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‘England, Old England’ - de fietstocht teveel.
deel 2 : Stoke by Clare - Cambridge - Bedford - Oxford
Donderdag, 25 augustus 2016: Stoke by Carle - Cambridge - Bedford 100 km
Pat serveert een excellent Engels ontbijt met toast. Zij houdt zich ook aan dat afschuwelijk
balkvormige fabrieksbrood uit een plastiek zak om het toch maar te kunnen toasten.
Ze laat me rustig in de keuken alleen met haar bejaarde kat aan het raam.

De tocht naar Cambridge is behoorlijk
pittig met ruim 30 km langs landwegen
waarvan zo’n 10 km over een oeverpad
van gravel, rottende bladeren en
boomwortels langs een beek waar de
finale afdaling zo steil is dat ik te voet
mijn bagagetrein naar beneden moet
laten glijden. Het Selle Royal zadel
haakt achter mijn heupkam waardoor de
plastiek steunpoot losbreekt. Gelukkig
heb ik de polymeren veerpot nog die ik
met stukjes steunverband en velcro kan
vastbinden aan het zadelsteunpunt. Die
Selle Royal zadels verklaar ik bij deze
tot echte rommel voor zwaar fietswerk.
Het is immers mijn tweede - in garantie
geleverd zadel. En ik ben nog maar net
op weg.
Hier zijn de kadavers langs de weg
beperkt tot vogels en kleine egels.
' s Ochtends ontmoet ik vaak bejaarden
die geconcentreerd hun collectie honden
uitlaten, ’s avonds jongere mensen met
grotere hondenrassen langs de fiets- en
wandelwegen die hen met geloken ogen
bij zich roepen wanneer ik aan kom
rijden.
Vaak mooie bordjes ‘Public footpath’ - in
Times New Roman zoals alle
opschriften in de publieke ruimte.
Meestal volgt dan een wildernis of
gewoon een veld.
De landlieden bieden doorgaans de
vruchten van hun arbeid in goed
vertrouwen te koop aan op wankele constructies: eieren, bonen, jam, honing.
Door de pittige hellingen en het geaccidenteerde parcours is mijn eerste batterij al voor
twee derde opgesoupeerd na 13 km. Met de lange afdaling naar Cambridge haal ik toch
nog de kaap van de 30 km.
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Cambridge is een mooie parkstadje waar de
kastanjemineermot op grote schaal de
paardenkastanjes heeft aangetast, met een
erbarmelijke aanblik van de eens zo mooie
bomen.
Dit jaar viert het magnifieke
Fitzwilliammuseum zijn 200 ste verjaardag.
De toegang is overigens gratis.
http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/
‘COLOUR: The Art and Science of Illuminated
Manuscripts’ is zeer de moeite als tijdelijke
tentoonstelling. Ze onthult voor mij dat er
naast de kloosterproductie van incunabelen
ook nogal wat gebeurde door familiebedrijven
in steden zoals Brugge.
De selectie topwerken hier is verder
verbluffend: Frans Hals, Tiepolo, El Greco,
Hogarth, Sickert, Delacroix, Stanley
Spencer…
https://www.cam.ac.uk/museums-andcollections/working-together/my-museumfavourite/sir-joshua-reynolds-1723-92-lordrockingham-and-edmund-burke-c-1766
http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/pharos/
collection_pages/18th_pages/PD11_1964/
TXT_SE-PD11_1964.html
De rit door het centrum van de universiteitsstad loopt moeizaam door de hordes toeristen
langs King’s College voor de foto’s op weg
naar de Cam voor het punten in de
platbodems. Japanners en Chinezen spelen
enthousiast tv series en filmbeelden na.
Langs de bruin verroeste kastanjelanen
vergeet ik mijn watervoorraad aan te vullen.
Het Cambridge American Cemetery &
Memorial biedt aanvankelijk geen echte
oplossing. De toiletten hebben alleen heet
water bij hun handbadjes. Een Engelse
ziekte lijkt dit wel in musea en openbare
toiletten. De receptioniste haalt me een plastic
bekertje gekoeld water. Gelukkig vind ik een
gehandicapten toilet waar nog vrijelijk koud
water te tanken valt.
