lazy Days Take Away” van 

de camping. De vrouw in de 

snackbar zegt 10 minuten nodig 

te hebben om de maaltijd klaar te 

maken. “Mooi”, zeg ik, “Dan kan 

ik nog 10 minuten onder de 

douche” Tot grote hilariteit biedt 

de vrouw aan om mijn rug te 

komen wassen als ik maar zo 

weinig tijd heb. Ze raken er niet 

over uitgepraat en gelachen.  

Op de camping belt Karin om te horen hoe het staat met de reis. Van haar horen we dat de 

test van het weefsel dat bij ma is weggehaald negatief is uitgevallen. Ze heeft huidkanker. 

We weten nog niet wat dat voor consequenties heeft en voor mij kwam het niet als een 

verrassing, maar we zijn er toch fors van ondersteboven. We hopen dat ze 28 juli niet al te 

negatieve verhalen hoort. 

VRIJDAG 18 JULI – TRELOWARREN - LACOCK  

 Het heeft vannacht 

stevig geregend. Wendy 

en Esther zijn snel op 

gang en gezamenlijk 

hebben we binnen de 

kortste keren de tenten 

plat en in de caravan. 

Ook hebben we dan al 

goed ontbeten. 

Trelowarren zit er op.  

De rit naar Bath is niet 

bereboeiend, maar het 

schiet goed op. Enige 

afleiding wordt gevormd 
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door een groep motorrijders die hun helmen hebben versierd. De mooiste is een roze 

hanenkam, maar ook helmen met tijgeroren en zebrastrepen zijn nooit weg. Binnen een  

paar uur staan we in Chippenham bij de camping Plough Lane. De camping heeft een 

slagboom die je pas ziet als je de oprit ingedraaid bent. En dan kan je niet meer keren. Moet 

dat dan is de vraag? Het antwoord is ja.  

In mijn onderbewuste had ik al 

een bordje gezien, maar nu dringt 

de werkelijkheid tot ons door: Er 

staat exclusively for adults. Een 

weinig vriendelijke man trekt een 

chagrijnige kop als hij Esther en 

Wendy ziet. Ik doe één poging. 

“Ik had niet door dat jullie geen 

kinderen toelieten, is het hier een 

andere camping?” Half-om-half 

hoop ik op het antwoord dat er 

geen hele kleine kinderen 

welkom zijn, om dat de camping 

voor (jong) volwassen is ingericht. De vuile leugenaar antwoordt dat ik moet keren en dat na 

honderd meter bij de volgend stoplichten een bord staat naar de volgende camping.  

Ondertussen staan er al auto’s achter me met een aantal chagrijnige koppen omdat we de 

caravan moeten ontkoppelen om te keren. Niemand steekt dan ook een poot uit om te 

helpen. 

Als wij pas na 3 mijl een 

volgend bord naar een 

camping vinden ben ik blij dat 

ik voor alle zekerheid mijn 

Trelowarren sticker op het 

bord bij de ingang van 

camping heb geplakt. 

Dit geeft de werkelijkheid nu 

goed aan: EXCLUSIVELY FOR 

ULTS.8 

                                                                 

8
 Als je dus met jongeren bent, of gewoon nog rekbaar van geest, gaan niet naar een camping met exclusively 

for Ults 
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Als we het caravanpark Piccadilly op komen groeit de tevredenheid dat we Plough Lane 

hebben gemist snel. 

De binnenkomst op de camping begint met chaos. De receptie is open, maar er is niemand. 

Wel hangt er de mededeling dat je 22 moet bellen om geholpen te worden. Binnen de 

kortste keren komt er een man binnenlopen die zich enthousiast begint voor te stellen. 

Vervolgens begrijp ik geen hout van wat hij wil. Mijn onbegrip wordt slechts overtroffen 

door het zijne. Om de een of andere reden doe ik niet wat er van me verwacht wordt.  

Opeens dringt het tot me door. De ander is ook een bezoeker en denkt dat ik de beheerder 

ben. Ik draai 22 opnieuw. Een oudere man met een witte bucket hoed nadert, pratend in 

een walkietalkie.  

Dit is wel de beheerder. Hij wordt gevolgd door een vrouw, die Nederlands tegen me begint 

te praten. Tijd voor de volgende fout. Ik denk dat deze vrouw bij de andere gast hoort. Ik zeg 

tegen hem: “Als we dat geweten hadden we ook in het Nederlands kunnen praten”. Hij hoort 

niet bij de andere vrouw .  

Er is gelukkig (nog één) plek. We drogen de kampeeruitrusting en zetten de tenten op. We 

zijn in Lacock.9 

Als alles staat 

zien Wendy en ik 

op hetzelfde 

moment een 

meisje lopen. 

“Och nee”, roep 

Wen, “Ik dacht in 

de vakantie van 

de Lodo’s af te 

zijn”. Hoewel ik 

taalkundig even 

blijf steken10 in 

de Lodoos snap 

                                                                 

9
 Volgens Esther is dit voor sommige mensen (niet voor haar) een naam die tot veel hilarische doch dubieuze 

grappen kan leiden  

10
 Het probleem tussen gesproken en geschreven taal. Gaat het hier over een trut van Lodesteijn, een Lodoos, 

of zijn het meerdere lieden die nu, of in het verleden Lodesteijn hebben aangedaan: Lodo’s. Volgens Nelleke en 

Esther gaat het om het laatste. Dit type grefo-meisjes sterft uit. Bij voldoende truttigheid kunnen we spreken 

van een Lododoos 
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ik onmiddellijk wat ze bedoelt: het is een “turbo-grefo” van het model zoals er velen bij haar 

op school (Lodesteijn) zitten. Platte zolen, camping onwaardige rok (tot net boven de enkel) 

en lang los haar in de poldermodel coupe. Het is in ieder geval een aardige aanleiding voor 

Nelleke en Wendy om de does and don’ts van christelijke scholen te vergelijken en voor een 

aantal sterke verhalen over scholen in het algemeen. 

