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‘England, Old England’ - de fietstocht teveel.
deel 3 Swindon - Stonehenge - Salisbury - Portsmouth

Zondag 28 augustus 2016: Swindon Stonehenge Salisbury  103 km 

Het ontbijt was een Japanse en Engelse 
buffetformule en zeer behoorlijk. Nog 
eens misosoep tegen de hoest want het 
is behoorlijk fris en de lucht lijkt dreigend.  
Amper het park van Stanton House 
buiten of ik rij bijna tegen het 
zondagochtendoffer op: een 
eekhoornmannetje dat net de geest heeft 
gegeven in zijn door een auto gestopte 
stoeipartij langs de bermen. Zijn penis 
staat nog in erectie.

Ik blijk hier achteraf niet ver te rijden van 
Sir Roger Scrutons Sunday Hill Farm in 
Brinkworth - Wiltshire - SN15 5AS http://
www.horsellsfarment.com/home.html 
die ik eenmaal thuis nog eens op tv kan 
bezig zien en horen, in het programma 
Wanderlust op Canvas. Hij was in 2000 
reeds een opgemerkte deelnemer aan 
Wim Kayzers ‘Van de schoonheid en de 
troost’. 
Scruton ziet reeds lang het bewaren van 
een landelijke erfenis als gemeenschap 
in zijn omgeving als een waardevolle en 
zingevende levensopdracht voor mensen 
alom.
Hij wordt met de jaren nog 
indrukwekkender omdat ook wij met de 
jaren serener lijken te worden.
En hij citeert toch wel dé versregels 
waarnaar ik nu reeds jaren op zoek ben 
wegens destijds in mijn geheugen blijven hangen als een vaag idee van boetvaardige 
schaamte die misschien ooit nog over ons neerdalen zou over wie wij waren en wat wij 
deden. 
Maar ik was vergeten wie ze geschreven had. 
‘And last, the rending pain of re-enactment
Of all that you have done, and been; the shame
Of things ill done and done to others' harm
Which once you took for exercise of virtue.’
T. S. Eliot, Little Gidding 1942
http://www.janvanduppen.be/?p=3459

De rit begint met regen. Eerst miezerig, dan sterker en tenslotte voluit. 
Ik trek mijn zeil aan tegen de kou. Stevig trappen om warm te blijven.

http://www.horsellsfarment.com/home.html
http://www.janvanduppen.be/?p=3459
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De fietswegen zijn zeer slecht. 
Een heel lange smalle oude 
spoorlijn naar Marlborough 
bedekt met slijk, grint, bladeren 
en paardenstront, vaak moeilijk te 
ontwijken.
In elke zink of plas, op elke lager 
stuk - vaak kruispunten - een 
dikke laag vettig glijdend slijk 
vermengd met de 
paardenexcrementen, alsof ze 
het er om doen.
Marlborough heeft blijkbaar geen 
paleis van de duke of 
Marlborough - een Churchill.

Mambrú se fue a la guerra,
qué dolor, qué dolor, qué pena,
Mambrú se fue a la guerra,
no sé cuándo vendrá.
Do-re-mi, do-re-fa,
no sé cuándo vendrá

Het was een van de eerste 
lessen Spaans van de 
Assimil wegens een zeer 
populair Spaans liedje. Ik 
leerde het als ondergronds 
mijnwerker in de 
Steenkolenmijnen van 
Beringen. In de bus naar 
huis, in de ondergrondse 
treintjes naar en van de 
pijler uit een kolenzwart 
beduimelde Assimil in mijn 
schoofzak. En ik probeerde 
mijn nieuwe kennis uit op 
Spaanse mijnwerkers die er 
altijd mee lachten en met 
gore vloeken repliceerden. 
De oude liftmachinist aan 
de binnenschacht uit Asturia 
deed wel graag mee. Hij sprak dan zijn mooiste Spaans langzaam op het ritme van de 
windas zodat ik hem een beetje kon verstaan. En ik antwoordde dan met de eerste 
zinnetjes van mijn nieuwste Assimillessen.
‘Aquí es Irún, la primera estación de los Ferrocarriles Españoles’.
Dan lachte hij altijd heel luid. 
Hij vertelde graag over de mijnen in Asturia met verticale pijlers waarin hij als jonge kerel 
nog had gewerkt, vóór hij voor Franco op de vlucht ging naar Belgica. En over de paella 
die zij maakten en die heel anders was dan die uit mijn jeugdvakanties in Denia. Voor hen 
was een paella een stoofschotel van rijst en/of bonen met groenten, konijn, bloedworst en 
chorizo in de oven. Dat aten ze thuis bij zijn grootouders in de bergen op zondag.
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De mijninfrastructuur in Engeland 
is intussen grotendeels 
opgeheven of vervangen door 
kleine privé bedrijfjes die enkel 
de meest lucratieve aders 
bewinnen.
In Beringen waren in de jaren 
zeventig ook enkele jonge 
Engelse mijnwerkers aan de 
slag. Rare gasten die niet tegen 
bier konden wegens direct 
dronken, waarvan werd gezegd 
dat ze gevlucht waren voor 
Engelse gevangenisstraffen.