De tentoonstelling is mooi, geactualiseerd en
verbonden met de Amerikaanse piloten die
ook van hieruit met bommenwerpers en
jachtvliegtuigen opstegen voor de raids op
Nazi Duitsland.
‘They are determined that the cause of
freedom shall not be trampled.’ Winston
Churchill.
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https://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/
europe/cambridge-americancemetery#.V9GRObXDokc
Voor de deur kan ik de HoponHopoff bus nemen
voor een grote trip rond de stad, edoch het is al
te laat.
Op naar Bedford langs een mooi fietstraject, wel
nijdige hellingen en forse afdalingen.
Hier liggen nogal wat dode beesten langs de
weg: een dassenjong, duiven, een raaf, een
haas.,wat konijnen. Allemaal verkeersslachtoffers
van het ecologische bermenbeleid.
Rond de steden zijn fietspaden vaak erg
problematisch aangegeven. Soms is het asfalt
groen dan weer rood, soms enkelrichting dan
dubbel, links of rechts. Engelse fietsers volgen
op het fietspad de wegcode niet: soms rijden ze
links dan weer rechts. Allemaal zeer verwarrend
voor mij op snelheid met mijn bagagetrein en dus
ook gevaarlijk.
Het fietspad-asfalt vertoont vaak dikke ribbels
(hitte uitzetting, boomwortels) waarover het bij
hoge snelheid gevaarlijk evenwicht bewaren is.
Ook bij de poortjes en beveiligingshekken aan
het einde van zo’n flinke afdaling riskeer je een
doodsmak.
Soms voeren de fietspaden door oude
arbeiderswijken met huisjes it de 19de eeuw
zoals in Noord Frankrijk en de Borinage. Soms
betere wijken met sociale woningen uit de jaren
zestig. Vaak zijn het zeer oude spoorlijnen met
een laag gravel die tussen hoge muren en hoge
heggen voeren met regelmatig een ferme
overgroei van doorn- en braamstruiken, waarvan
ik ’s avonds de bloedend ontstoken schrammen
op hoofd en armen mag besmeren met betadine.
In dit soort wijken zijn de kinderen met de grote
honden ’s avonds vaak ouwelijk ogende meisjes
en vette puberjongens in vele tinten roze. Hier en
daar zwarte jongens zonder honden.
De regen zorgt voor een fotogeniek waterbeeld
op de Great Ouse rivier waarlangs ik Bedford
binnenrijd.
Bedford was de naam van de iets betere oude
legervrachtwagens waarmee wij in onze
opleiding in Heverlee voor de Logistiek van de
Landmacht in colonne leerden rijden. De nog
oudere FN voertuigen waren dermate
onbetrouwbaar dat de legercheffen die liever niet
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in colonne lieten meerijden.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/
Bedford_Vehicles#/media/File
%3ABedford_RLgreenred.jpg
Mijn intussen overleden broer V.
werd als zesjarige nog overhoop
gereden omdat hij tussen zo’n rij
Bedfords uit Kazerne Blairon van
Turnhout doorliep en door een
voorbijstekende personenwagen
werd opgeschept in het dorp van
Gierle voor het ouderlijk huis. Hij
kwam ’s middags van school om
thuis te eten en zijn moeder die met
ischias verkrampt te bed lag
herkende haar kind aan zijn luide
krijs. Het kostte hem zijn milt
wegens gescheurd en bijna
doodgebloed.
Pas in de Log C2 van de Landmacht
in de Lange Leemstraat te
Antwerpen kon ik mij in 1975
uitleven op MAN die hoog op de
wielen stond en die je makkelijk op
zijn poten kon laten springen met
een ingeschakeld sperdifferentieel.
Handig wanneer afgeweken van de
broodtoer langs de kazernes onder
het plaatscommando Antwerpen en
in een gracht vergleden.
Bedford is vandaag een oude
zwartgeblakerde stad met een groot monument voor de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog
1899-1903 waar het Bedfordshire bataljon flink uit de hoek kwam met ook veel eigen
doden als gevolg.