ZATERDAG 19 JULI – LACOCK (BATH) 

 Vandaag bekijken we Bath. Althans 

we doen een gerichte poging. Na de 

boodschappen rijden we naar de 

stad. Er heen gaat razendsnel. Er in 

is een ander verhaal. Bij de ingang 

van Bath staat een lange file zo 

ongeveer tot aan de parkeerplaats. 

De file moet regelmatig aan de kant 

om plaats te maken voor 

brandweerauto’s. In onze onschuld 

denken wij dan nog aan grote 

branden. Hoe anders zal het blijken 

te zijn. 

Als we eenmaal in de stad zijn blunderen we onmiddellijk tegen 2 huwelijken op. De eerste is 

een hoeden wedstrijd, bij de tweede loopt een Schot in kilt rond. Verder loopt het niet zoals 

we willen. Normaal heeft Nelleke voldoende aan een soort van een vorm van een 

plattegrond om ons langs alle bezienswaardigheden te brengen. Hier dus niet. Het kaartje in 

de brochure is uiterst onduidelijk en ze is compleet clueless. Ik zie een Sainsbury supermarkt 

en sprint naar binnen om een kaart te kopen. De vrouw van de klantenservice helpt me 

uiterst vriendelijk het ding snel 

te vinden. Alleen de kassa 

leest de barcode niet. Een 

jongmens wordt te hulp 

geroepen. Hij houdt de code 

ook voor de scanner. 

“Unknown item”, meldt hij de 

vrouw op neerbuigende toon. 

“It is a map”, zeg ik. Het 

ontgaat het typ volledig dat hij 

in de zeik genomen wordt. De 

vrouw merkt het wel degelijk, 

en zo hebben we dikke lol.  
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Gewapend met de kaart staan we binnen de kortste keren in het centrum bij de baden van 

Bath (kan het nog erger). Wendy wordt steeds stiller. Ze blijkt om te vallen van de honger.  

Ik heb ergens een kebabzaak gezien. Daar iets te eten halen lijkt een goed plan. 

Nelleke, Esther en ik bestellen een Doner met hot curry, Wendy met mild curry. Ik neem een 

stevige hap. Het smaakt prima, dus direct metsel ik nog een deel van het broodje naar 

binnen. 

Ze zeggen wel eens dat in 

bepaalde situatie het leven in 

een flits aan je voorbij trekt. Ik 

heb nu een vergelijkbare 

situatie. Alleen is het bij mij 

onze volledige 

stripverzameling, en dan 

alleen de plaatjes waarbij het 

slachtoffer eerst roze en dan 

rood en paars wordt. Daarbij 

komt de rook uit neus en 

oren, waarbij de 

rooddoorlopen ogen ver 

uitpuilen. De figuur springt op en in een tekstballon klinkt het geluid van de bel van een 

bokswedstrijd of dat van een naderende stoomtrein. Ineens wordt duidelijk waar hier in 

Bath al die brandweerauto’s heen rijden. Naar deze plek, voor de mensen die geen “small”, 

maar een “large” broodje hebben genomen. 

De tranen lopen over mijn wangen, terwijl alle bijholten tegelijk openspringen en opgeslagen 

vocht naar mijn neus loopt. Nelleke en Esther geven het snel op, het gebodene is ze te heet.  

Esther pakt ook onmiddellijk het fototoestel11 om mijn strip uiterlijk vast te leggen. Wendy 

reageert zoals je op alle situaties reageert: ze SMSt. Deze keer naar Karin, met de 

mededeling dat ze Rob heeft zien huilen.  

Die hangt dus even later uiterst verontrust aan de telefoon met de mededeling aan Nelleke 

dat ze Wendy mag doodslaan. Daarna mag ik aan de lijn uitleggen dat ik naar 

omstandigheden nog redelijk gezond ben. Ook van het slaan zien we natuurlijk af. Daarvoor 

is ze veel te lief. 

Na St.Yves hebben we wel een 2e waarschuwing voor toeristen in dit land: Eet nooit hot 

curry in Bath, tenzij je een brandblusser onder handbereik hebt.12 

                                                                 

11
 Vraag van Wendy: Raakt dat fototoestel nu nooit overspannen? 
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 Bath zelf valt verder wat tegen. Het is er stervensdruk en zeker aardig om een keer te kijken 

maar heel bijzonder is het niet. 

Ik ben als man nog steeds in de 

minderheid, dus ik zie weer 

héél véél winkeltjes. 

 De oude baden komen we niet 

in, want daar is het alarm 

afgegaan (Kebab?). Iedereen 

wordt naar buiten gebonjourd. 

