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ENIGE TOELICHTING….

Onze eerste gezamenlijke vakantie ging naar Groot-Brittannië, in 1975. Er waren twee losse
fotoboeken, brieven en ansichtkaarten. En veel herinneringen. Dat alles is in 2016-2017
samengevoegd tot een vakantieverslag met de titel “Brittannië 1975 – The reconstruction”.
Dat bracht ons op het idee de vakantie een keer over te doen…
Niet om sentimentele redenen, en ook niet in een poging om het zo nauwkeurig mogelijk te
doen. But because it’s the British way!
RE-ENACTMENT & RENAISSANCE FAIRE

Engelsen zijn een wonderlijk volk. Geef ze een
oude regenjas en ze beginnen een serie over
Dad’s army, geef ze twee oude stenen en ze
beginnen een museum, geef ze een historische
gebeurtenis en ze re-enacten het. Compleet met
de joust, waar we het nu verder niet over zullen
hebben. Deze evenementen, maar ook
dorpsgebeurtenissen van nog minder belang
leiden onverbiddelijk tot een renaissance faire:
plaatsen waar men op klompen en in
ongemakkelijke jassen speldjes en turbo-fröbels
verkoopt.
Nu zijn de Engelse historici van buitengewone
kwaliteit, maar dat kan niet van het volk in het
geheel worden gezegd. Eén idioot die een blauw
paspoort wil, en ze stappen uit de EU in plaats
van blauwe paspoorten uit te geven. En als de discojurk van je zus uit schakels bestaat kan je
er zo een veldslag in naspelen. Eventueel
met opgevulde vissen van aluminiumfolie,
als de lokale historische vereniging
onvoldoende zwaarden heeft voor nieuwe
leden.
Zo ook de renaissance fairs: wees ervan
overtuigd dat je naast de Keltische
producten ook een Boeddha (of meerdere
Boedussen) en starwars figures kan kopen.
En op die manier willen wij onze eerste
vakantie over doen: kijken wat ons de
vorige keer niet is opgevallen door een
totaal gebrek aan kennis en ervaring.
Inmiddels hebben we Brexitonia al vaak
bezocht. Eens kijken of het verschil maakt.
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En als je dan toch niet gaat voor
een historische herhaling, dan
stellen we direct het volgende
vast:
√
√

√
√
√

We gaan niet kamperen
Rugzakken zullen niet
groter zijn dan een
eenvoudige wandelrugzak
Er wordt niet gereisd met
treinabonnementen
Er gaat geen 1 pits-gasstel
mee
Het hoeft niet in één keer,
en niet in exact dezelfde
volgorde.

Los daarvan is het precies als
toen!!!
DISCLAIMER

Nu kan worden vastgesteld dat het
basisdocument “Brittannië 1975 –
The reconstruction” (verder
“1975”1) onbetrouwbaar is, omdat
het pas na 40 jaar is opgetekend,
maar omdat het wel de onwrikbare
basis voor dit verhaal vormt, durven
we de stelling aan dat iedere
overeenkomst met bestaande of
overleden personen berust op
mysterieus toeval. Mogelijk met
uitzondering van Les Prenenz, die
wederom, en tot ons genoegen
opduiken, in een vakantieverslag.
DE START: 31 MAART?

Kijk een re-enactment voer je niet zomaar op, zeker niet als ergens in een verhaal nog een
student geschiedenis optreedt. Die student doet een masters in Leiden, Parijs en Oxford. In
die laatste plaats is ze jarig, dus waarom niet rond die tijd die kant uit voor een gezellig
weekend.
“1975” begon en eindigde met een bezoek aan Londen. Als we daar een aparte trip van
maken, dan kunnen we voorkomen dat we met de auto Londen in hoeven.

1

Trouwens ook de titel van de Keltische CD die ons waarschijnlijk het meest heeft beïnvloed, maar dit terzijde.
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En dus boeken we 27 april – 6 mei een reis naar Londen en Oxford. Met de trein, voor het
historisch perspectief…
“1975” begint in Hooge Zwaluwe, waar we Piet en Marije oppikten om met de trein via
Breda naar Oostende te reizen en daar in te schepen.
NEDERLAND
LAGE EN HOOGE ZWALUWE, 31 MAART

Sinds een paar dagen ben ik bejaard, en Nelleke is hard onderweg. Ouderdom komt met de
verplichting iets aan je conditie te doen, en dus proberen we veel te wandelen. De discussie
“waar nu weer” is vandaag kort: we maken een wandeling in het gebied waar “1975” startte.
In het gebied is een leuke wandeling
uitgezet, die door de beide
Brabantse dorpen gaat en je de
mogelijkheid geeft om uit te kijken
over het “Nationale natuurpark de
Biesbosch”. Het begint in Lage
Zwaluwe, bij TOP, wat wordt
gemarkeerd door een duidelijk
beeld. Althans, dat zegt de
internetomschrijving. We vinden de
straat, maar daar blijft het dan ook
bij. De wandeling is 15 kilometer,
maar daarvan denken we er vlot 5 af
te snijden. Dan is het een leuke ontspannen wandeling. Voor alle zekerheid beginnen we in
een Bestarium. Dat staat voor de lokale snackbar, maar dan met goede Brabantse frites (al
dan niet met stoofvlees).
De wandeling is aangegeven met knooppunten, iets waar we nog niet heel veel ervaring mee
hebben. Het is in ieder geval leuk om door de dorpen te lopen, met de rieten daken en op
een plek waar de roomse sferen nog merkbaar zijn op straat.
Als snel moeten we volgens de routebeschrijving om een camping heen en een landweg op.
In de klei zien we onder meer reeënsporen. Het omgeploegde land ligt klaar voor de
pootaardappels, maar er is een prima
pad lang, dat keurig is afgezet door een
rood-wit draadje. Als we een heel eind
verderop bij de plek komen waar we de
weg over moeten, verdicht het
dradennetwerk zich. Het blijkt
schrikdraad om de reeën en de piepers
te scheiden. Nelleke vond de route toch
al een te hoog “trespass” gehalte
hebben, en ze besluit, vrij luidruchtig,
onder het hek en door de
schapenstront naar de openbare weg te
rollen. Ik denk er wel overheen te
kunnen stappen. Dat gaat prima tot ik even op het metalen hek steun. Nu, dat aardt prima
en ik krijg een opflikker waar ik weinig vrolijk van wordt. Vanaf dat moment (dus nadat we
ook nog over een hek zijn geklommen) gaat het veel beter. Waarbij ik wel toegeef dat we in
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de opwinding de bocht waar we de route zouden afsnijden over het hoofd zien. Wel komen
we langs “de plas bij de Reeweg” waar ik 36 jaar geleden heb gedoken en nog steeds geen
foto’s van had.
In Hooge Zwaluwe lopen we door de Raadhuisstraat, waar we in 1975 de eerste nacht
doorbrachten bij de familie Peele, voor we de volgende ochtend de trein pakten. En we
komen langs de schuur die Piet heeft omgebouwd tot woonhuis. “A barn conversion” zoals
de Engelse huizenprogramma’s het noemen. Hoewel verleidelijk, besluiten we dat we niet
onaangekondigd kunnen aankloppen terwijl de lucht van schapenstront nog om ons heen
hangt.
Omdat we beiden nog aan het
bijkomen zijn van de griep is de
conditie niet je dat, dus
uiteindelijk slaan we het laatste
deel van de tocht over, en mag
ik zelfs de auto ophalen in de
buitenwijken van “Swolluw”,
terwijl Nelleke een lokaal bankje
test 😊. Gelet op de omvang
van de plaats doe ik het met
genoegen.
Uiteindelijk 14 km wandelen
later stappen we in de auto en
gaan we via Made naar huis. De aftrap van het re-enactment project is een feit.
BREDA, 26 APRIL

Meestal zijn we op deze dag van het jaar niet in het land. Daarvoor zijn twee redenen:
• we gaan op de grens van april en mei
meestal naar Bretagne;
• we houden niet van Koninginnedag.
Om een aantal redenen gaat dat nu mis. Allereerst is
het nu Koningsdag en dat scheelt toch drie dagen
met het feest der koninginnen, en daarnaast gaan
we niet naar Bretagne met de auto, maar nemen we
het openbaar vervoer.
Het plan voor deze week is om met de trein naar
London en Oxford te gaan. Kenners van het verslag
“1975” zullen mogelijk opmerken dat noch Breda, noch Oxford in dat verhaal worden
genoemd.
Dat is waar, maar Breda hebben we toen wel degelijk bezocht. Hier zijn we overgestapt op
de trein naar Antwerpen en Oostende, om zo in Engeland te geraken.
Sommige dingen zijn nog net als in 1975: prinses Beatrix was en is geen koningin, en de dag
van de Monarch wordt uitbundig gevierd; men is vrij en de treinen rijden een aangepaste
dienstregeling.
Andere zaken veranderen wel degelijk: de nacht voor de dag van de Monarch is minstens
zo’n groot feest als de dag zelf, en ontregeling van het leven is eerder gewoonte dan
uitzondering.
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Op die dag willen we dus weg. Om vanuit Tiel het land uit te komen moeten we vier keer
overstappen, met soms een marge van slechts een paar minuten. Het risico dat dit mis gaat
tijdens het koffer zeulen is ons te groot.
En dus zitten we in Hotel Apollo. Nelleke is
vanuit huis gekomen, ik kom door vanuit
mijn werk.
Rond het avondeten zijn we in het hotel en
besluiten nog een wandeling te maken
door het centrum.
In alle eerlijkheid, Breda heeft wel enige
rechten als het gaat om “feesten met
Oranjes”.
Allereerst werd in 1590 de stad veroverd
op den Spanjaard met list, bedrog en een
turfschip. Sindsdien is er een grote kazerne en een kasteel, waar een hele reeks Oranjes tijd
hebben doorgebracht.
Maar aan de andere kant, het hotel
ligt naast het station op steenworp
afstand van het stadspark
Valkenberg. Voor we daar zijn
hebben we de eerste reeks
aankondigingen van de feesten al
gehad. In het park zijn ze de
luidsprekers ter verhoging van de
feestvreugde aan de bomen aan het
hangen.
Als we dan ook nog zien dat Joling en
de Buisongne optreden zijn we er
klaar mee. Snel een rondje lopen en
dan terug naar de hotelkamer.
Daarbij zien we voldoende boeiende dingen. Allereerst is er aan de rand van het park een
oude begijnhof, met een mooie kruidentuin en wat mooie
beelden van begijnen.
Ook in de rest van de stad staan leuke beelden en er zijn
een paar gebouwen die het bekijken waard zijn. De grote
kerk van Breda is de meest opvallende, maar ook de grote
markt en de winkelstraten er omheen zijn de moeite. Er
zijn veel eetgelegenheden. Wij beperken ons tot een
echte Brabantse friet, ik met stoofvlees. De kwaliteit is
heel matig want het is druk. Het vet komt daardoor niet
op temperatuur, met een vette slappe hap als resultaat.
De wandeling voert verder langs de nieuwe markt en het
kasteel. Dan doen we nog een extra bocht om een blik te
werpen op de koepel van Breda, de plaats waar tot 1989
nazi’s gevangen werden gehouden.
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Die waren in de 60-er en 70-er jaren zo vaak in het nieuws dat ik het gebouw ook zelf wel
eens wil zien. Samenvattend: het is een koepel. Daarna nemen we verder geen royal risico
meer en gaan we naar het hotel voor Geer losbarst.
De koffie doen we in het hotel, waarbij ze een dramatische espresso serveren. Verder is het
een geslaagde start van het ontvluchtten van het land. Terwijl we naar bed gaan klinkt er
een drumband en horen we flarden muziek. Maar niet hard genoeg om ons er druk over te
maken.