Ik kan me niet ontdoen van het
gevoel dat nogal wat beter
gesitueerde Engelsen beschaamd
zijn, of minstens het idee hebben
dat ze beschaamd zouden moeten
zijn om datgene waar ze vroeger zo
trots op waren.
De cultus in ieder dorp en stad voor
‘Our Gallant Dead’ van de Great
War speelt hierin ongetwijfeld mee.
De Engelse legers waren opgezet
met vrijwilligers die uit vrije wil
genoeg waren bewerkt om
enthousiast naar de loopgraven te
marcheren: ‘Our Gallant Dead’.
De meeste Engelsen moeten
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ongetwijfeld het raadselachtige couplet
kennen van Rudyard Kipling uit zijn
‘Epitaphs of the War’:
‘If any question why we died,
Tell them, because our fathers lied.’
‘Vraagt iemand waarom we zijn gestorven,
zeg dan: omdat onze vaders hebben
gelogen.’ (372)
Adam Hochschild, Verzet en eendracht.
De grote oorlog 1914 – 1918 - http://
www.janvanduppen.be/?p=2312
Tegenover het Swan Hotel met het
oorlogsmonument onder een grote
acaciaboom ligt een gedateerde versie van
het Radisson met goeie wifi, grote kamer,
behulpzaam personeel. De zwanen zorgen
voor een statige beweging op de donkere
wateren van de Great Ouse.
Vrijdag, 26 augustus 2016: Bedford Milton Keynes - Oxford 90 km
Na een excellent uitgebreid ontbijtbuffet
enthousiast vastgereden in een afgesloten
fietspad langs de rivier. De zwanen
dachten dat ik ze ging voederen en
kwamen massaal aangezeild. Ik kreeg mijn
fiets-kar combinatie amper gekeerd en
moest alles loskoppelen om tussen de
smalle reling en gesloten muren te kunnen
draaien.
Het kerkhof van Bedford herbergt het graf
van de fameuze Patience Johnson:
“Patience by name, patient by nature” .
http://www.bedfordshire-news.co.uk/thingsknew-bedford-29-8203-patience-patient/
story-29033037-detail/story.html
Het werd dan een lange tocht langs
voorsteden met begraafplaatsen,
kazernes, Hindoetempels en een moskee,
veel kleine kerken en The Keep, een oude
neogotische kazerne die omgebouwd werd
tot maçonniek centrum voor evenementen
http://www.thekeepkempston.co.uk/
gradetwolisting.html.

6 / 17
Naar Milton Keynes worden de betere cottages,
halls en mansions talrijker.
Ik begin te beseffen dat hier een dramatische
ontwikkeling plaatsheeft gehad: wie het zich kan
permitteren is naar het platteland gevlucht weg
van de inwijkelingen die voorsteden en oude,
arme stadscentra in handen krijgen.
De kerken zijn meestal erg klein en laag
Romaans of vroege gotiek met kleine ramen.
Nergens in die dorpen en stadjes een glimp van
de hooggotiek die elders in Europa losbarstte,
behalve in de grote kathedraalsteden.
Onderweg passeer ik een Baptist Church waar de
fenomenale oproep: ‘Theories keep
changing….God does not!’
Menig dorp of gehucht heeft een uitgebreid
systeem van Buurt Informatie Netwerken, maar
een No Cold Calling Zone was mij
nog niet bekend in de strijd
tegen de deur aan deur
criminaliteit. http://
www.bedford.gov.uk/
environment_and_planning/
env_health__trading_standards/
no_cold_calling_zones.aspx
Milton Keynes vertoont op de
google-maps veel fiets- en
voetpaden, maar ze zijn
onduidelijk aangelegd, stoppen
abrupt aan veiligheidspoortjes en
volgen ingewikkelde trajecten die
de Garmin GPS niet aankan.
Onderweg veel nieuwere
industrie. De stadsontwikkeling
in de jaren zestig van vorige
eeuw is wel enigszins
misgelopen.