Als na een kwartiertje het 

alarm weer stopt, is het een 

onoverzichtelijke bende voor 

het gebouw. Er hebben zich 

buiten grote groepen toeristen 

opgesteld. Een veiligheidsbeambte verzint dat hij dit met Britse discipline ordelijk zal laten 

verlopen. Hij krijst dat hij een queue wil hebben en hoe die moet staan. Nu is er onder de 

aanwezige een grote groep Japanners. Ze hebben het aantoonbaar naar hun zin én spreken 

geen Engels. De beambte zien ze, volgens mij, aan voor een street performer. En een leuke. 

Geamuseerd kijken ze naar het geschreeuw, maar bewegen geen inch. We vertrekken. De 

baths van Bath wordt niets.  

 Ook in de Abbey treffen we het niet. Deze 

kerk wordt draaiend gehouden door de 

plaatselijke ouderensoos. Men heeft ze een 

paars laken aangetrokken en nu spelen ze 

plaatsvervanger van Henry VIII. Dat uit zich 

in verontwaardigt ingaan op alles wat ze 

niet aanstaat en proberen maximaal in de 

weg te lopen. We zijn nog geen 10 minuten 

binnen, of er klinkt een stem die zegt dat in 

verband met een dienst de kerk binnen 10 

minuten leeg moet zijn. Of de aanwezige op 

hun gemak naar de uitgang willen. De 

concepten “gemak” en “10 minuten” zijn de 

bejaarde hulptroepen van de Engelse god 

allang kwijt. Als een extra aflevering van de 

                                                                                                                                                                                                        

12
 De anderen gaan er vanuit dat ik niet heb gehoord wat de man heeft gezegd, en dat ik ook iets anders heb 

gezegd dan ik gezegd heb. Ingewikkeld, maar niets aan te doen. Daarom een aanvullende een waarschuwing: 

Wees ook voorzichtig met Chili…. 
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cowboyserie Rawhide beginnen ze onmiddellijk iedereen naar de uitgang te drijven. Dat ik 

nog steeds foto’s maak vinden ze maar niets. Ze worden zo irritant dat ik naar het enige 

wapen grijp waarmee je Engelsen kunt ontregelen. Dit staat bekend als de Japanse aanpak. 

Gewoon duidelijk verstaanbaar in je eigen taal praten13 en kijken of je in een circusact bent 

beland. De onzekerheid slaat onmiddellijk toe bij de schare, en we kunnen als gevraagd 

(gemak/> 10 minuten) naar de uitgang. Maar leuk? Nâhhh 

Na nog meer winkeltjes 

komen we bij 

Starbucks®. We 

drinken koffie en Esther eet 

de langverwachte Tuna-

melt. Buiten gaat constant een 

alarm. Als we de zaak 

verlaten blijkt het een geld 

transport auto. De 

bewaker loopt er om 

heen, maar krijgt het ding niet 

af. Uiteindelijk zet hij zijn 

helm af en klimt met een 

hoogrode kop door het dakraam naar binnen. We zien hoe hij in de auto tegen dingen 

schopt, maar dat helpt ook niet. Persoonlijk ben ik er volstrekt van overtuigd dat dit alles 

voorkomen had kunnen worden als hij bij zijn lunch een ander broodje had genomen. Maar 

ik geef toe, dat is een vooroordeel . Via de Guildhall en langs de Pulteney bridge, met zijn  

winkels op de brug, lopen we 

terug naar de auto. Bath was 

niet groots, maar wel fun. 

                                                                 

13
 Naschrift (2012) – In de loop der jaren heeft zich dit uitontwikkeld tot een goed getraind wapen. De zin 

“Jazeker, ik spreek buitenlanders” is openingszin om te bewijzen dat je echt de domme toerist bent.  
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Op de terugweg naar de 

parkeerplaats belt Wart. 

Amazone heeft 2 nieuwe 

Harry Potters 

opgestuurd. Dit heeft hij 

dus snel en grondig 

geregeld. Helaas moet ik 

hem vertellen dat oma 

kanker heeft, maar dat ik 

nog niet weet wat dit 

verder betekend. Later 

bel ik ook  Merijn met het 

zelfde verhaal. Wart zit 

daar inmiddels en samen 

hebben ze besloten asap 

met haar te bellen. Het is wel een aanleiding om er nog eens met zijn vieren over te praten. 

De meiden blijken weinig weet van de gezondheid van ma te hebben. Ik houd me maar vast 

aan de uitspraak van mijn oma: “krakende wagens rijden het langs”. 

ZONDAG 20 JULI – LACOCK 
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Nelleke en ik gaan wandelen. Eerst ga ik nog even naar het toilet.  

Dit is een onderwerp dat mensen graag onbesproken laten. Mijn foto’s van buitenissige 

pisbakken vindt iedereen bijvoorbeeld gruwelijk. Dit terwijl bijvoorbeeld de foto op de 

boot zo mooi is, omdat er speciale vasthoudstangen zitten voor piesen in de deining. 

Daaruit kan je ook afleiden dat rechtshandigheid strak wordt door getrokken. Linkshandig 

voor een urinoir kan alleen bij vlakke zee. Daar wilde ik het echter niet over hebben. Een 

onbemind en tamelijk onbekend spreekwoord is “Wie reist piest op vele plaatsen” . Het is 

echter wel waar. Daardoor ga je ook stilstaan bij de ellende van het WC-onderhoudend 

personeel. In Hastings hadden we al gezien dat er een prijs wordt uitgereikt aan de beste 

pleeborstelaar van de stad. 