ENGELAND
BREDA – LONDEN – OXFORD, 27 MEI

Het hotel maak ons bij vertrek al duidelijk dat het Monarchendag is. Veel oranje servetten
op de balie en een staatsportret met openingen zodat je je eigen “ Lex en Max” foto kan
maken. We zien er vanaf en lopen het station in.
Het idee hier ontbijt te scoren is een misser. Alles is nog dicht, ook nog als we om 07:45
wegrijden naar Brussel Midi.
Het moet gezegd worden: dit is een uiterst comfortabele
route. Rond Brussel is een aantal stations die wat
vertragen, maar we houden voldoende tijd over op station
Midi voor een verlaat ontbijt (en weer een beroerde
koffie) en om de horden naar de trein te nemen.
Dat zijn er inmiddels drie:
• Eerst de Belgische kaartensnuffelaar. Daar staat een
voorwacht (of is het een crowd controler?) die me
verordonneert mijn ticket gereed te hebben. Hij
schrikt als ik direct het document onder zijn neus hou
en hem en passant “toe” lach. Hij laat ons door naar
de Belgische gendarmerie. Die snuffelt aan ons kaartje
en keurt het goed.
• Dan mag de bagage op de lopende band. Inmiddels
beginnen de verzamelde beambten haast te krijgen.
Van mijn telefoon en zakmes kunnen ze een punt
maken, maar ik vraag me serieus af of de scanner aan staat. Dat brengt ons naar de
laatste stop.
• De douanier van Brexitonia houdt mijn ID onder de scanner. Als dat niet tot het
gewenste resultaat leidt probeert hij het nog een paar keer en besluit dan dat a. Er een
gelijkenis is tussen mij en mijn foto en b. Dat de ICT achter zijn apparatuur waarschijnlijk
bagger is. Het ID van Nelleke wordt nog veel marginaler gecheckt.
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De enige verwarring die ons rest
is bij het instappen. Nelleke toont
haar kaartje aan de vrouw van
toelating. “Nummer 85”, zegt die.
”maar hier staat 65”, zegt
Nelleke, die niet is gesteld op
verrassingen. “Nee u heeft 85”.
“En toch staat hier 65”. “Ik zeg u
ten derde maal, het is 85”
antwoord de conductrice bits.
Vervolgens wordt ik naar 81
verwezen.
Of de vrouw nu een practical
joker is, of last heeft van dyslexie zullen we wel nooit achterhalen. Bij het ontbreken van een
80 serie in de coupe eindigen we op 61 en 65. Niemand maakt bezwaar ☺
In de Eurostar is het weer ontbijten en (bagger) koffie drinken, waarna we na twee uur, dus
een uur lokale tijd later, op London2 St.Pancras staan. Onderweg is het tot me
doorgedrongen dat de Chunnel veel tijd spaart, maar dat de tunnel onder Greater London
ook enorm lang is en minstens zoveel tijd bespaart.
De 15 minuten vertraging van Eurostar is reden voor veel excuus in meerdere talen, maar
het kan ons geen whistle schelen. Wel valt op dat de Engelsen een volledige douanepost met
hekken, scanapparatuur en borden “abuse is verboden” aan het bouwen zijn. Dit als
voorbereiding op de dag dat iedereen zonder blauw paspoort wordt besnuffeld en eventueel
teruggeworpen in het kanaal.
Inmiddels hebben we een telefoontje van les Prenenz gehad (Ze na al die jaren omdopen in
“the Preen” is een beetje “moutarde after the meal”). Hun overtocht gaat voorspoedig, en
los van de vergeten medicijnen,
zien ze weinig problemen voor
hun reis. Zij steken met hun auto
over in Oostende.
In St.Pancras staan we voor een
uitdaging, of althans zo lijkt het.
Net als de rest van de wereld is
London over op de chipkaart voor
het OV. Dat ding heet de Oyster.
Een verschil met de rest van de
wereld is, dat als ze overstappen,
ze dat ook radicaal in een keer
doen: koop een Oyster, of ga
wandelen.
In 2008 werd in de trein naar Londen de Oyster aangeboden voor “weinig”. Voor een of
twee pond kon je een toeristenkaart kopen. Daarboven kwam nog eens £10, maar dat was
dan reistegoed.

2

Londen? Londres? London? In deze tekst laten we het aan het toeval over.
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In Europa zouden ze, als je die kaart in 2018 nog gebruikt een filmpje op YouTube zetten: kijk
een wereldvreemde idioot die het concept vervaldatum niet snapt en zich boos maakt!
In Engeland is dat natuurlijk anders: zolang de gaten er niet in vallen is het van jou en
behoudt het de eerste 2000 jaar zijn waarde. Bij de ingang van de tube (voor de Duitse
lezers: de U-bahn) staat een eindeloze rij medetoeristen te wachten tot het hun beurt is om
te worstelen met de automaten die “dingen” met OV kaarten doen. En er staat een bord:
over 30 meter zijn er meer automaten.
Ik gok dat iedereen die mist. En jawel, dertig meter verderop heb ik ruime keuze bij mijn
persoonlijke OV martelwerktuig. Het blijkt uiterst eenvoudig: kaart er voor en je krijgt
onmiddellijk de mededeling dat er zielig weinig geld op de kaart staat. Even zwaaien met de
visa en we kunnen de tube richting Hammersmith in, op weg naar Paddington Station.
Vandaar nemen we de trein naar
Oxford. Daarvoor kiezen we de rij
naar een loketbeambte. Een
kaartjesmachine vertellen dat we
oud zijn en een daluren retour
naar Oxford willen voor vier
dagen is een zee die ons, en zeker
de kaartjesmachine, net te hoog
gaat. De lokettist zorgt er voor
dat de bestelling keurig wordt
geleverd en zes minuten later
rijden we het Engelse landschap
in, dat voor een deel van
“outstanding natural beauty” is zoals BBC’s “Escape to the country” het noemt.
In Oxford zeikt het van de regen, en het blijkt ruim twintig minuten lopen naar de B&B
Newton House. Het is oud, luidruchtig en met te kleine bedden. Verder kunnen we het er
vast goed uithouden en is de ontvangst is bijzonder vriendelijk.
Contact met Lez Prenenz levert op dat zij hun oorspronkelijke voorsprong hebben omgezet
in een forse achterstand. Wie niet door de tunnel door London kan moet in de file staan.
En dus lassen we eerst een forse pauze in. Tegen het eind van de middag zijn ze bezig met
hun tent. Wij besluiten een
wandeling te maken en te
eten. Dat laatste doen we in
de Mitre, een heel oud ding
dat goed voedsel serveert
voor schappelijke prijzen.
De wandeling gaat langs de
colleges en de greens. Een
ding is duidelijk: in 2000 zijn
we er in geslaagd heel veel
te missen. We gaan het
goed maken.
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BOTANICAL GARDEN & OXFORD TOWER, 28 APRIL

Gisteravond eindigde met de chique studenten die in zwart pak met bow-tie of met hoge
hakken en decolleté aan het feesten gingen.
Nu is het weekend en rukken wij toeristen massaal uit.
De dag begint met de vraag van de
Poolse in de B&B: “Do you want the
full english?”. Ik zeg nog tegen
Nelleke: “Als je de term niet kent,
denk je misschien dat je “stuffed
Brit” krijgt?”, er van uitgaand dat
iedereen de kreet kent. Het
volgende paar vraagt echter: “Wat
is dat?”. Na de uitleg zegt de man
dat hij dat graag wil, maar zonder
de bonen en de champignons en
met scrambled eggs.
Full English blijkt dus toch
moeilijker dan gedacht.
Wat me wordt voorgezet vult enorm, maar legt het af tegen “the full Irish” (maar 1 ei) of de
“full Scottisch” (meerdere worstjes en black pudding). De koffie is andermaal om te janken.
Daarna zetten we koers richting the Botanic Garden.
Voor die tijd komen we bij de Thames, waar men heftig aan het trainen is in bootje roeien
(kano, kayak, skif, 4 en 8 met stuurpersoon). We roepen een paar keer “HARDER ROEIEN”,
maar itt ons land3 raakt men er hier helaas niet door van slag (pun intended).
Je moet wel een beetje kunnen roeien, want de normale scheepvaart, met onder meer de
typische longboats, de Engelse rivierscheepjes, gaat gewoon door. Op ons wandelpad (en
dat van de brullende coaches) rijden
ook de crossfietsers, dus we hebben
het redelijk snel gezien en lopen door
naar de Garden.
De Garden heeft zowel de prijs, als
de leeftijd van seniors verhoogd. Nu
moet je een keer een streep trekken,
dus ik stel dat we beiden “over 65”
zijn en incasseer de korting. De tuin is
boeiend, maar hoort zeker niet tot
de Engelse top. Toch is het een
prettig uurtje wandelen, waarbij niet
alleen de kassen en de perken, maar ook de vogels en de eekhoorns leuk zijn. De tuin ligt
langs de Cherwell River, die even verderop uitkomst op de Thames.
We hebben in ons verleden een lange geschiedenis van het ontregelen van
roeiverenigingen op het Merwedekanaal in Utrecht.
3
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In de rivier ligt een vloot punts, de
toeristenbootjes waarmee men
door Oxford puntert. De
bootsmen werken zich een slag in
de ronde om de bootjes leeg te
hozen, na de wolkbreuken van
gisteren.
Die aanblik is voor ons voldoende
om niet eens te overwegen in te
stappen.
Les Prenenz laten weten dat ze
inmiddels up-and-about zijn, en
onderweg naar het centrum.
We bieden aan om morgen te gaan eten in de Mitre, en spreken daar direct af. Daarna gaan
we samen naar Oxford Castle. Dat is nieuw voor ons, al staat het ding er al even. In de
middeleeuwen is het gebouwd als een motte-and-bailey castle. In het Nederlands: een
motte is een heuvel wat je kan matten, en een bailey castle is een kasteel omgeven door
palissaden en een greppel. Die combinatie maakte het enorm sterk, tot het buskruit werd
ingevoerd. Daarom werd in de 11e eeuw het kasteel vervangen door een stenen kasteel, met
de St.George (van “Sjors en de draak”) toren. Het kasteel werd middelpunt van een
burgeroorlog tussen keizerin Mathilde en haar neef Stephan. Na veel matten bij de motte,
moest Mathilde in eerste instantie vluchten, maar uiteindelijk werd haar zoon Henry koning
van de UK. Dit verhaal en veel meer wordt ons verteld tijdens de rondleiding door de
restanten van het kasteel. Een
detail, maar minstens zo
belangrijk, is dat in de kelder een
eerste school werd gesticht, die
daarmee de basis legde voor de
38 colleges die nu Oxford
University vormen.
In de 14e eeuw verloor het
kasteel zijn militair belang en
werd het deels gesloopt, en
deels omgevormd tot lokale
gevangenis. In eerste instantie
met name om dronken
studenten in te sluiten. Onze
Italiaanse rondleider praat er met groot enthousiasme over tijdens het beklimmen van de
toren en de wandeling door de cellen.
Ook op dit punt worden vele, vaak zeer onsmakelijke verhalen verteld over marteling en
executie. Onder meer over knokpartijen tussen nabestaanden van geëxecuteerden en
studenten over wie er met het lichaam vandoor mocht gaan.
Een deel van de rondleiding gaat zeer aanschouwelijk, en het zal niemand verbazen dat
Thomas in het schandblok eindigt, terwijl een klein jongetje speelgoedratten naar hem gooit.
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Beryl en Naomi eindigen als moordenares van goede doen (Mary Blandy) en haar
kamermeisje.
In 1996 is de gevangenis uiteindelijk
gesloten en zijn de resten verbouwd tot
museum, hotel en restaurant. Alleen de
motte is gewoon een heuvel met een aardig
uitzicht op Oxford gebleven.
In al het geweld dat Beryl aanhoort en
ondergaat, scheurt ze uit haar broek. Onze
wegen scheiden, zij gaat naar de Primart,
wij naar een broodjeszaak met slechte
koffie. Daarna doen we nog een rondje
colleges, waarbij ik een reeks koppen in de
daklijsten fotografeer. Beryl laat zien waar
zij studeert en wijst de bibliotheek en de
common room aan. We zijn zeer onder de
indruk.
Dan heeft Nelleke het wel gehad. We doen een tukkie in de B&B voor we gaan eten. Het
wordt the Folly langs de Thames, waar we zo mogelijk een nog beter maal hebben dan
gisteren. De mosselen zijn
voortreffelijk, Nelleke is zeer
te spreken over de fish en
chips. Ik drink de eerste
buitencategorie espresso in
Brexitonia.
Daarna doen we nog een
rondje langs Christ Church
Meadow, waar we een een
viertal herten spotten, en
langs de Thames met veel
ganzen en de boothuizen van
de roeivereniging.
Zoals alles op dit eiland, en al
vaak genoemd in eerdere
verhalen, ook het roeien druipt van de traditie. Oxford en Cambridge roeien sinds 1829
tussen Putney en Mortlake zeven kilometer over de Thames. Het is daarmee de oudste
roeiwedstrijd ter wereld. Een keer eindigde de wedstrijd in onbeslist, omdat de scheids in
slaap was gevallen. Dat zou nu niet meer gebeuren, de wedstrijd wordt prime-time
uitgezonden voor een miljoenenpubliek.
Het trainen door Oxford gebeurd dus in dit deel van de rivier, op een steenworp afstand van
ons hotel. Hier is het restaurant/café Head of the River. Niet alleen traint men hier, maar
houdt er ook de eigen Head of the River, een tijdrit/achtervolging waarbij ze elkaar mogen
inhalen. En dan moet je niet alleen HARDER ROEIEN, maar ook nog een beetje kunnen
sturen. De coaches hebben allemaal een werpzak voor als het mis gaat. Of dat werkt tijdens
een wedstrijd vraag ik me maar niet af. Met wat moeite vinden we in ieder geval de finish
steen, voor we via een klaphekje weer op de straat met ons B&B komen.
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Als we aan het begin van de avond terug zijn in de B&B constateren we dat het weer niet
heel naar was vandaag, en dat we uitkijken naar meer Oxford.