De Nieuwe Stad werd ontworpen
in 1967 en is opzettelijk
gesitueerd in het gebied dat begrensd wordt door Londen, Birmingham, Nottingham,
Oxford en Cambridge. Milton Keynes is de grootste van de zogenaamde new towns die in
de jaren 60 van de 20e eeuw werden gebouwd voor de stedelijke uitbreidingen in
Zuidoost-Engeland. Toen Milton Keynes werd gesticht, woonden er circa 60.000 mensen
in het gebied van wat nu de Borough is. In 2001 woonden er ongeveer 210.000 personen,
en de planning is dat in 2030 er ongeveer 320.000 mensen wonen.
(…)
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Het oorspronkelijke ontwerp en de realisatie
hiervan werd opgedragen aan de Milton Keynes
Development Corporation. Deze organisatie werd
echter begin jaren 80 van de 20e eeuw
opgeheven.
De huidige naam Bletchley is afgeleid van het
Angelsaksische Blæcca's wood. De plaats is
vooral bekend door Bletchley Park, dat tijdens de
Tweede Wereldoorlog onderdak bood aan de
Government Code and Cypher School. Hier werd
de beroemde Enigmacode gekraakt (samen met
nog een aantal andere codes die door hogere
staven werden gebruikt). Hier werd vermoedelijk
's werelds eerste computer gebruikt, Colossus
genaamd. Bletchley Park is nu een museum.
(Wikipedia)
Pas ’s avonds ontdekte ik dat het lange stuk rond
Bletchley Park stijf stond van de ict en
oorlogsgeschiedenis.
http://www.bletchleypark.org.uk/content/visit/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing
Aan een benzinestation tank ik water en vraagt de
dikke zwarte achter de kassa hoeveel ik afval met
dat fietsen. Als ik hem zeg hooguit een kilogram
per week, is hij ontgoocheld want hij doet al een
jaar gym en dat leverde nog minder op.
Stoppen met suiker helpt ook, maar dat is slecht
voor zijn snoepwinkel.
Wat verder een bord met de Zuid-Afrikaanse vlag
waarop Biltong en Boerwors wordt aangekondigd!
Ik krijg bijna visioenen want biltong is mijn
lekkerste herinnering uit Zuidelijk Afrika:
gedroogde en gekruide repen vlees van runderen,
koedoe, antilopes, struisvogels. Ik vind het een
ongelooflijke delicatesse en snap maar niet
waarom dat niet in West Europa wordt verkocht.
Flinterdun gesneden beter dan chips, lekkerder
en gezonder dan alle mogelijke te kauwen
snacks.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biltong
De goed bewaakte buurt wordt net gesnoeid door
een firma professionele klussers.
De heer Meltkert is een Nederlander die vanuit
Utrecht ruim 60 jaar in Zuid Afrika werkte en de wereldkampioenschappen voetbal
afwachtte om te zien of het nog zin had om in Pretoria te blijven.
Dat was voor hem niet zo en met zijn Afrikaanse vrouw baat hij nu een dorpswinkeltje uit.
Met heerlijke biltong waarvoor een boer uit de buurt het vlees aanlevert.
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Hij was helder: ‘ Engelsen weten het niet meer. Niemand kan er nog aan uit. De ene dag
voor Corbyn, de volgende week voor de Tories. Dat wreekt zich en nu zitten ze in de
problemen want niemand weet nog goed waar het naartoe moet met het land.’
Er wordt veel gezeurd op tv en in de kranten over de toevloed uit de EU van Bulgaren en
Polen die het werk afpakken van de eenvoudige eerlijke Engelse arbeiders. Maar die
eenvoudige Engelse arbeiders waarmee ik praat, blijken vooral een groot probleem te
hebben met de talloze illegalen die voor een habbekrats hun legaal werk proberen in te
pikken. Voor de instroom via Calais en de moslims die heelder wijken overnemen via de
sociale dienst behandeling.
Maar dat durft vooralsnog niemand luidop te zeggen of het wordt uit de media gehouden.
Die bepalen wat er in Engeland nog mag gedacht ongezegd worden.