Wat zou nu het grootste leed zijn van zo’n PleeB-er? Het eerste wat naar boven komt is 

het toiletpapier. Gewoon met rollen tegelijk in de pot en alles is verstopt waarna het 

vanzelf smerig wordt. Ingenieuze papierautomaten, die het papier snipper voor snipper 

prijsgeven zijn een weinig geslaagde poging tot oplossing. Ergernis nummer twee is de 

aanleiding voor deze beschouwing: het handen droogsysteem. Allereerst was daar 

natuurlijk de handdoek, maar die is na 2 bezoekers vuil en/of gejat. Vervolgens kwam de 

handdoekrol. Ook maar een beperkt feest. De rol geeft zoveel doek dat je handen er niet 

tussen kunnen of de rol is op. Daarbij is de laatste die een poging doet volgens mij de 

vrachtwagenchauffeur met die enorme bovenarmen, zodat de rol aan ten minste een 

kant los raakt en al een verjaardag slinger door de ruimte gaat. Een 3e oplossing is het 

papieren handdoekje. Effecten: zie toiletrol. De vuilnisbak om ze weg te gooien is altijd vol 

waardoor de neiging om ze over de schouder weg te gooien niet altijd wordt onderdrukt. 

Het schadegebied van het papieren handdoekje is dan ook groter van dat van de toiletrol. 

Tot slot kwam de droogblazer. Dit ding verdient absoluut een prijs. De marketingprijs wel 

te verstaan. De verkoper die dit ding tot een doorslaand succes in de Europese toiletten 

heeft weten te maken is briljant. Altijd is een tekst, vaak met pictogrammen, die je er op 

voorbereid dat je mogelijk dom bent. Als je het goed doet: “eerst schudden dan snel 

wrijven, automaat stopt vanzelf”, kan het niet mis gaan. De apparaten werken niet. Nooit 

ramt iemand voor een 3e keer op de knop of neemt hem mee voor thuis. Gebruikers 

lopen of weg met de handen in de lucht, dan wel drogen hun handen aan een zakdoek of 

hun kleding. Niemand beklaagt zich dat het apparaat niet werkt. Wie durft er ook? Zo’n 

mooie aanwijzing, zoveel herrie, zoveel warme lucht… De PleeB-ers zijn ondertussen wel 

van hun probleem 2 af. Chapeau voor de marketeer van de blow-dryer. Nu wachten op de 

dag dat een briljante PleeB-er aan product differentiatie gaat doen en een apparaat 



Engeland 2003 35 

 

Hierna lopen Nelleke en in naar de Carboot sale naast de camping. Rommelmarkten zijn 

altijd leuk, ook al kopen we er niets. 

Daarna bezoeken we Lacock14. Een heel oud stadje. Het opmerkelijkste onderdeel is de 

Abbey. We zijn te vroeg, de binnenkant is alleen ’s middags te bezoeken. Zwerven over het 

terrein is ook als boeiend. Vooral omdat hier de Harry Potter films voor een deel zijn 

opgenomen. Het is moeilijk te achterhalen wat er waar is opgenomen. Wel is duidelijk dat de 

eerste vlieglessen voor het gebouw zijn gefilmd. 

 

Bij de Abbey is ook een museum van een Brit die de fotografie heeft uitgevonden. Tot op de 

dag van vandaag wordt deze prestatie overschaduwd door het feit dat een fransman hem 

een jaar voorwas. Dit dorpje blijft hun Laurens Jansz Coster echter eren met een wat 

triestige tentoonstelling, die niet wil boeien. Op de terugweg nemen we de rest van het 

dorp. Leuke straten, vakwerkhuizen die allemaal even scheef staan en het decor hebben 

gevormd van de film Pride en Prejudice. 

Nelleke moet nog steeds haar voet ontzien en roept de middag uit tot rustmiddag. Esther en 

Wendy willen eigenlijk nog graag een keer naar Bath. Het feit dat ze de baden niet hebben 

gezien blijft ze steken. Bovendien waren er kraampjes. 

                                                                 

14
 Zie voetnoot 8 
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We gaan dus met zijn drieën. Krachtig pak ik de juiste weg naar Bath. Dat ik daarbij de 

verkeerde kant pak is absoluut een nadeel. Binnen enkele kilometers wordt dit opgevangen 

doordat de meiden op de kaart de juiste route naar de stad hebben gevonden.  

Zo komen we via de lange route weer in de stad. De parkeerplaats is nu snel gevonden en 

dankzij de kaart die gisteren is gekocht vinden we 

ook snel de weg. We gaan door het Victoriapark 

naar een straat die uitkomt bij Starbucks® vandaag 

is het maar even lopen naar de baden. Dat even 

lopen valt wat tegen want er zijn kraampjes. 

Misschien niet héél véél kraampjes maar toch ruim 

voldoende kraampjes. Ik moet nog een CD-tje kopen 

voor de jongens als dank voor de zorg voor huis en 

familie. 

Toch staan we al snel in het badhuis. Bij de ingang 

krijg je een koptelefoon die je vertelt wat er 

onderweg te zien is. Door de juiste toetsen in te 

slaan kan je op ieder moment de juiste info krijgen. 