THAMES, TRINTY, BODLEIAN LIBRARY, MYTRE, 29 APRIL,

Wat te zeggen. Het is droog & het is koud. Maar we zijn al vlot op weg naar het centrum. We
pakken een omweg, door bij de Thames linksaf te gaan. Begenadigde schrijvers kunnen
prachtig dichten over “ breede rivieren die traag door oneindig laagland gaan”. Ik heb dat
niet zo. Er is water. Het stroomt,
en de brandganzen drijven
bekwaam. Toch is het leuk
wandelen tot aan Mill Street, waar
we bijbuigen richting centrum. We
passeren een oud kerkhof, waar
we via een oude lychgate op
kunnen. Aardig om even te zien,
en we vinden er een
voetgangersbrug over het spoor;
met duidelijke mededelingen dat
die niet voor het publiek is. Nu
moet je je kennis van het Engels
doseren. Mooie brug, juiste richting, dit doen we. En zo komen we bij een volgend kerkhof
bij een oude Romaanse kerk, St.Thomas de Martelaar. De dienst is net afgelopen, alleen de
geestelijke van dienst is de iconen nog aan het kussen, omdat ze zo mooi hebben
geglommen tijdens de dienst. Met de typisch Engelse vierkante kerktoren met een verhoogd
kanteel en de prachtig versierde
deuren is het een mooie kerk om te
bezoeken. De locals noemen de kerk
“Jesus in blue”, naar het kruisbeeld
met hel blauwe achtergrond dat bij
de ingang van het terrein staat.
We passeren Oxford Castle nog een
keer en lopen door naar de Bodleian
Library, oftewel The Bod. Je passeert
dan een aantal colleges, en de brug
der zuchten. Daarbij wel vermeld: het
is gejat van de Brug de Zuchten in Venetië, waar gevangenen van de bajes naar de rechtszaal
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gingen om in veel gevallen ter dood te worden veroordeeld. Deze bridge of sighs is voor
studenten op weg naar het examen, dus aanmerkelijk minder beangstigend.
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Op de binnenplaats van the Bod komt een groot aantal deuren uit van de oorspronkelijke
faculteiten, ieder met twee koppen van wetenschappers aan de zijkant van de
toegangsboog.
Het is droog, maar ook heel koud. Om binnen te komen moet je een kaartje kopen in een
hokje in een van de toegangspoorten. Daar staat een
keurige rij, want in de rij staan is een Engelse nationale
trots. En hoewel er in de rij voornamelijk Nederlands
en Spaans wordt gesproken, doen wij toeristen de
Engelsen graag na. Net of we er een beetje bij horen, al
weten we dat de Engelsen dat nu juist niet willen ☺.
Door de wind krijg ik het wel erg koud, en even in de
queue is toeristenfun, maar de vrouw in the booth is,
op zijn Vlaams, “geheel en al nie rap nie”. Na een tijdje
komt Nelleke bij me staan, ze heeft haar foto-actie
langs de deuren op de binnenplaats afgerond.
Ongeveer tegelijkertijd komen ook Les P. aan. De
verkoopster is inmiddels door Beryl omgedoopt tot het
meisje met de zwavelstokjes. Haar muts, intrieste blik en magere gezicht laten eigenlijk geen
andere optie. En het is ook duidelijk waarom ze lijdt. Het is erg koud, en het aanbod spoort
niet. Bij de meeste toeristenvallen geldt: normaal kaartje kopen, met of zonder rondleiding,
en gaan. Hier is dat anders. Er is een selfguided tour, een korte, medium en extended tour.
Die bezoeken allemaal andere dingen, hebben verschillende prijzen en verschillende
starttijden met verschillende boekingsgraden. Bij de prijzen onderscheiden ze jeugd,
concession, gezinnen, Oxford studenten, groepen en studenten van “lesser universities”.
Ze legt dat geduldig uit, maar als de rij dan antwoord “desafortunadamente no entiendo”
dan mag de verkoop even duren.
Een mooi elektronisch bord met prijzen en opties ontbreekt, dus alles moet in de kou
worden uit onderhandeld. Nelleke is inmiddels het internet opgegaan en heeft met Marion
onze keuze gemaakt. De rondleiding van 11:30 zit inmiddels ramvol, dus we kiezen voor
14:00 uur en breken daarmee ieder aanschafrecord van die ochtend (en mogelijk de maand).
Beryl weet in de buurt een mooi veldje met kievitsbloemen, dus die anderhalf uur slaan we
wel stuk. Helaas krijg ik last van
afkoelingsverschijnselen.
De ingang van Magdalen College is
dicht, en ook eromheen lopen lukt
niet. We stranden op een kerkhof.
Wel met prachtige Keltische
kruizen, zeker voor Thomas, die
zo’n tattoo heeft. Toch is het niet
waar we om gevraagd hebben. Ik
eet een banaan, maar dat blijkt
niet voldoende om de combi van
suikerziekte en kou te keren.
Ik voel me hondsberoerd en wil
voer. Beryl wijst op the Turf Tavern, waar CS Lewis en JRR Tolkien hebben gezeten en
geschreven.
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Fans, zelf acclaimed authors, en anderen van de academie of arts hebben de plek al vroeg
gevonden. Dus is er geen ruimte voor nog een amateur reisverslagschrijver. Ik flip volkomen,
het lijf eist brandstof en uit de wind. Bovendien ben ik niet langer in voor onderhandelen.
Een stuk terug staat een bord “voer” dus daar ga ik heen. Het bord blijkt een
afleidingsmanoeuvre, er zit alleen
een kerk achter. Nelleke heeft me
inmiddels ingehaald, en we lopen
door naar Highstreet, waar in
zijstreet een Mexicaan zit die voor
zeer schappelijke prijzen een
burrito in elkaar kneedt. Na een
kwartiertje zijn mijn problemen
opgelost, het was niet
aangenaam.
Nelleke heeft wel afgesproken dat
we elkaar om twee uur weer bij
de Bod ontmoeten. Nu ik weer op
stoom ben hebben we een uurtje over. Dat is snel ingevuld. Allereerst zijn er een paar
colleges open. En laten we wel zijn, in Oxford is het bekijken van de oude
universiteitsgebouwen deel van de fun. We pakken Trinity, gewoon omdat die het dichtste
bij is. De oude gebouwen (het college stamt uit 1555) met de beslagen deuren en overal de
koppen aan de gevel zijn geweldig. Dit in
tegenstelling tot de kapel, die Nelleke drie keer
niets vindt. De tuinen zijn ook minder dan we
in Cambridge hebben gezien, maar toch de
moeite waard. Bloeiende paarse tulpen,
hyacinten en overal mezen en roodborstjes is
leuk. Overheersend zijn natuurlijk de perfect
onderhouden grasvelden, met studenten die
croquet spelen met een keurig onderhouden
uitrusting. Op de muren van de slaapgebouwen
staan in enorme letters en voorzien van roeispanen de overwinningen die Oxford op
Cambridge heeft gehaald.
We houden na de rondgang over het terrein een paar minuten over, die we besteden door
bij de muziekafdeling van Blackwell’s of Oxford binnen te lopen. Dit is grootste
universiteitsboekhandel in de UK, en, opgericht in 1879, ook de oudste.
We hebben de opkomst en ondergang
van de CD meegemaakt, maar hier
verkoopt men nog gespecialiseerde CD’s
in minder gangbare categorieën. Even
later staan we dan ook weer met twee
dubbel CD’s buiten en zetten koers naar
“the Bod”.
We hoeven nu minder lang in de rij te
staan, en worden op vertoon van de
kaartjes naar de Divinity School
gebracht. Onze rondleider meldt zich al
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snel, en zal een uur tegen ons aanpraten. Hij is een boeiend verteller, dus we blijven bij de
les. De zaal waar we beginnen heeft een waanzinnig plafond, en was in eerste instantie een
ruimte voor de Theologie opleiding. Het gebouw stamt uit de 14e eeuw, maar is niet in één
keer gebouwd. Eerst werden drie
muren en een dak gebouwd.
Toen was het geld op. Na een
paar jaar werd door crowd
funding en sponsoring voldoende
geld bij elkaar gebracht om ook
de laatste muur op te trekken. In
het plafond zijn beelden en
wapens van de sponsoren terug
te vinden, ooit waren ze
opvallend gekleurd.
Als goede universiteit hadden ze
een excellente bibliotheek.
e
Humphrey of Gloucester besloot in de 15 eeuw de boeken, die hij over had, cadeau te doen
aan de universiteit. Daar zijn grote broer koning was, had hij er wel een paar en dus werd
bedacht dat er een etage op het gebouw gezet moet worden. Nu kan je dat niet helemaal
zomaar doen, want boeken zijn tamelijk gewichtig, dus het gebouw dreigde letterlijk uit zijn
voegen te barsten. Wren, architect van onder meer St.Pauls in Londen, kwam er aan te pas
om de zaak te verbouwen en verstevigen. Dat was in eerste instantie niet heel nodig, want
een paar godsdienstrellen ten gevolge van het woeste huwelijksleven van koning H8 hadden
tot gevolg dat de boeken van erg-oud oom Humphrey in de fik werden gestoken (en en
passant een paar bisschoppen). In de 17e eeuw kreeg de bibliotheek opnieuw een forse
verzameling boeken, nu van Thomas Bodley. Die zorgde bovendien voor de nodige fondsen
om de verbouwingen mooi uit te voeren. Daarbij werd het type inrichting “gejat” van de
universiteit van Leiden.
Na de lange inleiding mogen we onze tassen en camera’s inleveren, maar niet nadat is
verteld dat in deze ruimte opnamen zijn gemaakt voor de Harry Potter films en de garantie
van de gids dat hij ze niet heeft gezien. Nadat de kist
met onze spullen is afgesloten (waarbij over het hoofd
wordt gezien dat zowel Oscar als Marion nog een
camera hebben) doen we rondje gebouw, met de kamer
waar de rechtspraak werd bedreven. Thomas gaat per
ongeluk op de plek van de beschuldigde zitten. Maar hij
kan nu wel zeggen dat hij op de plek van Oscar Wilde
heeft gezeten.
Omdat het zondag is kunnen we ook door de bibliotheek
lopen. Van de vele verhalen willen we er toch een
melden. Een student kwam op enig moment met een
boek aanzeilen, waarvan hij het idee had dat het
misschien “of interest” was. De bibliothecaris zag
onmiddellijk dat het boek afkomstig was uit de
bibliotheek, omdat die een unieke markering gebruiken.
Hoewel er veel werd/wordt gestolen uit de bibliotheek
was dat hier niet het geval. Het ging om de eerste druk
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van de werken van
Shakespeare. De
bibliotheek is sinds
een hele lange tijd
“depot” voor alle in
Engeland gedrukt
titels (op dit moment
is dat een verzameling
van 15 miljoen
boeken). Toen de
derde druk uitkwam
bedacht toenmalige
bibliothecaris: “Dit is
een mooie manier om
ruimte te maken, mooi
nieuw boek op de
plank en de oude voor een paar stuivers in de bak afgeschreven boeken.”
Uiteindelijk is heel veel geld betaald om het unieke exemplaar weer terug te krijgen.
Na de rondgang kijken we nog een keer uitgebreid in de zaal waar we zijn gestart, en dan
vinden we het siëstatijd.
’s Avonds eten we met zijn allen in de Mitre, om de verjaardag van Beryl alvast te vieren. Het
is beregezellig.
MUSEA EN COLLEGES, 30 APRIL.