Marlborough is het een stad met veel geschiedenis wegens heel oud marktrecht gepaard 
aan contractregels die ook voor de rest van Engeland zouden gelden via de Magna Carta. 
Ik verander mijn Garmin traject om langs de Avon te blijven rijden, in de hoop op minder 
forse hellingen naar Upavon, maar dat valt nogal tegen.
Het mooie stuk langs de Avon voert me over smalle wandelpaden waar een deftige dame 
mij tot stoppen maant wegens 
haar Yorkshire terriër in actie 
op het pad. Zij staat in een 
Kensington – Extra-long 
Heritage Trench Coat van 
Burberry paraat met het 
hondenpoep zakje. De boetes 
gaan hier tot 1000 GBP!
Het paadje leidt me na de 
gedistingeerde dame om de 
hoek langs een hoop nog 
dampende paardenstront, 
midden op het fietspad, een 
omgekeerde emmer vol.
En dat hoeft blijkbaar niet 
opgeruimd te worden, hoewel 
het volume hier zelfs fysieke 
problemen van passage kan 
opleveren.  
Het beroemde Marlborough 
College heeft heel wat 
sportfaciliteiten die op zondag 
ook door andere spelers dan 
de eigen pupillen gebruikt 
worden. Overal CCTV 
bewakingscamera's voor de 
veiligheid en die van de 
leerlingen zoals op de borden 
vermeld. 
De huizen in de buurt zijn ook 
beter, groter, geslotener aan 
de straatkant. Als ik foto's 
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maak van zeer ouderwetse afvoerpijpen van de 
schoolgebouwen langs het paadje - net zoals in 
Zimbabwe en Kaapstad aan de buitenkant, 
waar hier nochtans vriestemperaturen... blijft 
een sjieke Audi en wat later een oudere dame 
in een Mercedes sportwagen wachten tot ik 
klaar ben en verder 
rijd...buurtbeveligingnetwerk. 
In een mooi dorp tref ik een grote pub - 
doorgaans heten ze The Arms of…, The Swan 
…- waar de fameuze sunday roast veel volk 
lokt in wat mindere auto's.
In de lokale SPAR een jonge vrouw, nog 
publiek onbeschreven behalve een soort 
kronkelwingerd achter haar rechter oorschelp 
met twee jongens van 5 en 3, de oudste met 
een bril - Mace - en de jongste 'good boy' want 
die luistert helemaal niet en breekt de halve 
ijsjes-kast uit. 
De jonge kerel achter de toog is gul met 
tapwater en weet te vertellen dat de 
belendende landeigenaren de landelijke 
wegen, voet - en fietspaden moeten 
onderhouden en dat ook zij de wegen moeten 
schoonmaken na de oogst, want er ligt veel 
gehakt stro door de stortbuien van gisteren 
zelfs tot op de opritten, terrassen en garages 
van nogal wat huizen, waar ze dus op 
zondagochtend van Bankholliday nijver 
opruimen. 
Edoch de boeren en landeigenaren hebben 
daar geen tijd meer voor, redden het zogezegd 
niet meer en dus ligt alles er zo smerig bij.  
Vlak voor het dorp was er een laagste punt 
waar ze een paar gevarendriehoeken hebben 
geplaatst waarop ‘FLOOD'...Ze staan er 
permanent. 