Als je alles afluistert ben je een dag bezig en krijg je 

een lam oor, maar als algemene info is het een leuk 

hulpmiddel. Esther probeert of het ding ook werkt als afstandbediener voor mij en Wendy 

wil hem gewoon meenemen. Het systeem werkt dus. Ze hebben ze in veel verschillende 

talen. In neem de Engelse, dat levert volgens mij de minste risico’s. Esther en Wen gaan voor 

Nederlands en bescheuren zich dan ook permanent om de slappe manier waarop de tekst is 

ingesproken. Naast veel foto’s van het badhuis maak ik er ook weer een paar voor mijn 

fotograferende Japanner verzameling. 

Na het badhuis van Bath komen 

we zomaar weer langs 

Starbucks® We kunnen de 

verleiding niet weerstaan. 

De wandeling naar de auto is 

bijna het eind van de vakantie. 

Engelsen hebben een aantal 

obsessies. Vroeger was dat 

Rabies, maar nu het laatste 

wereldwijde bekende geval er 

één in Schotland was kunnen ze 

moeilijk volhouden dat zij hun 

eiland vrijhouden. Gras en Fransen zijn ook altijd goede bloeddrukverhogers voor deze 
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eilandbevolking. Een absolute topper zijn de sex-offenders. Op zich prima dat ze oplettend 

zijn, maar ze slaan helemaal door. Zo worden bijvoorbeeld foto’s en adressen van mensen 

die na het uitzitten van hun straf weer vrijkomen door sommige kranten gepubliceerd als ze 

de kans krijgen. Goed, weer terug naar dit verhaal. We lopen door Victoria park naar de 

auto. Ik maak nog een paar foto’s (dat 

gebeurd wel eens tijdens een vakantie), 

en raak daardoor wat achterop bij les 

femmes. Vrolijk fluitend loop ik er een 

meter of dertig achteraan. Ineens 

komen er 3 motoragenten door het 

gras achter me aan scheuren. Ze zien 

een man van middelbare leeftijd 

fluitend achter jonge meiden aanlopen. 

Voordat ik wordt overmeesterd draait 

het duo zich om. Gelukkig beginnen ze 

niet te krijsen (met hun gevoel voor humor was dat ook nog mogelijk geweest), anders was 

de vakantie niet in Bath maar in Bak geëindigd. 

MAANDAG 21 JULI – SEAL 

Het is tijd voor de laatste camping. 

’s Nachts heeft het weer erg 

geregend maar nu en onderweg is 

het droog. De bewolking wordt 

daarbij al snel minder. We rijden op 

de Orbital richting Dover en gaan 

net na het verlaten van deze 

rondweg op zoek naar een 

camping. In de auto wordt weer 

stevig op toetsen geklopt. De 

bijnaam van dochterlief is niet voor 

niets SMEsther. Deze vakantie 

maakt ze het wel heel bont. Bij 

gebrek aan het juiste mannelijk schoon is vriendje Fronk definitief gedumpt en hebben we 

nu een Roderick15. Wij stellen ons voor dat hij klein en blauw is. Onze huissmurf dus. En 

eentje die bas16 kan spelen… 

                                                                 

15
 Volgnes Esther SMS je dat zonder c en is hij vandaag jarig, maar dan op 23 juli 

16
 note van Esther: én gitaar! 
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Ondertussen moeten we de sleurhut nog 4 nachten kwijt. De eerste camping is van het 

toeters en bellen model. Helaas kan die ons maar 3 nachten hebben. Na veel zoeken komen 

we bij nummer 2. Dit is een 

oude boerderij/uitdragerij. Ze 

grossieren in borden “Wacht u 

voor de hond”. Na tochtje 

tussen de oude zooi komen we 

langs een soort van 

toiletgebouw, waarvan we 

vermoeden dat de Heritage het 

binnenkort zal overnemen als 

een goed voorbeeld van vroeg 

20ste eeuws toiletgerief. 

Onmiddellijk er achter ligt een 

grasveldje met wat stacaravans. 

Er is veel plek…. Als een speer 

ontkoppelen we de caravan, draaien hem om en gaan op zoek naar camping 3. Ook deze laat 

lang op zich wachten. De weg er heen is my worst nightmare: een singelroad de heuvel af 

een bos is. Aan de voet vinden we Oldbury Hill, non-members welkom.  

We zijn ook welkom, al zijn we member. (Door het carnet worden we gelijkgesteld aan leden 

van de caravanclub en krijgen we forse korting). 

Een bord op de camping geeft aan dat ze 99,78% scoren op een beoordelinglijst van de club. 

Enerzijds is dat logisch. Er is niets, er kan dus ook niets mis gaan. Aan de andere kant is wat 

er wel is prima onderhouden, en 

zijn de plekken zeer ruim. (3 a 4 

keer de plek van een Italiaanse 

camping). Ik vermoed dat de 

ontbrekende 0,22% (Hoe komen 

ze op zo’n getal) aan het gras 

ligt. Dit heeft weliswaar de juiste 

lengte, maar ook bloeiende 

klaver. En dat kan niet in de 

Engelse grascultuur17. Verder is 

het hier wondermooi. Het bos 

blijkt een oude Keltische 

nederzetting met wallen en een 

stroompje. Het wordt 

                                                                 

17
 Voor details over de grascultuur zie het vakantieverslag Engeland 2000 
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onderhouden door de Trust, de erfvijand van de Heritage. Ons maakt het niet uit of natuur 

of monumenten er op toeziet, zolang ze het maar zo onderhouden als ze nu doen. En dan ligt 

het ook nog op een afstand van London die met openbaar vervoer goed te doen is.  