We zijn weer bijtijds op, en zien dat het noodweer dat Nederland en België heeft geteisterd,
de beloofde oversteek naar de UK niet heeft gehaald. Het is nog steeds koud, maar met een
extra laagje is dat geen probleem.
De Engelsen blijken vers geld te hebben. Een deel heeft nu al heimwee naar Europa, dus de £
munt is nu vervangen door een munt die erg op de € lijkt, en hun papiergeld door iets wat
erg op plastic stroken lijkt. Nu moeten ze dat helemaal zelf weten, maar het stapeltje dat ik
nog had van vorig jaar is ineens geen
fuck meer waard. Als eerste proberen
we te wisselen bij Lloyds Bank. Daar
staat een heldere mededeling: als je hier
geen rekening hebt kan je opzouten. Wij
hebben nu ook een mening: ze kunnen
omvallen. Er tegenover ligt HSBC. Ook
hier is onmiddellijk de vraag of we een
rekening hebben. Als we nee zeggen is
het antwoord: ”Bij toeristen kunnen we
het alleen omwisselen in new currency”.
Nu kwamen we het toch al niet wisselen
tegen zloty’s, dus ons zal je niet horen.
We hebben weer geld en het is tijd voor
“some serieus tourism”.
Als eerste lopen we de Covered Market over. Nog niet helemaal in bedrijf, maar er is genoeg
te zien aan snoep, groente, vlees en souvenirwinkels om er een leuke wandeling te maken.
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We zetten een paar T-shirt teksten op Facebook, en dat is genoeg voor veel fun met
vrienden en bekenden.
Daarna bekijken we het Balliol
college, dat al in 1269 is
gesticht. Ook weer een aardige
toevoeging aan het beeld van
de stad, al is een deel van het
complex niet toegankelijk. De
universiteit is al eeuwen in een
bittere strijd met de buren van
Trinity college gewikkeld. Maar
zij kunnen zeggen dat ze tot de
colleges horen die de
universiteit van Oxford hebben
gesticht.
Wat het leveren van premiers betreft gaan ze op dit moment gelijk op met Trinity, beiden
hebben er drie. Maar zij hebben een foto van Stephen Hawking aan de muur. Toegegeven,
die werkte in Cambridge, maar
zij hebben de foto wel, en de
buren niet.
Ook hier op het terrein vind je
overal roei-graffiti.
Even verderop in de straat zit de
al genoemde Blackwell’s. Deze
keer bekijken we de
boekenafdeling. Er wordt zelfs
uitleg gegeven aan groepjes
mensen, die de grote rondleiding
door het centrum willen. De gids
klaagt ook hier dat er meer
aandacht uitgaat naar Harry Potter en de boeken van Tolkien dan naar de academische
literatuur, en dat ze die onzin ook verder tijdens de bezoeken zullen merken.
In een boekhandel rondkijken en niets meenemen is eigenlijk niet mogelijk, en zo stappen
we weer naar buiten met een stapeltje, waaronder een boek van Tolkien ☺
Dan is het tijd om door te lopen, om gelijk met Les Prenenz bij het Oxford University
Museum of Natural History (OUMNH) aan te komen. Het museum is in 1850 opgericht, en
had ooit het laatste volledige exemplaar van de dodo. De directeur dacht waarschijnlijk dat
wat zeldzaam is zeldzaam moet blijven en gaf opdracht het stoffige ding te verbranden. Nu
zijn er alleen nog een kop en een poot, maar die worden niet meer tentoongesteld.
De grote museumzaal is prachtig, met een stalen dakconstructie en op de etages pilaren van
steensoorten die overal in de UK verzameld zijn.
De tijdelijke tentoonstelling over DNA is heel goed, de rest biedt ons weinig nieuws, maar is
leuk om te bekijken.
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Op enig moment gaat de tussendeur en enige toegang
tot het Pitt River museum open. Het noemt zichzelf
een antropologische verzameling, die uniek is in de
wereld. Dit omdat ze de collectie niet op land, of op
geschiedenis hebben verzameld maar op
functionaliteit. Mogelijk is dat correct, maar de facto
kijken we naar de grootste verzameling van
gebruiksvoorwerpen die ooit door museumhoarders in
een ruimte is samengebracht. En ja, er zijn aparte
vitrines voor bekers, modelspinnenwielen, geweren,
kruisbogen, Japanse maskers, doedelzakken,
modelschepen, kralen, scheermessen, trommels,
kammetjes en Eskimo kleding. Daarnaast staan
boeddha’s in- en buiten de vitrines. De grotere
modelschepen en de totempalen hangen of staan
ergens los in de ruimte. Tussen dat alles kan je je kont
niet keren, hoewel het op de balkons iets beter gaat.
Het is gratis, en je moet het een keer gezien
hebben om te geloven, maar verder is totale
verbijstering de enige indruk die achterblijft.
We kunnen het aanraden.
Hierna splitsen onze wegen. Naomi en Thomas
gaan shoppen, wij gaan naar het Christ Church
College (niet te verwarren met Jesus College en
Corpus Christi College of eventueel Trinity
College), het is de nummer een op alle mustsee lijstjes van Oxford.
Onderweg passeren we de Carfax Tower uit de
twaalfde eeuw, met 23 meter het hoogste
gebouw van de stad. Hoger mag er niet worden
gebouwd in het centrum.
Even verderop in de straat (A420) ligt de ingang
van CCC. Maar daar mag je als toerist niet in,
wat ook geldt voor het zijstraatje dat het CCC
terrein opgaat. Pas als je CCC helemaal voorbij
ben mag je de recreational grounds op, en daar
in de rij staan voor een kaartje. Samenvattend
heeft het in 1352 gestichte college (Wikipedia
vindt 1517 meer correct) het meeste geld van
alle colleges in de stad, al vinden 2 andere colleges, dat ze zich op dat punt ook aanstellen.
Ze hebben weinig studenten, maar wel hele goede (volgens de Norrington Table). In ieder
geval is iedereen het er over eens dat hun kathedraal de mooiste van alle collegekerken is.
Een trap met een prachtig plafond leidt naar een common room. In deze great hall, vol met
schilderijen, zijn opnames gemaakt voor de Harry Potter-films (volgens J. Rowling, with the
pictures to prove it, al willen gidsen daar weer niet over praten). De studenten eten hier ’s
avonds in “formal gown”, want je moet toch wel weten hoe het heurt. De lijst van beroemde
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alumni houdt dan ook nooit meer op.
Na de common room kom je op Tom
Quad4, het grootste binnenplein van
alle colleges (zeggen ze). Wie denkt
niet genoeg te hebben aan de
schilderijen in de great hall kan
bijbetalen en de aparte picture hall
bekijken. Wij besluiten dat de
Cathedral (CCCC) als sluitstuk genoeg
is. Het is een mooie kerk, mooie
gebrandschilderde ramen,
houtsnijwerk, plafonds etc. En er is
een eigen heilige, St. Frideswide. Wie van heiligenverhalen houdt moet haar maar eens
opzoeken. Zoals alles in Oxford kan wetenschappelijk worden vastgesteld dat er meerdere
lezingen van haar leven zijn. Via de tuinen van C3 lopen we terug naar de Thames, waar we
via een hekje bij the Head of the River weer op de weg naar ons B&B eindigen.
’s Avonds eindigen we met zijn tweeën weer bij the Folly, waar we zomaar worden herkend.
1 MEI, MORRISDANCING EN MEER, 1 MEI.

Om 4:29 sta ik naast mijn bed. Dit vrijwillig & op advies van Beryl (die rond dat moment
besluit dat adviseurs adviseren en niet zelf dingen doen, dus ze blijft, net als Nelleke, in bed).
Het advies is om 1 mei te vieren.
En dan niet de socialistische variant, maar de heidense versie, waarvan de traditie al zo’n
500 jaar teruggaat.
Duizenden bezoekers verzamelen zich rond een uur of vijf bij de Magdalen Bridge. De
studenten van de verschillende colleges hebben dan al uren doorgezakt en bulderen in hun
eigen groepen dat ze meer bier willen, en niet naar huis. Sommigen in een formal gown,
ander in toga en een enkeling in nog net iets (maar met deze kou niet de moeite). Het
gebruik van bladerkransen en bloemen is vrij algemeen, en een persoon gaat zelfs als boom
over straat.
De roep om bier wordt afgewisseld met “Swing low
sweet chariot” en een aantal Engelse klassiekers.
Om zes uur verstommen de >12.000 bezoekers bij
de eerste klank van de bel van Magdalen Tower.
Boven op de toren zingt het college choir en gaat
iemand voor in gebed. Daarna begint het verder
ongeorganiseerde feest. Hiertoe moeten de
duizenden bezoekers het centrum weer in, waar
pubs en snackbars sinds 5 uur open zijn. Dat loopt
(of schuifelt) heel gedisciplineerd, maar op één
plaats loopt het vast. Een bakker heeft het recht een
reclamebord op de stoep te zetten en met Engelse
volharding is dat ook nu geplaatst.