In dit gedeelte van Engeland zie ik weinig Union Jacks, meer het Engelse rode kruis op
een witte achtergrond aan huizen en op pleinen of kerken.
Mooi fietsweer, niet te warm. Een beetje wind.
Twee forse klimprestaties waarvan de laatste paar honderd meter op Tram Hill te voet
naast de fiets duwen. In de felle zon die genadeloos brandde op mijn zwetend lijf.
Wel een panorama zoals in de Voerstreek, waar het met al die heggen en hagen en
velden wel een beetje op lijkt maar dan veel groter.
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Bovenaan gelukkig een winkeltje waar
ze koud bruiswater hadden en tapwater
want alles was op. Ook mijn batterij.
Met 1 had ik 35 km kunnen volmaken,
2 nog maar 30 en dan 3 voor de
tweede klim zodat er nog maar een
kwart restte voor de laatste 20 km tot
Oxford.
Eerst bij een kerkje in de schaduw op
een bankje een reep biltong in fijne
stukjes gesneden opgegeten met een
paar handvol noten.
De richtingsborden geven mijlen aan
ipv km waardoor vaak toch wat
ontgoocheld door de afstand.
Mijn laatste batterij is leeg in het laatste stuk van 6 km met gelukkig een afdaling en dan
nog wat op en neer en heen en weer de hele stad door tot achter het station alwaar de
jeugdherberg. Zeer behulpzaam en vriendelijk personeel en een apart fietshok.
Kamer eerst op tweede dan op eenvoudig verzoek wegens geen lift op 1ste dus minder
trappen op te slepen met mijn kar.
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Sightseeing Oxford hopon-hopoff bus bleek een interessante mogelijkheid want te laat om
nog musea te bezoeken. Een leuk verhaal over het tutor systeem gehoord. Ieder college
van het oude systeem is een één op één opleiding, daardoor in 75 weken klaar, heel
intensief. Enkel in Cambridge bestaat naar verluidt nog een dergelijk onderwijssysteem.

Naast de oude colleges waarvan Sint John het rijkste (waar Tony Blair ooit studeerde) is er
ook een nieuwe vooral polytechnische opleiding Oxford Brookes University.
Evelyn Waugh schreef over Oxford - tip van Geraard G. :
”...still a city of aquatint. In her spacious and quiet streets men walked and spoke as they
had done in Newman's day; her autumnal mists, her grey springtime, and the rare glory of
her summer days - such as that day - when the chestnut was in flower and the bells rang
out high and clear over her gables and cupolas, exhaled the soft airs of centuries of youth.
It was this cloistral hush which gave our laughter its resonance, and carried it still, joyously,
over the intervening clamour.”
Evelyn Waugh could have been one of the dons sunbathing naked at Parson's Pleasure
when a female student floated by in a punt. All but one of the startled dons covered their
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genitals—Maurice Bowra placed a flannel over his head instead. When asked why he had
done so, he replied, "I don’t know about you, gentlemen, but in Oxford, I, at least, am
known by my face."
Mooie gebouwen, blijkbaar in de 13 de eeuw begonnen door een stel franciscaner
monniken die vanuit Rome gestuurd werden om een universiteit te stichten.
Een van de jeugdherberg receptionisten weet gelukkig mijn iPad probleem met hun WiFi
op te lossen…Foto's gepost en doorgemaild.
Gegeten bij Chinese buur The One: stampvol, feesten en beergarden. Dus buiten gegeten
Redelijk, maar duur.
In de slaapruimte maakt Olaf zich klaar voor een nichtje stappen.
En dan komt David binnen uit Australië Brisbane, Perth, Sidney, Adelaide, enzovoort. Hij is
een soort vrijwillige missionaris helper van de Pentacostal Church met vele honderd
miljoenen gelovigen over de hele wereld waar hij gefascineerd werd door een Ierse
predikster die hij in Oeganda was gevolgd. Hij is gescheiden, zijn kinderen de deur uit, en
schilder decorateur van beroep. Ook al werkte hij bij de autofabriek van Mitsubishi in
Australië. Alle auto-assemblage is daar inmiddels gestopt.