Hier ligt minstens10 cm slijk waar ik 
met fors opspattende smeerlapperij 
doorheenvlieg én recht blijf! 
Ik voel de vermoeidheid van de 
forcing van gisteren. Mijn rechter knie 
is er het ergste aan toe en vandaag 
wordt het weer van dattum. 
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Stonehenge zie ik nergens aangeduid. Mijn batterijen 
zijn intussen bijna leeg door de vele felle klimmen. 
Halverwege een lange klim vind ik een auto met 
bestuurder die me verzekert dat het nog een paar mijl 
de berg op is.
En effectief zie ik eenmaal boven in de verte het 
splinternieuwe bezoekerscentrum liggen. 
http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/
stonehenge/
Hier vertrekken de bussen voor wie de prehistorische 
stenenring binnen de afsluiting wil bezoeken, zo'n 3 
km verder. Het gebouw is enorm en op massa's 
mensen voorzien. 
Nu is het matig aanschuiven. Ik schat dat een kwart 
niet met de bussen (18GBP) en dus gratis maar te 
voet gaat over een vrije veldweg. Maar dan moet je 
wat verder van ‘The Stones’ wegblijven. Er 
binnengaan mag sowieso niet meer.
Een oude vrijwilliger die meedoet aan het verzet tegen 
de commercie van de National Heritage wijst me de 
weg langs een veldpad waar ik fietsend tot bij de 
fameuze stenen kan komen. Een geweldig idee over 
een kort gegraasde weide met veel schapenkeutels 
maar ook plakkerige vlaaien en zachte moppen van 
de pas geschoren kudde.
Na de paardenexcrementen deze keer mijn beide 
karwielen onder de schapendrek. 
Wat een dag!
Snel een selfie nemen maar versturen als sms'en lukt 
niet. 
De stenen zijn toch maar laag vind ik, in tegenstelling 
tot de foto's die ik er vroeger van kon zien. Blijkbaar 
allemaal in kikvorsperspectief genomen. 
Veel Indiërs, Pakistani, Japanners, Chinezen, 
Portugezen en een Belgisch koppel uit de Vlaanders 

waarvan de man het toch 
allemaal maar niks vind, zo 
klein die stenen allemaal. 
Mijn gedacht...

De oude vrijwilliger nog even 
bedankt voor de tip. Hij had 
een sclerodermie huid van het 
aangezicht en sprak zeer plat 
dialect. Ik begrijp doorgaans 
makkelijk fatsoenlijk Engels, 
maar met de uitspraak van de 

http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/
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niet upperclass intellectuele 
locals heb ik het vaak lastig. 
En zij met mijn uitspraak. 
Peer of pear, Salisbury is hier 
Saulsbry. Tapwater begrijpen 
ze vaak niet onmiddellijk, ook 
al zien ze mijn drinkbus. 
Hij raadt me aan om van de 
grote baan naar Salisbury 
weg te blijven wegens erg 
gevaarlijk en felle hellingen. 
Hij stuurt me over de kleine 
wegen langsheen de Avon, en 
die stroomt hier naar 
beneden, lacht hij.
Hij wil het allemaal op zijn 
gestencild plannetje laten 
zien, maar er is niet aan uit te 
kunnen. 
Ik begrijp wel dat ik door het 
foute adres van het 
Stonehenge infocentrum een 
grote omweg gemaakt heb 
want de baan vanaf de 
kazerne wijk van de Larkhill 
Royal Artillery loopt gewoon 
over de heuvelrug langs het 
centrum door naar Salisbury. 

Hij beweert dat de niet lokale 
wegen allemaal onder de 
Council vallen en die hebben 
geen geld meer als ze alle 
gevaarlijke potholes in de 
doorgaande hoofdwegen 
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herstellen. En niemand wil de rest 
betalen.
Op naar Salisbury langs de grote weg: 
een vreselijke fietservaring aan de 
linkerkant van een stroom razend 
verkeer dat echter na een paar 
kilometer langzamer rijdt en in een file 
vastloopt die linksaf moet. Ik laveer 
met mijn fietstrein tussen de rijen 
auto’s om het rondpunt te passeren 
en verderop naar de Avon te draaien. 
Ik voelde me weer op de Via 
Aureliana op de terugweg uit Rome!
Evenwel zonder vrachtwagens 
wegens zondag. 