4

Van Quadrangle
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In de rechten die hij betaalt staat niets over het opzij zetten als er duizenden mensen langs
moeten.
Ik bedenk dat je zo’n bord kan opklappen en tegen de gevel kan zetten. De Britten kijken
verbijsterd naar deze on-Engelse aanpak. Maar niet ontevreden, ze zijn het er over eens dat
hier een constructieve oplossing wordt geleverd.
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Op veel plekken treden folkbands
en Morris Dancers op. Oscar en
Marion weten me in de menigte
te vinden en we wisselen
ervaringen uit van de
vreemdsoortige muziek en figuren
die we hebben gezien (geef
Engelsen een smoes, en ze storten
zich massaal op verkleedpartijen).
Nelleke en ik hebben al > 40 jaar
een (beperkte) verzameling
Morris muziek (vooral de muziek
van Ashley Hutchings), dus voor
mij heeft het weinig opmerkelijks.
Maar wie voor het eerst naar mannen met belletjes op de broek kijkt, die met zakdoekjes
zwaaien, dan wel met stokken slaan, terwijl ze een soort van dansen, die kijkt zijn ogen uit,
zelfs als je, zoals Marion, een vader had die zijn hele leven aan volksdansen heeft gedaan.
Na een paar uur ga ik terug naar de B&B voor een ontbijt en een kort tukkie. Daarna gaan
we, in de stralende zon, opnieuw naar de stad, waar we de laatste resten van het feest zien.
Voor een uitgebreidere
omschrijving verwijzen we
naar de Engelse bijlage.
We wandelen door naar
Oxford University Park,
waar de lente losbarst met
bomen die in blad, en
planten die in bloei komen.
De tocht gaat een tijd langs
het water. Aan de andere is
nog een groep studenten
van de kar “Grog and Roll”
bezig met de afterparty.
Wij slagen er in om tussen
de gebouwen van Modern
College te eindigen en lopen daarna weer naar het centrum, waar we lunchen in Covered
Market, waarbij Nelleke een salade neemt en ik ga voor English cuisine: de shepherd pie.
Daarna gaan we naar het Science Museum. Gratis,
maar ook drie keer niks. Een zaaltje met
microscopen, wat chirurgen spul en een grote
verzameling astrolabia. Van de laatste ontbreekt
hier een goede omschrijving en daar wordt Nelleke
zeer chagrijnig van. Een museum is om te leren en
niet om daar een vitrine vol dingen te kijken onder
het motto “wat glimmen ze mooi”. Ik herken het
als navigatie instrumenten, maar kan het tij niet
keren omdat mijn informatie als te vrijblijvend
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wordt afgedaan. Daarom is voor haar, en alle toekomstige bezoekers van het museum onder
de lezers van dit verslag in bijlage 2 een nadere uitleg opgenomen.
Tegen de tijd dat we klaar zijn met het museum, dus na < 20 minuten, lopen we door naar
Magdalen College (Dus niet Anne, Catharine of Hilda!). Ook dit staat op de lijst “wat te doen
in Oxford”5.
Dit college (uitgesproken als
Maudlin) stamt uit 1448 en heeft
sinds 1458 de huidige naam.
Opmerkelijk aan Maudlin zijn de
twee torens, de kerk en de
common hall, maar vooral de
tuinen die qua grootte op die van
CCC lijken, maar net even mooier
zijn met een prachtig
moerasachtige weide. Die staat
nu in de voorjaarszon helemaal
vol met kievietsbloemen.
Eigenlijk is het een eiland in de
Cheswell, en werd het The Water Walk genoemd. Maar met de overmaat aan universitaire
beroemdheden wordt alles aangegrepen om te vernoemen, dus nu heet het de Addison’s
Walk, naar Joseph A, aan het begin van de 18e eeuw fellow aan dit college. Hij schreef
artikelen over tuinaanleg in het blad dat pa Addison had opgericht, de Spectator.
Er spurt zelfs een hert over de weg voor ons, en door de sloot er naast. Mooier krijg je het
toch niet.
Of het zou nog een stukje geschiedenis moeten zijn. Dit pad was de favoriete wandelroute
van de fellows C.S. Lewis en Hugo Dyson, leden van de schrijversgroep “ the Inklings” die
elkaar verhalen voorlazen. Waar Lewis Narnia schreef, is van Dyson’s literaire activiteiten
vooral de kreet “Oh God, no more Elfes” bewaard. Die uitspraak werd gedaan tijdens een
Inklings avond met een andere wandelvriend van de Addison’s Walk, een professor in de
literatuur at Morton College.
Zowel in literair als in
commercieel opzicht had Dyson
geen dommere dingen kunnen
zeggen over die elfen. John
Tolkien kon er uiteindelijk een
aardig buitenhuisje aan zee van
kopen.
Aan het eind van de wandeling
lopen we nog een keer door de
kloostergang die de enorme
binnenplaats omgeeft. Boven
ieder boog van de kloostergang

5

Deze lijsten worden onder invloed van Google en Tripadvisor in hoog tempo vervangen door lijsten met
plaatsen waarvoor ze tickets verkopen. Een wandeling door de prachtige collegetuinen zal je er bijvoorbeeld
niet vinden.
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staat een beeld en er zitten weer overal koppen aan de gevel (and yes, there are dragons!).
Het laatste op het programma van de
“must-sees” is op weg naar de B&B:
het Oxford museum in het
gemeentehuis van de stad. Dit valt
tegen. Er zijn mooie beeldjes van
draken, maar verder is er vooral een
dichte deur. Navraag levert op dat het
museum zeker weer open gaat, maar
niet voor 2020. En dat zaterdag de
laatste dag was.
Hoewel het jammer is hebben we het gevoel dat we genoeg hebben gezien. Vijf van de 38
colleges en enkele van de musea is zeker geen totaalbeeld, maar voor nu meer dan genoeg.
Die avond eten we weer gezellig met zijn allen bij “ The Castle”, tussen het kasteel en het
winkelcentrum (in Castle Street). Deze vakwerkpub levert goed voedsel voor een
acceptabele prijs. Onderweg passeren
we op Pembroke Street een pub met
twee lantarens aan de gevel. Een met
“ Speak Friend” de ander met “And
Enter”. Dyson draait zich vast om in
zijn graf.
Na het eten zit voor ons Oxford er op.
We wensen Beryl succes met het
verder ontrafelen van de geschiedenis
van de stad. Nu ze een pas heeft kan
ze alle colleges bezoeken. Met Oscar
en Marion spreken we af rond
november iets te doen aan het 25
jarig jubileum van onze vriendschap.
OXFORD – LONDON, 2 MEI

Het weer in Oxford is net zo zeikerig als bij aankomst, dus na the full English en het afdragen
van vele ponden wandelen we door de
regen richting station. De rit, via Reading
en Slough duurt een uur voor we in
Paddington aankomen, gevolgd door de
tube rit naar St.Pancras.
Het hotel is snel gevonden. Het zit in
Argyll Street, in een buurt waar we al
drie keer eerder hebben gezeten, want
alles staat hier vol met hotels.
Omdat we te vroeg zijn, laten we de
koffers achter en trekken de stad in.
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Maar niet voor we in Kings Cross
station hebben gekeken bij perron 9 ¾.
Een hele lange rij laat zich fotograferen
bij een winkelwagentje dat half in de
muur zit.
We nemen genoegen met het beeld, en
pakken de tube naar Temple.
Jaren geleden ben ik hier in de Temple
Church, uit de 12e eeuw, geweest. Het
ligt in het juridische district tussen Fleet
Street & de Thames.
Aanvankelijk lag hier het Engelse
hoofdkwartier van de tempeliers,
ridders die niet alleen goed waren in kruistochten, maar ook in politieke en bankzaken.
Dusdanig dat ze een bedreiging vormden voor de paus en de koninkrijken van Europa. Met
name Filip de Schone van Frankrijk had weinig met ze op, ontbond de orde en stak een
aantal leiders in de fik.
Engeland was in die jaren nog geen
lid van de EU, dus oproepen van de
paus en de Franse kroon om ook in
Engeland een reeks brandstapels te
gebruiken maakten geen indruk.
Pas na heel lang aandringen en
diepgaand onderzoek werd in 1309
een handjevol Tempeliers
gearresteerd en voor het gerecht
gedaagd. Een van de leiders,
William de la More, betoogde dat ze
allemaal zijn rug op konden. Dat
was niet heel intelligent, dus hij
heeft de rest van zijn dagen in de Tower doorgebracht.
De rest betoogde dat ze het erfelijk recht op vergeving
hadden. Tenslotte hadden ze zoveel rottigheid in
Palestina uitgehaald, dat ze dat hard nodig hadden.
De rechters vonden dit een verstandig verweer en de
Tempeliers werden heengezonden met de mededeling
dat ze het nooit meer mochten doen. Hun land en
vermogen ging naar een andere militair religieuze orde,
waar de nu ex-Tempeliers onmiddellijk een gratis
lidmaatschap van kregen. Er zijn theorieën, gesteund
door boeken en films (waaronder de DaVinci code) die
beweren dat de Tempeliers voort zijn blijven leven als
vrijmetselaars. Mij interesseert dat weinig, al geeft de
niet te onderdrukken drang van dit volk om te jousten
wel te denken. (Nelleke ontvangt wel graag meer info.)
Een klein stukje grond, the inner- en middel temple,
ging naar de rechtbank, op voorwaarde dat ze ook voor
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het kerkje zouden zorgen. Nu, ruim 700 jaar later, doen ze dat nog steeds, dus je ziet rond de
kerk regelmatig figuren in kleding, die hoort bij de rechtbank. Harnassen en zwaarden
komen er niet meer aan te pas, maar gelet op te aantal Austin Morris, Ferrari’s en andere
racemonsters is er hier in de omgeving nog steeds geld te verdienen.
Lang verhaal, sorry, maar sinds die dag wil Nelleke die kerk ook zien. Dus door de regen
bekijken we de buurt tot we de kerk in kunnen. Met leeftijdskorting kost dat £3. Daarvoor
krijg je niet alleen de kerk, die bestaat uit een rond en een rechthoekig deel, maar ook een
tentoonstelling over de Magna Carta en over de loopgravenoorlog van WOI. In het ronde
deel van de kerk liggen de grafstenen van de grote helden onder de Tempeliers. Je kan er
ook naar boven om vanaf de
toren de kerk in te kijken. Het
geheel is zeer de moeite
waard.
Eenmaal buiten blijkt het weer
een stuk opgeknapt. We
besluiten naar Covent Garden
te lopen. Onderweg doen we
een rondje op de binnenplaats
van Summerset House dat aan
de ene kant aan Fleet Street
ligt, en aan de andere kant aan
de Thames. Het neoklassieke
gebouw is er eind 18e eeuw
neergezet op de plek waar de Tudors een optrekje hadden. Het is gebouwd met als doel een
aantal regeringsdiensten bijeen te brengen. Er zit er nog steeds een paar, maar in het
enorme complex zijn ook culturele instellingen, worden rondleidingen gegeven en zijn
tentoonstellingen te zien. Wij houden het bij het rondje over de enorme binnenplaats.
Ondertussen sluit het wolkendek zich en begint het zelfs te onweren. Dus in een
aanmerkelijk hoger tempo gaan we naar Covent Garden, de overdekte hallen met toeristen.
Ons doel is een winkel aan de rand, de Apple store. We willen een experiment met de iPad
uitvoeren. Het zou handig en praktisch zijn als de foto’s er op gezet kunnen worden.
Tenslotte vervoert zo’n ding
veel makkelijker dan de laptop,
en heeft veel meer geheugen
dan de Nikon.
De regen blijkt, als we weer
buiten komen, nog steeds
stevig. En dus duiken we direct
in de tube. Er gaat net een lift
weg. Kan mij het schelen, denk
ik, we nemen de trap. Een
waarschuwing klinkt als we een
bord passeren als we 70 treden
hebben gehad: “De diepte is
hier vergelijkbaar met een
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gebouw van 15 verdiepingen, de wenteltrap kent 193 stappen voor je bij het spoor staat”, en
iets over gezondheid.
Daarna zijn we ook snel in de B&B voor
het iConnect experiment.
Nu kost alles van iPad me drie keer een
driftcollaps, zo ook nu. Het snoertje zet
de foto’s direct over in iCloud, die dan
volledig vol zit, of automatisch
verkleind op de iPad. Maar je kan
onmiddellijke een grotere wolk huren
bij de erven Jobs.
Dat zijn meerdere keuzes die ik dus
niet wil. Nelleke gaat naar de
forbidden section van de instellingen
en lijkt het toch voor elkaar te krijgen.
Alles bij elkaar vinden we het voldoende uitdaging vandaag. We eten in de buurt van
St.Pancras station en noemen het een dag.
LONDEN, WANDELEN EN MUSEA, 3 MEI.