Als we op weg zijn naar de supermarkt belt ma. Het gaat beter met haar geopereerde hand, 

en ze hebben het naar hun zin 

op de Meenten. 

Op de camping hebben de 

meiden last van Turbo 

meligheid. Ze hebben last van 

een gespleten persoonlijkheid. 

Zo is Esther ook Chester en 

Hester (en Anton). Wendy 

blijkt een goede dochter van 

haar moeder. Ze beweert niet 

het echte kind van Karin en 

Stef te zijn maar uit de lucht 

zijn komen vallen na 

aanvankelijk in Honolulu 

geboren te zijn. Verder is ze eigenlijk een jongen (Maarten) en blijft ze er bij dat ik haar niet 

met nicht mag aanspreken, want ze is niet lesbisch. Al snel vissen ze uit dat Nelleke Nico had 

geheten als ze een jongen was geweest. Uiteindelijk bellen ze ma om te achterhalen wat 

mijn naam geweest zou zijn als ik geen jongen was geweest. Lang graven levert “Mirjam” 

om. Met de joodse achtergrond is dat niet eens zo vreemd. Ik weiger echter de rol op te 

pakken. Ik en wij van de mannen van de catering doen geen vrouwenstemmen!18 

De vraag wat men wil zien in London levert bij Esther onmiddellijk het antwoord museum 

op. Verder graag winkelen . Wendy heeft in de VVV van Helston een folder meegenomen 

met veel info en alle musea. Dat helpt. De ANWB-gids hoeft niet eens uit het vooronder 

opgedoken te worden. 

DINSDAG 22 JULI - SEAL (LONDON) 

Met de trein komen we halverwege de ochtend in London aan. De Starbucks® invasie is 

hier afgerond, je kan hier overal veilig koffie drinken. We doen dit bij een van de 3 winkels 

op het Victoria station. 

                                                                 

18
 Met natuurlijk een uitzondering voor de mooiste van allemaal: Miss Piggy 
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Daarna stappen we in de dubbeldekker 

naar Picadilly Circus. We zitten 

boven/voor in, dus een perfect uitzicht 

om weer naar London te kijken. Wendy 

heeft een enorme hoofdpijn, dus ze moet 

zich door de dag slaan. Ze doen dat 

echter met verve. We lopen via 

Regentstreet (véél winkels) en 

Oxfordstreet (héél véél winkels & MacD) 

naar Marble Arch. Via Hydepark komen 

we uiteindelijk bij het museumcomplex 

achter the Royal Albert Hall. E&W nemen 

de eerste deur die ze kunnen vinden en zo komen we in het geologiemuseum. Een mooie 

tentoonstelling over vulkanen, maar net niet wat we zochten. Dus deur weer uit, hoek om en 

het volgende museum in (Toch leuk dat die Londense musea gratis zijn). Natural History is 

wel waar we voor kwamen. Veel oude dinosaurusskeletten en leuke modellen. En natuurlijk 

alles wat je af kunt schieten in opgezette vorm. 

Na een uur hebben we het wel gezien. Dat toerist uithangen doen we uiteraard bij de Big 

Ben. Alle anderen doen dat ook, dus we zijn snel weer toerist af. Even eten bij Starbucks® 
op Victoria Station en we kunnen weer naar de camping. Onderweg zien we prachtige 

herten in een wei staan. Een dag later blijkt het een kwekerij….
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WOENSDAG 23 JULI - SEAL (LONDON)  

Uday en Qusay Hussein zijn dood. Mijn wereldnieuws is van beperktere schaal. We gaan 

naar Notting Hill. Daar zijn véél winkels, héééél véél winkels. Onder ander met T Shirts met 

opdruk. Mijn favoriete “The older I get the better I was” wordt niet gevonden, maar “Jesus is 

coming, pretend you’re busy” is ook nooit weg. Ik ga niet voor een shirt. Allereerst bedreigt 

Nelleke me als er weer een gekocht wordt. Daarnaast ben ik nu met mijn “sushi sucks” shirt 

gefotografeerd bij Koi karpers en ga daar maar eens over heen. Ik weet niet om wie ik me de 

meeste zorgen moet maken. Om Wendy (mijn ponden moeten op) of Esther (dat shirt was 

zóóó leuk, ik kom alleen 2 pond te kort). Uiteindelijk kies ik voor Nelleke. Zij heeft, bij het 

verlaten van een Virgin-shop zo veel medelijden met al die DVD’s die ook een goed huis 

hadden willen hebben. Gelukkig heeft Portobello Road nog steeds blauwe deuren, dus al 

fotograferend vermaak ik me ook wel. Helaas zijn er geen Japanners voor mijn Japanner 

fotografeert Japanner verzameling. Gelukkig komt dat later op de dag goed. 

We krijgen gloeiende kift over waar te eten. Ik eet dus gewoon niet, met mijn lijn kan ik dat 

hebben. 

Hierna gaan we naar Blackfriars. We raken de weg kwijt en een Engelsman schiet ons te 

hulp. “Are you lost? ” vraagt hij vriendelijk. Als ik vertel dat ik op zoek ben naar Tate Modern 

bekijkt hij me met een blik waaruit ik opmaak dat hij denkt dat ik echt de weg kwijt ben. Als 

ik het herhaal wijst hij verheugd de weg. Even terug, millenniumbridge over en gewoon naar 

binnen. Die millenniumbridge is op zich al een attractie. Gelegen aan de voet van St.Paul's 

had het een van de 

hoogtepunten van de 

jaarwisseling 2000 

moeten worden. 