De hellingen met zeer lichte 
motorondersteuning waren zeer 
zwaar, vooral voor mijn rechterknie.
Afstappen om te duwen durfde ik niet 
wegens het voorbijrazende verkeer. 
Toch een keer gedaan bij een 
parkeerstrook.

Na 7 km kan ik de velden induiken 
naar de Avon rivier met effectief een 
erg mooi traject langs prachtige 
huizen met veel dure auto's. 
Gelukkig krijg ik tijdig door dat de 
Garmin er nog eens 5 km bij wil doen 
door me naar een eerdere brug te 
sturen. 
De kortste weg voert langs het huis waar William 
Pitt was opgegroeid. 
Met wat zon zou ik door landschappen van 
Constable rijden met koeien loeiend tot aan hun 
buik in de rivier en zwanen, ganzen, eenden en 
andere vogelgeluiden. 
Het laatste stuk is volgens Garmin een zeer felle 
klim. 
Dat is het ook, maar een bloemig geklede, 
langgerekte grijze dame met dito windhond zegt me 
dat ik beter op de rand van het enorme grasveld 
kan rijden wegens het pad nogal moeilijk 
begaanbaar, zonder fiets. 
Op de enorme grashelling spelen families met 
kinderen. Vliegeren is populair.  
Eindelijk boven aangekomen is er nergens een 
Victoria Guest house te zien en weet niemand wat 
of waar. 
Nogal wat toeristen blijken terug te komen van Old 
Sarum, het ijzertijd hillfort wat later Salisbury zou 
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worden nadat de ruzie tussen de 
landheer en de bisschop 
beslecht werd door een 
kathedraal en nieuwe stad te 
bouwen in de vlakte langs de 
rivier. 
Vooral met stenen van de oude 
stad in de 13-14 de eeuw.
Old Sarum zou de bekendste 
Rotten Borough worden, in de 
zak van de familie Pitt.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/
Old_Sarum

Maar nu vind ik boven alleen 
een enorme vreetschuur: The 
Harvester, met aan de 
achterkant een bejaardentehuis 

aan de Old Castle Road...
Na een telefoontje blijkt mijn bestemming 
aan de Castle Road te liggen in de 
benedenstad op de hoek van de Victoria 
Road. Maar dat staat er allemaal niet bij 
vermeld op boeking.com en zijn 
coördinaten zijn ook fout ! 
Deze locatie is nog erger dan Fawlty 
Towers maar praktischer.
Op het gelijkvloers met veel gehorige 
muren en plafonds kan ik slapen, naast 
mijn fiets aan het raam in het 

tussengangetje. ' t Is hier zeer veilig, geen probleem!

Gewassen en naar de door de waard aanbevolen 
The Boathouse met effectief een mooi uitzicht op het 
water met de zwanen. Een redelijke pubkeuken en 
10% happy hour korting wegens door de huisbaas 
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van het guesthouse gestuurd. Net zoals nog 
een stel Hollanders met een grote dochter 
met bewondering voor mijn Kogafiets en 
Duitsers uit hetzelfde hotelletje...
Verder nog drie jongeren die hamburgers 
komen eten...
Geen WiFi en een ietwat idiote 
amateuristische dienster met slavische 
toets. 
De traaggesmoorde varkensribbetjes zijn 
excellent! 