Het hotel heeft de naam een uitstekend ontbijt te serveren, en dat maken ze waar (muv de
koffie). Daarna gaan we naar Parliament Square, en daar ieder onze eigen kant uit. We
hebben beiden de Westminster Abbey in het verleden van binnen gezien. In het kader van
“1975” is het dan ook passend er weer heen te gaan.
Deel van reden de reis opnieuw te maken is kijken wat er veranderd is. Een eerste
verandering, maar die is veel groter, is het ontstaan van massatoerisme. Congestie,
wachtrijen van > een uur en schoolklassen die je fysiek te lijf moet om niet onder de voet
gelopen te worden, zijn eerder regel dan uitzondering. Onze belangstelling is niet Middle-ofthe-Road, dus vaak ontsnappen we aan de bloedrukverhogende mensenmassa’s. Hier in
London is dat een uitdaging.
Een tweede is de Brexit. De Engelsen zijn het er over eens dat dit veel geld gaat kosten. Dus
zijn ze op zoek naar geld.
Kerken zijn van oudsher instituten die succesvol de samenleving uitpersen. De laatste
decennia zat hier, met het teruglopend aantal praktiserend gelovigen, wat de klad in. Nu ze
het geloof hebben opgerekt tot “de toerist” lijkt het tij te keren en zijn ze er van overtuigd
dat zelfs de Brexit geen schade zal opleveren.
Westminster Abbey lijkt een
economische proeftuin. Hoever kan
je de entree oprekken, zonder dat
de bezoekers wegblijven oftewel
wat is de optimale winstcurve. Op
dit moment staat de teller op £22,
al krijgen ouderen korting. Ook de
St.Paul is zo’n proeftuin.
Kijk, ik heb niets tegen wat
toegang. Toeristen leiden tot extra
slijtage en schoonmaakt, en daar
mag best wat voor gevraagd
worden.
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Maar een exorbitante schatplicht voor iets wat ik al heb gezien, vergeet het. Nelleke wil het
graag wel nog een keer meemaken, en dan moet je natuurlijk gewoon gaan. Dus zij neemt
de (niet zo lange) rij bij de ingang en vertelt later enthousiast over de graven van de Engelse
royalty, de troon-nu-zonder-scone en de grafmonumenten of herinneringsplaquettes van
ander beroemde Britten, zoals Churchill, Lawrence of Arabia en Newton. Over de laatste
gesproken: er is gezegd dat de as van Stephen Hawking naast hem bijgezet zal worden. Dat
lijkt lastig omdat Kelvin en Faraday daar al liggen. Ik stel voor dat de laatste naar zijn eigen
kooi wordt verwezen, maar dit helpt niet echt bij de vraag hoe dit nu wordt opgelost.
Verder moet ik het van de verhalen hebben, want in het religieus verdienmodel zit ook een
verbod op fotograferen, om zo de omzet van de boekshop op peil te houden (and then there
is the internet 😊).
Het weer is prachtig, dus ik maak een
wandel/fototocht. Eerst langs de
Houses of Parliament en de Jewel toren
en dan naar via Great College Street
naar het College van Westminster
Abbey. Leuke wandeling met veel oude
poortjes, wapenschilden en leerlingen
in uniform.
Van daar ga ik verder door de Victoria
Tower Gardens naar de Lambeth
Bridge, de route naar de Southbank van
de Thames. Het uitzicht over rivier en
beroemde gebouwen is prachtig. Het Garden museum met zijn Middeleeuwse gebouwen is
nieuw voor me (wat niet zo gek is, het is in 2017 geopend). Misschien een aardige aanvulling
voor de bucketlist.
Via de Southbank gaat de wandeling verder naar Westminster Bridge. Daarna is het nog een
klein stukje naar het beeld van Abe, waar we hebben afgesproken.

Het weer is zo mooi, dat buiten wandelen de beste optie lijkt. Via Sint James’s Park, om
Westminster, door de schoolklassen en over de Aziaten komen we bij Hyde Park. Goed voor
een lunch en een korte pauze. Nelleke merkt op dat er nu, 42 jaar nadat ze er voor het eerst
kwam, veel meer bomen staan, en het veel leuker is. Nu helpt het ook dat alles net uitloopt.
Na Kensington Park en het Albert Memorial komen we bij de musea buurt.
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Natural History is een
voorbeeld van een museum
dat sterk met zijn tijd meegaat.
Het gebouw is aan de zijkant
ook fors uitgebreid. Heel
boeiend is vooral het vergelijk
met Oxford, dat grotendeels in
het verleden is blijven steken.
Het is jammer dat de loopbrug
tussen de indrukwekkende
dinosaurus skeletten nu
gesloten is. Wel lollig voor
historici in Oxford is dat hier
twee, jawel twee, keurig
geprepareerde exemplaren van de
dodo staan.
Aansluitend lopen we het Science
museum in. Mooie oude auto’s en
treinen, maar ook veel aandacht
voor ruimtevaart. Als we weer op
straat staan is de conclusie dat het
boeiend was en vroeger niet alles
beter. We springen weer in de
Tube en, na een bezoek aan 5 Guys
en Starbucks noemen we het
andermaal een dag.

SENTIMENTAL? JOURNEY, 4 MEI

In Nederland wordt een discussie geforceerd door de grauwe eeuw, die 4 mei lawaai wil
maken omdat we de verkeerde doden herdenken. Hoewel ik de ideeën over gelijkheid en
bestrijden van onrecht kan delen, heb ik niets met hun aanpak, en zeker niet met het
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herschrijven van de geschiedenis op basis van je eigen bekrompen politieke beeld. Tegen
mijn gewoonte in spreek ik me op sociale media hard uit tegen het ontregelen van een
moment van respect.

Dat gezegd hebbende trekken we er weer bijtijds op uit om een reeks bezienswaardigheden
opnieuw te bekijken. Via Regent en Carnaby Street en Haymarket
komen we op Trafalgar Square. Hier zijn de duiven inmiddels zwaar in
de minderheid, afgezet tegen de aantallen toeristen. Leeuwtje glijden,
de Londense variant van Dikkertje Dap, is nu verboden. Maar verder is
er, met uitzondering van de LGBTH stoplichten niet veel veranderd.
St.Martin in de Fields is nog niet opgenomen in de proefzone van de
Angelsaksische kerk, dus die bekijken we in het voorbijgaan gratis.
Het eerste museum hebben we dan al gehad. The National Portrait
Gallery is niet het meest bekende museum van de stad, maar we
hebben goede herinneringen aan de keer dat we er in 1975 per ongeluk
binnen stapten onder het motto “het is gratis”. Dat geldt nog steeds,
bovendien weten we ondertussen meer van alle Edwards, Charlessen,
Georges en Jacobussen die het land hebben bestuurd, en dan beginnen
we nog niet eens over de Maries, Annes, Elizabeths en natuurlijk, last
but nog least, Victoria. De verhalen en de schilderijen zijn prachtig,
zeker als je wat gevoel voor humor hebt bij de vreemde houdingen, die
soms wel gefotoshopt lijken. De verhalen naast de schilderijen lezen als
een spannend, zij het wat bekend
boek.
De tentoonstelling over de recente
geschiedenis is duidelijk aangepast, onder meer met een
mooi beeld van Mandela (in 1975 nog een crimineel in
Britse ogen) en schilderijen van Amy Whinehouse, Elton
John en Kate Blanchet.
Uiteindelijk is het net middag als we in de stralende zon bij
de Waterloo Bridge op Embankment aankomen, na
gezwaaid te hebben naar het Eros Statue op Piccadilly
Circus. Geen idee hoe vaak ik in London ben geweest, al
dan niet met Nelleke, maar wandelen langs de Thames is
altijd favoriet geweest.
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We lopen direct tegen een enorme duikzaak op, waar ik voor alle zekerheid een gids met
duikstekken koop. Voor mij is de zaak nieuw, en het is niet het enige dat anders is.
De veranderingen in de loop der decennia zijn waarschijnlijk nergens zo duidelijk te zien als
hier. Zo heeft Engeland de vervuiling, die is ontstaan door het verbranden van steenkool,
grondig aangepakt. Vrijwel alle gebouwen zijn ontdaan dan de smerige roetlaag. Velen zullen
dat niet opmerken. Verder is het joggen meer en meer een rage geworden, sinds ons eerste
bezoek. Nu, op deze warme dag, razen veel Britten langs in een tempo waarbij de omgeving
ze zeker ontgaat. Dan loop een groot deel van de wandelaars naar hun smartphone scherm
te kijken. Zij zien de wereld alleen als ze er tegenop lopen.
Maar wie wel kijkt ziet de skyline
veranderen. Er zijn meer bruggen over de
rivier, en men is begonnen met het bouwen
van high-risers. De Ghurkin (Augurk) hebben
we met zijn 180 meter zien komen in het
financiële district van the City. Inmiddels zie
je hem vaker niet dan wel, omdat er omheen
veel hogere gebouwen werden en worden
opgetrokken. Londen heeft lang achter
gelopen op het gebied van superhoogbouw,
maar inmiddels is dat ingelopen. Op dit
moment heeft London meer gebouwen dan > 150 meter dan enige andere Europese stad.
Recordhouder is the Shard van 310 meter. Dit appartementengebouw lijkt deel uit te maken
van de hoogbouw van de City, maar als je in de juiste hoek langs de rivier loopt blijkt op enig
moment vanzelf dat het een van de twee wolkenkrabbers op de Southbank is.
We volgen de noordelijke oever, langs de beelden van de draken die de oorspronkelijke
stadsgrens aangeven, tot de millennium bridge. Die ligt ferm6 tussen St.Pauls en Tate
Modern, een andere vernieuwing.
We steken de brug over en bekijken iets van
Tate Modern, maar eigenlijk zitten we al vol
na de Portrait Gallery. Op de 10e etage is een
uitkijkplatform en dat is fantastisch om de
laatste ontwikkelingen te bekijken. Uit een
ooghoek zien we nog wat kunst, maar buiten
is het mooier op het moment, dus we lopen
door in de richting van de Tower Bridge. Eerst
kom je langs twee replica’s: het Globe
Theater van Shakespeare, en de boot van
Francis Drake. Nep of niet, het ziet er goed uit
en dus is het er druk. Er tussenin ligt de ruïne van Winchester Palace uit de 12e en 13e eeuw.
Tijdens de grote brand van London is het afgebrand, maar de grote zaal en een muur zijn nog
mooi te zien tussen de nieuwbouw. Dan kom je langs de Newark Cathedral, een enorme kerk
die dusdanig is ingebouwd dat je hem nauwelijks ziet. Langs Southwark en London Bridge