Helaas kraakte het 

ding bij opening, 

zodat er nog 

maanden aan 

gesleuteld moest 

worden voor men er 

over kon. We 

overwegen Karin te 

bellen om 

toestemming te 

vragen om Wendy 

over de brug te laten 

lopen. De broodjes Kebab en de verhalen over achtervolging door politie hebben al voor 

voldoende onrust gezorgd. We wagen het er op en steken via de voetbrug over naar Tate.  
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Tate Modern is modern als in moderne 

kunst. De weg er heen wordt al 

aangegeven door allerlei moderne types. Je 

kunt ze allemaal afdoen met “kijk eens hoe 

lelijk”. Persoonlijk heb ik meer iets van ik 

zou er zelf niet zo bijlopen, maar het is leuk 

dat de tentoonstelling al buiten begint 

(Mijn fotoreportage dus ook). 

Binnen is het groot en veel. Een 

fantastische Henry Moore tentoonstelling 

beneden (nee u mag niet afzonderlijke 

beelden fotograferen, alleen 

overzichtsfoto’s.) Boven is de meest uiteen 

lopende kunst. Een video van een naakte 

vent die doet of hij bokst en daarbij zichzelf 

voor onder andere zijn hoofd slaat trekt 

veel belangstelling, dat hij zich vervolgens 

met ketchup insmeert brengt ook niemand 

op het idee het scherm te negeren. Het feit dat hij met een maskertje oploopt om niet 

herkend te worden moet mensen toch op het idee brengen dat de kunstenaar het zelf ook 

niets vindt. Maar hij heeft het weten te verkopen en dat is een prestatie. 

Er is ook werk van Mondriaan, Warhol, Picasso, Koons en Dali. De toenemende videokunst is 

soms heel mooi, soms alleen een gimmick. De vleugel die op zijn kop aan het plafond hangt 

is werelds, zeker omdat het geheel ook nog (vals) geluid geeft. Tot slot mogen de 

metershoge plastic 

opblaaspopen voor de deur 

niet onvermeld blijven. 

Vanaf het museum lopen we 

via theater the Globe (Jawel, 

nagebouwd naar dat van 

William S) terug naar 

Blackfriars. Met de 

underground naar Tower, en 

daar de bridge over. Net 

nadat ik Nelleke heb verteld 

dat er niets nieuws te 

fotograferen is, gaat de brug 

open. Zo komen er toch nog 

een paar foto’s bij. Na de brug lopen we naar London Bridge. E&W halen sterke verhalen op 
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aan de reizen met oma en met name aan de London Dungeon. Verheugt wijzen ze er op dat 

hier, het kan ook niet missen, kraampjes zijn (“Zijn we ook met oma geweest”). Deze keer 

kan ik het uitstekend hebben. Ze verkopen er namelijk ook bagels. Nelleke is ook direct voor. 

Samen doen we een memory trip van de vorige vakantie. Esther vindt het voedsel er niet 

uitzien. Zij verdwijnt naar Starbucks® om daar een broodje Mozarella te scoren. Wendy 

sluit zich uiteindelijk bij ons aan, al durft ze de zalm met kaas niet aan. Haar bagel kip ziet er 

beslist ook goed uit. De 

kraampjes leiden uiteindelijk 

tot de aanschaf van een nijntje 

sleutelhanger. Es is natuurlijk 

zoals altijd weer dubbel blut, 

maar haar imitatie van een 

zielig achtergelaten hondje in 

natte sneeuw is weer zo 

overtuigend dat ik toch om 

ga.19 

Via de underground gaan we 

daarna weer naar Victoria 

station. Ook London zit er op. 

DONDERDAG 24 JULI - SEAL 

We beginnen slomer. 

Sloomst halen we niet, 

want er moet 

afgewassen worden 

voor we kunnen 

ontbijten. Daarna 

willen de meiden 

sloomst alsnog halen, 

terwijl ze een film 

kijken. 

Nelleke wil nog naar 

een tuin. Ze wil ook dat 

                                                                 

19
 De vergelijking door nichten van ouder in het algemeen en “broer” en “zus”in het bijzonder zouden 

staatsgevaarlijk moeten worden verklaard. 
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ik daar over meedenk. Ik wil naar kasteel Lulhannes, maar dat wordt niet serieus genomen. 

Voor alle andere opties kom ik niet verder dan tja ach. Dat is geen onwil. Ik weet gewoon 

geen flikker van tuinen. Rond mijn 14e heb ik mij verbaasd over de tuinen van Versailles, 

daarna heb ik er nooit meer 

iets mee gehad. Tuinen 

waren een gepasseerd 

station. 

Daarbij heb ik een forse 

vergissing gemaakt. Ik houd 

niet van modeltuinen. Zo’n 

militair geordend geheel, 

waar een tuinman(nen 

legioen) zich voorbereidt op 

“trooping the color” om er 

maar eens een Engelse term 

tegenaan te gooien. 

Dit soort tuinen ben ik vaker 

in Frankrijk en Oostenrijk tegen gekomen. De Duitser kunnen waarschijnlijk zelfs niet anders. 

Tuinen met grotere chaos en meer creativiteit vind ik, er op terugkijkend, al jaren 

fantastisch. De tuinen van Monaco, Edinburgh, San Francisco, San Diego en niet te vergeten: 

de tuinen van de Universiteit Utrecht. 