Hij schildert ook acryl op doek: Pontiac auto's en vogels of dieren in landschap. Hij had
een hele mooie zoals Magritte met de duif in de blauwe wolken licht. Maar hij kende René
Magritte niet. Ook Petrus Lewi was hem onbekend. Mij niet, wegens het fenomenale boek
van Per Olov Enquist ‘De reis van de voorganger’. http://www.amboanthos.nl/boek/de-reisvan-de-voorganger/

12 / 17
Zaterdag 27 augustus 2016: Oxford-Swindon 54 km
Slecht geslapen, lawaai van de treinen en op de achtergrond de stationsmededelingen
aan de reizigers. Bed te kort, kamer te warm.
Olaf de jonge Zweed uit het verre noorden is zeker na 5 uur binnengekomen van zijn
nachtelijke uitstap. In de gang een gemengde groep Duitse jongeren met gisteravond veel
lawaai.
David is om 07 uur op voor douche en vertrekt voor het ontbijt. Dan is het mijn beurt.
Redelijk goed ontbijt maar overal exact hetzelfde, met als verschil de kwaliteit van de
ingrediënten: hier geen meel zoals gisteren in de roereieren, maar ontvette melk. De
Indische kok serveert met veel plezier spek en worst en gebakken bloedworst Black
Pudding, die naar karton smaakt, zo droog.
Te voet naar het Ashmolean museum, maar dat is nog gesloten. Het begint te regenen en
de portier van Randolph in zwaluwstaart met hoge hoed geeft uitgaande Amerikaanse
dames paraplu's mee van het huis.
Christ Church is ook nog gesloten. Dan maar de groene busrit door de weiden rond de
Thames. Behoorlijke trip in de frisse ochtend. In de buurt volgens de audiogids van de bus
veel mooie kastelen. Wellicht
ooit nog eens met een
bejaardenbustours te
bezichtigen. Marlborough waar
Churchill geboren zou
geweldig zijn.
Op naar Pitt Rivers... Een
ware belevenis maar eerst
doorheen het oude University
museum met de Dodo van
Oxford, indrukwekkende foto’s
van exotische insecten. Veel
kinderen drummen voor selfies
met de dinosaurussen.
Pitt Rivers is een ongelooflijke
opslagplaats van bizarre
dingen van over de hele
wereld en verre tijden tot
vandaag. Wel interessante
indeling, maar alles op elkaar
gepakt.
https://www.prm.ox.ac.uk/
pittrivers
Vandaar naar Ashmolean,
veruit het mooiste en rijkste
museum en ook helemaal
gratis!
http://www.ashmolean.org
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Wat een ongelooflijke collectie je kan er makkelijk een hele dag op bezoek gaan en je
verveelt je geen moment.
Adembenemend en beklemmend was de zaal islamitische kunst van wijlen de Saoedische
kroonprins met vlag en kromzwaard waaronder de tekst "La ilaha Ila Allah Muhammada
Rasulu allah” - Er is geen andere god dan God; Mohammed is de boodschapper van God
En dat terwijl er uitgebreide afdelingen zijn over de verschillende religies van Japan, India
en China.
Hier hangen enkele bijzondere
meesterwerken en is ook fantastische
keramiek te zien, niet alleen Chinees
en Japans.
Op weg naar het dakrestaurant een
groep bejaarde Vlamingen in gele en
geruite broeken en dames met
lichtblauwe en groene outfit die me
op de trap de weg versperren tot ik
helemaal geen zin meer heb.
Intussen blijkt het aanhoudende
gerommel op het dak het gevolg van
een stevige hagelstorm.
Museumpersoneel wordt naar alle
glazen daken gestuurd om de
toestand te inspecteren of bij te
sturen.