Ik heb onderweg als ik me geen zorgen 
hoefde te maken over de batterijen nog veel 
nagedacht over wat hier in Engeland aan de 
gang is.
In de oude Duitse Oostlanden - de vroegere 
DDR -  zijn de meeste mensen in de Hanze 
en universiteitssteden vriendelijk 
geïnteresseerd in een reizende fietser. 
Mensen maken vrijwillig oogcontact en 
beantwoorden je groet. 
Op het platteland van Pruisen en Saksen 
daarentegen maakt omzeggens niemand 
oogcontact en iedereen probeert weg te 

komen om de vreemdeling te ontwijken.
In Engeland is het net omgekeerd. 
Op het platteland maken de autochtone boer en tuinder wel eens oogcontact en groeten 
op een bepaalde manier terug. 
De beter gesitueerden in hun grote cottages en dure auto's doen dat ook in of nabij  hun 
luxe woning.
In de Engelse voorsteden en stadscentra is het veel minder en zijn het meestal toeristen 
die oogcontact maken.
Zelfs als ze met hun grote honden op stap zijn in de suburbs of kleine meisjes aan het 
spelen zijn, ontwijkt eenieder de blik van de vreemdeling, maar erger nog ook vermijden 
ze andere mensen aan te kijken die niet tot hun directe omgeving of clan behoren.

Het is alsof de bewoners van steden en suburbs schrik hebben van de passant, terwijl de 
plattelanders nog geïnteresseerd zijn in de andere, zeker iemand met een bizarre fiets met 
kar.

Als je doorvraagt, blijken de rijken die zich 
teruggetrokken hebben op het platteland een 
vorm van schaamte te dragen. Ze ontwijken 
de vragen over politiek en brexit. 
Zoals destijds in de Franse dorpen waar Le 
Pen plots een derde tot de helft van de 
kiezers binnenhaalde, en niemand wou 
reageren voor het journaille dat tuchtigend 
was neergestreken om dit fenomeen te 
verklaren. En als er toch iemand moest 
antwoorden verklaarde die dat hij of zij niet 
aan politiek geïnteresseerd was en zeker 
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niet voor Le Pen gestemd had of niet gestemd had.

De betere Engelsen zitten met een gevoel van schaamte dat ze ooit fier waren op hun 
land, hun verwezenlijkingen en koloniale en oorlogsverleden. Nu weten ze het niet meer, 
ze mogen openlijk niet langer trots zijn, ze moeten zich gedeisd houden, in de luwte. 
Hoogstens kunnen ze hun cottages en tuinen magnifiek onderhouden. Ver van de 
verschrikkelijke steden met de kleurlingen en moslims is dat hún bijdrage aan de 
maatschappij op het platteland. De steden zijn overgeleverd aan gepeupel, illegalen, 
profiteurs, gekleurden en moslims. Maar dat wordt niet gezegd, alleen gesuggereerd.
Il faut cultiver son jardin!
Je ziet wel hier en daar een verkleurde Engelse vlag in een tuin of achter een raam. Maar 
niet echt veel. 
Opmerkelijk is ook het succes in veel dorpen van de Methodistische kerken met zondag 
de hele middag gratis koffie ontmoetingen - https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Methodisme - 
tegen de Church of England die de oude kerken bezet houdt.

De Methodistische kerken dateren meestal van rond de vorig eeuwwisseling en hebben 
het uitzicht van grote parochiezalen. 

Van de Pinksterbeweging - waarvan mijn Australische kamergenoot David in de 
jeugdherberg van Oxford 
een soort missionaris 
helper was - zie ik hier 
niets. Enkel eens een 
Baptisten kerk. 
https://
en.m.wikipedia.org/wiki/
Pentecostalism

Morgen bezoek aan 
Salisbury en over 
Southampton naar 
Portsmouth. 
Eindelijk nog eens in mijn 
favoriet Ibis Budget hotel. 

Maandag 29 augustus 
2016, Bank Holiday: 
Salisbury Southampton 
Portsmouth 80 km 

Redelijk geslapen, 
treffelijk ontbijt, hoewel 
allemaal veel te duur.
Naar St Thomas and St 
Edmund http://