6

Harry Potterfans, en zeker de film liefhebbers moeten we teleurstellen. In de Halfblood Prince lijkt de brug
aan zijn eind te komen. Dit is Fake News, maar wel spectaculair: https://m.youtube.com/watch?v=MoU5iOinM8
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kom je bij een van de leukste
uitkijkpunten van de stad: Potters
Field Park. Vanaf hier kan je
prachtig naar de Tower, de
Towerbridge en de City kijken.
Voor de gidsen in Oxford, die bang
zijn dat de werken van J.K.
Rowling nu al zijn vernoemd met
een eigen park, hebben we een
geruststellende mededeling. Het
park dankt zijn naam aan de vele
pottenbakkers die hier tot het
eind van de 18e eeuw hebben
gezeten. Ook is hier het hypermoderne stadhuis van de stad, met een ovale vorm. En met
excuses aan de historische gidsen: dat zit in de openingsscène van de Half Blood Prince.
Met genoeg meters op de teller vinden wij het mooi. We steken de Tower Bridge over en
lopen langs Tower Castle naar de Tube.
Nelleke heeft nog een missie, en dat is wol kopen. Daartoe stappen we uit in Angel, een
station verwijderd van ons B&B. Gezellige straat, leuke winkels niets mis mee. Loop heeft
hele bijzondere soorten wol, zo zijn ze de enige
leverancier van Wollmeise in de UK, al spreekt de
naam van het merk Jawoll me het meeste aan.
Verder is het een bout zaak. Normaal staan er wel
een of meer stoelen voor verdwaalde niet breisters
m/v, of wordt er tenminste vriendelijk geknikt. Hier
lijk ik niet te bestaan, dus terwijl Nelleke het pand
verkent, voel ik me steeds ongemakkelijker als dead
Dodo in de zaak. Dus ik ga maar op de stoep buiten
zitten. Het bekijken van het leven in London in de
zon is een prima manier om de tijd stuk te slaan.
Als Nelleke de loot uit de Loop sleept is het tijd voor
een momentje rust. We lopen de laatste, en 19e,
kilometer en kunnen constateren dat we vrijwel
alles van 42 jaar geleden hebben gezien. Speakers
Corner en Marble Arche kunnen het vast wel zonder
ons.
’s Avonds eten we bij la Mama om de hoek, al
moeten we twee keer op pad omdat een luchtrat Nelleke vol treft. De Italiaan is zeker niet
verkeerd.

Brittanie 2018, the re-enactment deel I Pagina 35 van 46

KEW, 5 MEI.

In 1975 studeerden we biologie. Over een ding waren de professoren botanie het eens. Wie
planten wil zien gaat naar Kew. In Nederland heeft Leiden het grootste herbarium, maar
chauvinistisch als “wij Utrecht” zijn, Leiden haalt niet de Utrechtse kwaliteit. Bovendien zijn
wij van mening dat de mooiste systeemtuin in Utrecht staat en, zoals een prof het treffend
zei: onze planten zijn mooier dan de platgeslagen
lijken uit Leiden.
Er is dan ook een lange geschiedenis. De eerste
universitaire tuin in Utrecht stamt uit 1639 en
verhuisde uiteindelijk in 1723 naar het Botanisch
Laboratorium aan de Lange Nieuwstraat. Deze tuin
deed dienst tot 1987 en werd daarna onderdeel van
het Utrechts universiteitsmuseum.
Maar toen waren wij al lang afgestudeerd.
In 1963 werd fort Hoofddijk gekocht en met de
oprichting van “ de Uithof” als Utrechts universitair
centrum werd de collectie langzaam overgebracht
naar deze inmiddels prachtige tuin (toegankelijk
met museum jaarkaart). In 1975 brachten we veel
tijd door in deze tuin, wanhopig, maar uiteindelijk succesvol proberend om alle
plantengroepen en hun kenmerken in het Latijn in ons hoofd te stampen. Dus na afloop
kende we de flora, de systematiek en wisten we dat het plantkundig Walhalla in Kew lag.
Mij geografische kennis was sinds de lagere school niet meer gegroeid, en permanente
toegang tot internet lag nog 25-30 jaar in de toekomst. Zowel het Walhalla als Kew lagen
buiten mijn bereikt, al was Rusland mogelijk ooit wel een optie.
Mijn verbijstering en ontgoocheling waren dan ook groot toen ik enkele jaren later ontdekte
dat Kew niet Russisch was, maar een voorstad/buitenwijk van Londen. En daarmee kwam
het op de bucketlist.

Inmiddels is het alweer jaren geleden dat we er voor het eerst zijn geweest, maar het
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prachtige weer, de lente en jeugdsentiment maakten een wandeling in Kew zomaar een
logische keus.
Bovendien is Nelleke na acht dagen steden draven kats verrot en zij weet nog dat er in het
park bankjes zijn.
En zo komt het dat we om een uur of tien, na wat omzwervingen door het ontregelde OV,
door de tuin in Kew lopen. Prachtige kassen, mooie
bomen en veel bloeiende struiken, gelegen langs de
Thames. De geschiedenis van de tuin is niet een heel
strak verhaal. In 1299 kocht Edward I een paleis in
Richmond. Sindsdien hebben de Engelse Royals
paleizen en landgoederen in het gebied rond
Richmond en Kew gehad. Rond 1600 werden een
aantal gebieden bijeengebracht en was er spraken
van Kew Fields, deels met een agrarische
bestemming. In de jaren erna werden er
verschillende gebouwen neergezet, waaronder de
pagode in 1761. In 1772 werden de koninklijke tuinen
formeel gekoppeld. In 1780 besloot Koning George III
het stenen Holland House te kopen om zijn 15
kinderen in op te laten groeien. Nu is dat Kew Palace
en kan het nog steeds worden bezichtigd. George,
zijn moeder en zijn vrouw Charlotte waren grote
natuurliefhebbers en hadden goede wis-, natuur- en
scheikundige opleidingen. De tuinen werden dan ook
uitgebreid en aangepast. George was 60 jaar koning, maar daarvan was hij de laatste jaren
knettergek. De tuinen speelden daarna een minder belangrijke rol in de familie. In 1840
werden de tuinen door Queen Victoria opgesteld voor het volk en werd het geheel
omgedoopt in Kew, Royal Botanic Garden. Op het terrein staan meerdere kassen, waaronder
de grootste van Europa, en er wordt zeer veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. In 2003
werd het complex, dat inmiddels 121 hectare groot is, officieel UNESCO werelderfgoed.
Vandaag is het vooral genieten van de zon en de bloemen.
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EN DAN DE DRAKEN.

Tot nu toe heb ik me ingehouden als het gaat om het beschrijven van Engelse gewoonten. In
eerdere verslagen bestaan al uitgebreide omschrijvingen van grasbeheer, links rijden,
jousten en het museumgehalte van het land, dus die zijn al voldoende genoemd.
Minder bekend, en daarom tot nu niet gemeld, is het diepe geloof van de Brit in draken
(Dragonism). Mocht je denken dat dit is geworteld in de films over Dragonheart of de
verhalen en films van Tolkien, dan moeten we je teleur stellen. Deze films, en later die van
Harry Potter, hebben er aan bijgedragen, maar de geschiedenis gaat veel verder terug.
Het woord “Dragon” stamt in het Engels uit de 13e eeuw. En niet alleen daar, door de hele
wereld zijn mythologische verhalen over deze beesten te vinden.
In Oxford en in London hebben we op colleges en in kerken beelden van draken gezien die
honderden jaren oud zijn. De Brit zal het nooit openlijk toegeven, maar ze zijn er van
overtuigd dat het vuurspuwende reptiel realiteit is (de serie “ Game of Thrones” heeft daar
ook geen goed aan gedaan) en dat alleen een zwaard in een steen en een blauw paspoort
mogelijke bescherming bieden tegen de monsters. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
in 303 overleden Joris van Cappadocia beschermheilige van Engeland is. Moderne Britten
denken daarom ook dat de kreet “expecto patronus” helpt tegen draken.
En niet alleen moderne schrijvers verspreiden het Dragonisme onder de jeugd. Ook Robert
(Stevie) Baden Powell, de eerste super hopman van Marvell-achtige proporties (1st Baron
Baden-Powell, OM, GCMG, GCVO, KCB, DL) koos eind 19e eeuw de draak als symbool om
jongens en meisjes paden te laten verkennen.
De inwoners van Wales zijn veel opener in hun vertrouwen in het bestaan van draken: “Mae
yna ddraig ar ein baner, felly maent bodoli!7”. Helaas verstaat niemand ze, dus hun bijdrage
aan deze theoretische verhandeling blijft beperkt.

Het zal dan ook niemand verbazen dat er nu in Kew Gardens een tijdelijke
drakententoonstelling te bewonderen is.
Dit tot de pagode, die nu wordt gerestaureerd, weer open is, want dan kunnen ze de 80
draken op dat gebouw weer in stilte aanbidden. In een apart gebouwtje naast Kew Palace

7

Er staat een draak op onze vlag, dus ze bestaan!
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wordt de drakenwereld toegelicht en uitgelegd dat King George III waarschijnlijk een
Dragonologist was.
Daarom staan er zes draken verspreid over het terrein, met een speurtocht voor kinderen.
Allereerst blijft het devies nooit volwassen te worden, dus ik besluit ze allemaal af te lopen.
Vervolgens blijkt het eigenlijk ook een project voor volwassen, die hun kinderen
onvermoeibaar over het terrein sleuren. De draken zijn allemaal netjes afgezet, zodat
niemand het in zijn/haar hoofd haalt er op te klimmen. Zelfs de Aziaten hebben door dat er
met de Engelsen op het gebied van draken niet de sollen valt, ook zij houden keurig afstand.
Waar de draken door de vrolijke beschildering makkelijk te vinden zijn, is het toch een
opgave om ze allemaal te fotograferen. We herhalen en nog een keer: 121 hectare, en de
beesten staan in alle uithoeken.
Nelleke bezet een bankje terwijl ik bezig ben met mijn Quest for Dragons, en zo krijgt ze de
door haar zo gewenste rust.
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Na mijn tocht doen we samen nog een 2e rondje en een 2e koffie. Tussen de prachtig
bloeiende Rhododendrons en Azalea’s vliegen verschillende vogelsoorten, waarvan de
grashalsbandparkiet wel een hele opmerkelijke is. En er staat, naast de tempels en kassen
ook nog een volledig bamboehuis, met een weefgetouw….