De zwaluwstaart portier met hoge
hoed van Randolph komt na de storm
vriendelijk vragen hoe het met me gaat, want ik val op in fluo fietsoutfit met turkooizen
bloes en drinkbus. Ik heb hem enthousiast geantwoord dat het heel goed met me ging
maar bij hem alleen maar de beleefdheidstegenvraag gesteld. Zijn kop is bloedrood
opgedrongen voor iemand van voor in de veertig. Hypertensie, mogelijk leverlijden, zijn
bar in de Randolph is die van Morse in de gelijknamige detective tv reeks.
In Lincoln college mag ik het gazon fotograferen. In Christ Church ook, maar bij Exeter en
Corpus Cristi niet.
Dan maar naar Christ Church Picture Gallery
want voor de rondleiding heb ik geen tijd
meer. Een fenomenale collectie topstukken uit
de vroege tot late middeleeuwen en de
Renaissance.
Ongelooflijk als bejaarde mag ik binnen voor
halve prijs 2 GBP!
Ik word gepakt door het stuk Lamentatie van
Hugo van der Goes en de ongelooflijke
soldaat op een paard van Antoon VAN DYCK
die hier gemoedelijk Sir Anthony heet.
http://artuk.org/discover/artworks/the-virginand-saint-john-229213#
http://artuk.org/discover/artworks/a-soldier-onhorseback-229225
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Op de hopon-hopoffbus is het
verhaal van het korte Oxfordverblijf van Mad Shelley ook
leuk.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/
Percy_Bysshe_Shelley
Die hebben we in Rome
kunnen groeten met de
kinderen op het Cimeterio
Acatholica in nabij de
Pyramide van Sestius. Wij
waren toen vooral onder de
indruk van het graf met
eeuwige verse bloemen van
Antonio Gramsci en de katten
op het graf van John Keats
https://en.m.wikipedia.org/wiki/
John_Keats
This Grave / contains all that
was Mortal / of a / Young
English Poet / Who / on his
Death Bed, in the Bitterness of
his Heart / at the Malicious
Power of his Enemies /
Desired / these Words to be /
engraven on his Tomb Stone: /
Here lies One / Whose Name
was writ in Water. 24 February
1821"
En dan heb ik het nog niet over
de troep honden die destijds angstig rond de Pyramide van Sestius zwierven.
Naar All Souls alwaar met de hopon- hopoff sightseeing toer naar het station naast de
enorme Saïd economische Universiteit met de Margareth Thatcher leergang voor
onderwijs.
In de Youth Hostal blijkt de nieuwe bui op te bouwen: de sympathieke en fietsende OostEuropese Joanna van gisteren zegt
me dat ze vanmiddag doodsangsten
had uitgestaan met de hagelbuien die
als een soort kanonnade te keer
gingen op haar binnenkoertje waarna
ze met de fiets naar haar werk moest
rijden. Ze raadt me aan om zeker te
wachten tot de hagelstormen voorbij
zijn.
Dan maar een cappuccino met een
broodje kip en nadien een Bulmers
perencider die veel slechter was dan
de Zweedse van gisteravond. Ik krijg
er zowaar maagzuur van! Bulmers
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appelcider is van Stassen uit de Voerstreek. Ook lekker maar redelijk belachelijk als je de
Engelse appelproductie kan inschatten.
Die perencider uit Zweden was daarentegen wel heerlijk.
Ongeveer een uur wachten en de weersverwachtingen bestudeerd. Zoals Joanna zei
komen er nog twee enorme onweersbuien aan, waarvoor gewaarschuwd wordt door de
metereologische dienst van Oxford Airport.
Op ‘weersverwachting’ is het behoorlijk dreigend. Daarom een mail gestuurd naar Stanton
House dat ik veel later zal aankomen wegens de onweders.
Om 16:15 uur het er dan uiteindelijk toch maar op gewaagd. Het regenen in Oxford was
min of meer opgehouden, dus ik kan minstens 10 km aftrappen vóór de nieuwe
hagelstorm zal opsteken en dan is het een kwestie van onderweg een schuilplaats te
vinden. Anders wordt het veel te laat. 27 mijl, dus een kleine 40 km?