Deze vakantie waren de uitstapjes naar Eden en Trebah absoluut hoogtepunten. In 

Cambridge hebben we eerder dit 

jaar ook prachtige tuinen gezien. 

Maar om verder eerlijk te zijn, ik 

houd dus van Engelse tuinen, 

maar verstand van: ho maar. 

Ik knik serieus bij de folder, 

opper nog een keer Lulhannes en 

dan heeft Nelleke een beslissing 

genomen. We gaan naar een 

tuin, ergens en Anna Boleyn was 

er ook. Daar kan ik mee omgaan. 

Na krachtig links, rechts en 

rechtdoor van de navigator 

komen we in Penshurst. Een is 
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een groot kasteel van oude Engelse adel met grote tuinen. Lang niet zo indrukwekkend als 

de eerdere tuinen deze vakantie, maar door de combinatie met het kasteel zeer de moeite 

waard.  

In het kasteel kan je lunchen. Nelleke kiest voor iets wat Ploughman’s lunch heet. Veel 

salade, cheddar en brood. Ik 

neem de quiche en een 

groentesoep. Het blijkt Engelse 

cuisine. Aan een salade kan 

weinig mis (al zal een echte 

Engelse chef hem eerst 2 uur 

koken), quiche en groentesoep 

zijn voor een Engelse kok te 

hoog gegrepen. In 

werkelijkheid is dat ei-met-

spek op deegbodem en 

gemengde natte groenten met 

croutons, begeleid door een 

Engels stokbroodje met zoute boter. De eerlijkheid gebied te zeggen dat als je afstapt van de 

verkoopnaam, het best eetbaar is. 

Nadat we niet alleen de tuinen en het kasteel hebben gezien, maar ook het 

speelgoedmuseumpje met zijn turbo kijkdoos met de Notre Dame zit het toeristische deel 

van de vakantie er op. Als we hier nog eens komen wil ik graag nog een aantal tuinen zien. 

Dat kan, want we hebben een folder met mogelijkheden gescoord. Zoals bijvoorbeeld 

“Lullingstone”. Niet helemaal zoals ik het had onthouden, maar als je in aanmerking neemt 

dat de naam in het voorbijrijden is opgepakt was het nog niet eens zo erg fout. 

Op de camping is het tijd voor de 

laatste warme maaltijd: handvat 

met gebakken aardappels en 

kwark. Het verdwijnt snel. 

Daarna is het wat opruimen 

geblazen. Uit de tent van de 

meiden klinkt veel gemopper van 

Wendy. Er is een tube wasmiddel 

door haar klerentas leeg gelopen. 

Het is weer eens wat anders dan 

een tube shampoo . Als troost 

houd ik haar voor dat de tas nu 

niet uitgepakt hoeft te worden, 

maar zo ik de regen kan worden gezet. 
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Als laatste maken de meiden en ik een ommetje door het Keltenbos naast de camping. 

Cultureel hoogtepunt is het jatten van een aardbei. Daarnaast wordt er natuurlijk geSMSt. 

Dit eindigt er mee dat Karin belt. Ze vraag of het met mij nog steeds goed gaat, omdat ik zo 

stil ben. Wendy vertelt haar dat het prima gaat. Esther mompelt iets van “As long as you can 

call catatonic a good thing”. Je wordt weer bedankt Esther! 

We moeten nog terug, maar de vakantie zit er op. We zijn ruim 2000 foto’s rijker  

VRIJDAG 25 JULI – TERUG NAAR NEDERLAND 

’s Nachts regent het. Eenmaal 

wakker is het droog, maar sterk 

bewolkt. Ondanks de goede 

voornemens zijn we snel 

wakker. We ontbijten op ons 

gemak met gebakken eieren, 

maar toch is om 8.45 alles plat 

en in de sleurhut. Dan begint 

het te regenen. Het idee om nog 

een wandeling door het 

Keltische bos te maken vervalt, 

we gaan naar de boot. 

Misschien kunnen we D’over20 

met een eerdere boot. Even over tienen staan we voor de balie. Met onze domste gezichten 

(en dat staat ergens voor) leveren we de papieren in. Er wordt wat ingevoerd in een 

computer en jawel, het kan. We mogen aansluiten op de goed gevulde parkeerplaats. Een 

medewerkster komt al snel op ons af. Onze boot (helemaal niet onze boot, een boot eerder) 

is vertraagd. Wel kunnen we met een vrachtboot mee. Minder entertainment, minder 

winkels, wel sneller weg. De ticket wordt ingeleverd en weg zijn we. Aan de voet van de boot 

worden we nog een keer aangehouden. Een andere vrouw vraagt:  “Did my college take your 

thingy?” Na drie weken ervaring met de “a dirty mind is a joy forever” verwacht ik een gehuil 

in de auto. Deze zin komt toch rechtstreeks uit “Are you being served”. Gelukkig is men 

afgeleid door het vertrek. De overtocht verloopt perfect op deze rustige boot. Onderweg 

kunnen we zowel Engeland als Frankrijk zien liggen. Aan D’over-kant is het slechts een 

kwestie van gas geven. Ondanks dat de klok nog een uur vooruit moet zijn we om 17.30 

weer in Tiel. Als de dokter niet al te lullig doet over voet en rug is dit weer een goede 

vakantie geweest. 
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BIJLAGE: DE ROUTEKAART 

 