Dan blijkt de dag zomaar om. Dus na nog een keer eten bij Cattle & Co. zit de vakantie er in
feite op. Morgen nog een klein rondje en dan terug naar Nederland.
OLYMPISCHE SPELEN EN LONDEN – BRUSSEL – TIEL, 6 MEI.

We staan voor de laatste keer op in Jesmond
Dene, ons hotel. En voor de laatste keer
probeert Nelleke de ruimte te meten. Het is
ons optimistisch verhuurd als 15 m2, maar
daar gaat 1 m2 vanaf voor een zinloos halletje
waar je door de deuren niets in kwijt kan en
zo’n 2,5 voor de natte cel. Dan hou je iets
meer dan 10 m2 over voor een bed, kast,
tafeltje en 20 cm looppad aan mijn kant van
het bed. De fisheye opname van de kamer zag
er aanmerkelijk ruimer uit dan dit bedompte,
naar rook ruikende hok, waar we de temperatuur een keer naar 25 oC zien dalen. Dit ondanks
de ramen die we permanent open hebben staan, weer of geen weer. Daar staat tegenover
dat de staf van het hotel de vriendelijkheid zelve is en het ontbijt, hoe beperkt ook,
uitstekend. Zeker het English breakfast van vanochtend (alleen, ja, die koffie).
De trein vertrekt on 14.04 en de vraag is waar
de ochtend stuk te slaan. De dierentuin en de
Tower zijn opties, maar die zitten inmiddels wel
in het model om de staatsschuld te reduceren
en gaan pas om 10.00 uur open. De
prijs/prestatie komt dan wel heel scheef te
liggen, dus we gaan voor iets heel anders, het
Olympisch Centrum. We hebben er nu best een
aantal gezien, en het zijn plaatsen waar
volkeren architectonisch helemaal los gaan.
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En na iedere dag minstens 15 kilometer gelopen te hebben, vinden we dat we wel recht
hebben op een Olympisch eind van de reis.
Met Boris Johnson als brein achter de spelen
mag je niet een 2e Beijing of München
verwachten, maar wie weet.
We beginnen door met de Tube naar Victoria
Station te reizen om te over te stappen op de
Overground naar Hackney Wick. Helaas, deze
lijn is nog niet wakker. Maar als er iets mis is,
voorziet de Britse overheid direct in uitleg en
advies. In dit geval is dat: neem de bus. We
hebben deze trip nog niet in een
dubbeldekker gezeten, dus waarom niet.
De rit gaat door de typisch Engelse wijken waar de toerist maar een ding doet: wegblijven.
Dat is niet terecht. Je mist bijvoorbeeld de shop “GOD first, then beauty!!” en de vele
felgekleurde buurtwinkeltjes. En graffiti in alle vormen en maten. Het gebied rond Hackney
Wick staat helemaal op de nominatie om gesaneerd te worden (wat rond St.Pancras en King
X na 2010 succesvol is afgerond).
Lege blikjes, drankflessen en veel spuitbus
patronen laten zien dat hier nog een wereld te
winnen is.
Tussen de dicht gespoten afbraak- en
renovatiepanden door komen we bij het
Queen Elizabeth park, waar we direct het
Queen Elizabeth Stadion zien, nu thuisbasis
voor Westham United want Queen Elizabeth
is “a tat too old” om hier nog zelf dagelijks te
trimmen. Het stadion is niet uitgesproken mooi, maar wordt omgeven door een stelsel van
kanalen met veel riverboats. Leuk om door te wandelen. Waar het stadion “as boring as
Boris” is, is de omgeving de moeite. Het aquatic centre is heel mooi, en de glijbaan naast het
stadion een combi van fraai en doodeng. We kunnen het thrill seakers ernstig aanraden. De
kunst rond het terrein beperkt zich tot een enorme bel en wat heldenverering voor Bobby
Moore. Een rondje over en langs het geheel kost ons toch al weer anderhalf uur. Wie dus
eens iets anders in de stad wil zien: neem lijn 30 op Victoria Station en geniet. Het is anders,
maar de moeite. Als we weer bij Hackney Wick komen is de overground weer op gang, en
kunnen we direct naar St.Pancras.
Het laatste uur slijten we met koffie, lunch inkopen en koffers oppikken. En de grens over
gaan. Eerst wordt ik uit de rij
gehaald en doet een douanier een
uitgebreide #metoo met me.
Daarna eindigen we in een rij voor
Engels- en Europees ID. Ik lever
mijn kaart in, maar als ik een paar
meter verder ben wordt ik in het
Frans teruggeroepen. Dit is geen
paspoort maar een ID , ik moet
opnieuw aansluiten.
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Ik denk “krijg het lazarus” en keer mijn koffer om. Daar komt zowaar het paspoort
tevoorschijn.
Nelleke moet wel terug en wordt naar een andere rij geleid, maar met voorrang. Ik kan in
ieder geval de koffers op mijn gemak door het poortje schuiven. Dit werkt uiteraard niet,
want de code van mijn ID was eerst ingegeven, en niet die van het paspoort. Maar met wat
drukken op de “help” knop en het trekken van vrolijke gezichten voor de camera word ik als
altijd als “mostly harmless” doorgelaten.
De rit begint voor mij in Rijssel als ik mijn ogen weer open heb, al houdt Nelleke vol dat we
dan al een gebied van outstanding natural beauty hebben gehad. Om toch OV te blijven zet
Eurostar de trein 20 minuten stil voor Brussel Midi, maar met een overstap van 40 minuten
remt ons dat niet af.
Tot aan Breda zit de trein tjokvol, daarna gaat het beter, ware het niet dat een stel zéér
dronken reizigers er een bende van maakt en de hele trein bij elkaar bralt.
Rond half tien zijn we thuis in de ontruimde woonkamer, maar met uitstekende koffie. We
hebben zin in deel twee van de re-enactment…..
Maar nog meer in koffie drinken bij Wart, die binnenkort vijf maanden in Uruguay gaat
werken…. Deel 2 van dit verhaal zal dus nog geruime tijd op zich laten wachten.

BIJLAGEN
BIJLAGE 1 MEI (VAN: HTTPS://WWW.DAILYINFO.CO.UK/MAYDAY)

The annual May Day celebrations are an incredibly strong tradition in Oxford, involving rising
early (or staying up all night) to hear the choir sing from Magdalen tower, Morris dancing,
folk music, May balls, sumptuous breakfasts and of course, 6am pub openings, in a rather
joyful community event which attracted 27,000 people in 2017.
Cut to the chase and get your May Day breakfast info!
6.00AM SINGING

You can safely assume that this bit of May Day will stay the same year in, year out. The
Magdalen College choir will sing the 7 minute long Hymnus Eucharisticus from the Great
Tower as the sun comes up at 6.00am, followed by 20 minutes of expert bell-ringing from
the Oxford Society of Change Ringers. The Oxford May Morning celebrations make up the
largest audience of bell-ringing in the UK, with the possible exception of some royal
weddings.
Brittanie 2018, the re-enactment deel I Pagina 43 van 46

BRIDGE & TRAFFIC

Magdalen Bridge will be open to pedestrians and closed to drivers this year, and it's worth
getting near the bridge around 5.00am as it gets very busy from quite early on.
This year, there will be a new crowd management system in place, with one-way channels to
enable the crowd to pass across the bridge during and after 6.00am. Please note that
bicycles - ridden and pushed - will not be allowed to cross the bridge during the event. There
will also be designated viewing areas for wheelchair users, families with young children and
those with buggies in the car park of Magdalen College School and in Rose Lane.
The bridge will be closed to drivers from 2.00am and reopen as soon as revelers have
vacated the premises, which should be around 9.00am.
Oxford City Council have advised that the road closures will be in place from 2am to 9am on
the 1st May inc. Bicycles.
Please note that Broad Street will not be closed to traffic on May Morning. Oxford City
Council and event partners will be focusing resources on managing the crowds at Magdalen
Bridge. Broad Street will be relatively free from traffic at 6am, but members of the public
need to be aware that the road could still see some vehicles.
Check the Oxford Bus Company and Stagecoach websites for service updates on the buses
they will have to reroute to avoid Magdalen Bridge, generally these divert towards Iffley
Road – Donnington Bridge – Abingdon Road.
MORRIS DANCING

Oxford City Morris Men and Oxford University Morris Men will dance alongside other local
sides including Eynsham Morris on May morning.
The groups will collect the crowds at Magdalen Bridge after the choir have finished up, and
process down High Street, beginning dancing, as usual, in Radcliffe Square between the
University Church and the Camera at about 6.15am. After that the dancing will continue at
various points around the city (interrupted by breakfast) including outside the White Horse
on Broad Street and near the Martyr's Memorial on St Giles. Other sides are likely to be
found elsewhere in the city as well. The dancers may then migrate as in previous years to
North Parade for more dancing, music, singing etc. from around midday, until exhaustion (or
beer) gets the better of them.
Over in Jericho, the Headington Quarry Morris Dancers will be dancing well-known Morris
dances (Morris and Rapper) outside the Anchor in Jericho from 6.30am.
If you want to know more about Morris dancing (and so you should!) then, of course, we
have got a handy page to explain this traditional form of dance just here.
MUSIC

If you fancy something a bit more lively after the choir then head to the steps of the
Clarendon Building on Broad Street for 6.15am to hear the now-traditional (since 2004!)
Whirly Band. This green-clad gang of Oxford's finest pipers, drummers, fiddlers, squeezebox
players and assorted folkies will be welcoming May in with Rough Music that's old as the
hills and as fresh as spring. Come shake yer bones and remember you're alive!
Sol Samba will be performing on Magdalen Bridge after the choir have finished singing up in
the tower. Horns of Plenty will play a set at Queen's Lane. The Horns are expected to
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decamp to Radcliffe Square after that, before finishing with a set in the Vaults and Garden
cafe.
Check out the wonderful www.maymorning.co.uk for a thorough overview of Oxford's May
traditions including information about where to find all sorts of musical fun throughout the
morning.
UP THE MAY!

May Eve
Part of the fun of May Morning can be staying up the night before. We've gathered here
some of the different events happening around the city so you can start your May Day
celebrations the night before the morning after. Take a look on the side of the page for a few
of our favourites, or alternatively just wander round Port Meadow and find a bonfire, if you
don't have a ticket to a ball.

BIJLAGE 2: ASTROLABIUM, WIKIPED IA, INGEKORT EN AANGEPAS T

Een astrolabium (historisch ook astrolabe, astrolaab) is een instrument waarmee hoeken
gemeten kunnen worden, voor landmeetkunde of zeevaart of sterrenkunde. Het dan om het
meten van de hoogte (elevatie) van een hemellichaam (Zon, ster) boven de horizon. Zulke
astrolabia zijn in verschillende vormen
gemaak.
De meest bekende vorm is wat men in
het latijn het astrolabium
plenisphaereum (het "planisferische
astrolabium") noemt: een plat, rond
instrument waar de hoogte van
hemellichamen ten opzichte van de
horizon kan worden gemeten en
allerlei berekeningen gemaakt over de
tijd en de positie van zon en sterren.
Zo'n astrolabium is niet alleen een
meetinstrument maar ook een analoge
sterrenkundige rekenmachine.
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Het astrolabium was 1200 jaar lang het voornaamste instrument voor navigatie, van de 4e
eeuw tot de opkomst van de sextant (de 16e tot de 18e eeuw).
De Grieken, Arabieren en Spanjaarden waren meesters in het ontwikkelen van deze
instrumenten.
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