Als een verbetene trappen, het gaat redelijk, de weg is matig maar wordt allengs erger
wegens de reeds vroeger opgemerkte slechte afwatering van de Engelse secundaire
wege: riolen langs de weg zitten dicht met vuil slijk of hele plantengroei. Er zijn zowat
nergens grachten voorzien en wanneer die er toch zijn, scheidt een 20-30 cm hoge berm
het water op de weg van de gracht. Gevolg: enorme plassen na een regenbui die niet
weglopen waardoor moeizaam verkeer, en ik dus vooral in het midden van de weg
proberen te rijden om opspattende water te ontwijken.
In de winter vriest dus alles kapot en daardoor ontstaan die enorme putten langs de weg
waar je als fietser liefst zover mogelijk van weg probeert te blijven.
De passerende en kruisende auto's mijden meestal de grote plassen zodat ik niet door
hun opspattend water wordt gedoucht.
Het wordt een gedenkwaardige tocht. Na een uur en 20 km begint het steeds erger te
regenen, ik heb intussen twee keer hoop gekoesterd dat ik het allemaal zal kunnen
vermijden omdat de zon blijkbaar regelmatig gaten brandt in de opbouwende stormen. Als
ze doorbreekt word ik zelfs blij, en plots wordt de stilte verdreven door kwinkelerende
vogels alom. Dat geeft me weer moed voor de volgende 20 km.
Nat ben ik toch al helemaal, dus alleen nog mijn schoudertas aan het stuur proberen
droog te houden met een fluo hoes. Maar dan wordt het weer plots donker, de stilte
dreigend en de horizon zwart. En maar trappen en trappen. Op 30 km batterij leeg, snel
vervangen voor de resterende 10 km ....
Ik zag gisteren op tv de foto's van Richard Brandson van Virgin die met zijn koersfiets
gevallen was...hij wist niet hoe hij nog leefde na zo'n val.
Nou, ik voel me niet enthousiast als ik tegen 45 km/ uur met een zware kar achter mij aan,
door de dalende bochten vlieg, op maximale motorrem dan nog, want mijn gewone
remmen kunnen dit niet eens aan.
Maar dan weer een erg steile helling, na een
verschrikkelijk afdaling waarbij het laagste
gedeelte van de weg onder water staat en
een bord ‘FLOOD’ aangeeft.
Dat is dan ook het gevolg van de
abominabele wegafwerking en - afwatering.
Aan een wegversmalling waar ik voorrang
heb ziet de tegenligger mij niet als een auto
en besluit toch maar door te rijden waardoor
hij en ik in een enorme douche smerig water
alom.
Dan een felle klim door een duister bos met
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een bord met ' Welcome in Swindon '....
Triest en treurig maar doortrappen is de enige oplossing.
Zeker vijf keer draaide onderweg het weer van lichte naar felle regen en dreigende storm,
maar de forse oostenwind blijkt de ergste hagelbuien toch verder naar het westen te
duwen.
Na die vijf keer dreigende stilte en vier keer vogelgezang kom ik veilig en uitgeput na 52
km aan in Stanford House waar om 19:15 uur net een grote trouwpartij begint met jonge
dames in oudroze met beschreven armen, schouders, rug- en borstpartijen. Een stel idiote

kinderen in driedelig pak met das met heel veel lawaai...tot in het restaurant tijdens het
feest toe!
Een kleine kamer met fatsoenlijke badkamer, een kaal en zeer ongezellig restaurant met
vooral Japanse gerechten. De hele zaak zit verder vol Japanners en dat zou te maken
hebben met de enorme Honda fabrieken in Swindon. Alles is hier in het Engels en
Japans.
Fatsoenlijk Japans gegeten: een voorgerecht van gebakken zachte kaas met sojasaus,
varkensvlees met gember tegen het snot en de kou met sla en rijst en een ferme
misosoep.
Twee dozijn zwarte dames, sommigen met kinderen die erg veel kabaal maken, zorgen
voor de sfeer omdat ze boven het lawaai van de kinderen en het belendende
trouwfeestrumoer proberen uit te praten.
Ik kom tot het besef dat ik de SD kaartlezer om de foto’s in te laden op mijn iPad in Oxford
heb laten liggen.
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