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Methodisme
http://www.stthomassalisbury.co.uk/
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www.stthomassalisbury.co.uk/
waar veel aandacht voor de kinderspeeltuin in de kerk. 
Kerken hier, ook die van de Church of England proberen een Community center te zijn, 
zoveel mogelijk mensen te betrekken, inclusief koffie, thee en kinderoppas. 
Hier trekt The Medieval Doom Painting, redelijk spectaculair de aandacht en wordt mooi 
toegelicht op de website. 
De stad zelf is mooi oud en ferm gerestaureerd. 
De kathedraal is spectaculair op een weids grasveld met mooie moderne kunstwerken.
Er is geen toegangsprijs maar een gift wordt je wel berekend. Voor mij is het 6,80 GBP.
Dan word ik benaderd door een stel bejaarde vrijwilligers in driedelig pak met een 
turkooizen sabellint met het wapen van de kathedraal erop die folders uitdelen en 
rondleidingen geven. 
Bijzonder interessant maar zeer traagzaam.
June Osborne is de eerste vrouwelijke dean of the Salisbury Cathedral sinds 2004 en de 
eerste van alle middeleeuwse kathedralen in Engeland.
Er staat erg mooie moderne glas en waterkunst in de kathedraal met een verbluffende 

Annunciation van Ernst Bensdorf 
https://de.wikipedia.org/wiki/
Ernst_M%C3%BCller-Blensdorf

Nadien zitten ze in groepjes in de 
kloosterrefter waar de dames voor 
waarlijk overheerlijk gebak gezorgd 
hebben: de meringue van 
rozenwater met pistache volgens 
Ottolenghi was verbluffend. 
Het klooster is prachtig rond het 
binnenplein met enkele oude 
cederbomen. Simon van Ghent zou 
de eerste bisschop-bouwmeester 
geweest zijn. Glorieuze vaandels 
en herdenkingen van de grote 
oorlog, vaak aan de stok tot stof 
vergaan. 
De kapel met de Magna Carta is 

wat onnozel. Een van de vier resterende perkamenten wordt hier in een tent bewaard. 
Gelukkig hangen de voornaamste passages op 
panelen vertaald. Je kan er ook kinderspelletjes 
doen…
Tegenover de kathedraal ligt het stedelijk 
museum. 8 GBP en meteen een heel jaar lang 
gratis toegang. 
Voor verzamelingen flauwe kul met een ridicule 
reizende tentoonstelling Egyptisch schrift van The 
Brittish Museum ...voor kinderen .
Het enig leuke is het fameuze dokterskabinet van 
Dr. Neighbour uit Amesbury. Nog van het 
Engeland van voor de NHS.
Verder wat lokale rommel, aardewerk, wedgwood, 
een reus, poppen, plus schilderwerken van lokaal 
talent vroeger en nu. De nieuwe vleugel heeft een 

http://www.stthomassalisbury.co.uk/
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_M%C3%BCller-Blensdorf
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zeer mooie en didactische collectie van steen, 
brons, ijzer, uit de regio tot voor Stonehenge. 
En er hangen een reeks intrigerende 
schilderijtjes van de tankofficier vrijwilliger Rex 
Whistler. https://en.wikipedia.org/wiki/
Rex_Whistler

Ik maak nog een tripje rond het kerk-
kloostercomplex en door het stadscentrum wegens Garmin in de war en ik ook wat. 
Mooie luchten met witte en grijze wolken op lichtblauw met donkerrode beuken en 
zwartgrijze eiken naast de kathedraal.
Intussen loopt er heel veel volk in het 
centrum. 
Onderweg langs de rivier na enkele 
steile hellingen en levensgevaarlijke 
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afdalingen waar ik mijn trein onder de 40 km/ uur probeer te houden met de motorrem op 
maximum. Een put of bobbel, verkeersremmer of zo kan mijn 
fiets en kar met zo'n snelheid immers makkelijk uit evenwicht 
brengen. 
Ik mag er niet aan denken want mijn handremmen krijgen 
deze massa bergaf niet stil.
In veel pubs is de fameuze zondagsroast ook vandaag op de 
feestdag voorhanden. 
En het is behoorlijk mooi weer, geen wind, niet te warm, veel 
schaduw, langs en onder het groen langs de rivier. 
Onderweg een weide met vele honderden auto's van het 
betere soort - hier eerder grote BMW - Audi - Range Rover - 
Porsche - voor de tuinen van Mottisfont Abbey met 
beroemde rozentuinen aan de Test Rivier. 
https://www.nationaltrust.org.uk/mottisfont
Wat verder Lord Harold Hilliers tuinen...
http://www3.hants.gov.uk/hilliergardens/hilliers-whatson/
summer-holiday-activities.htm

Het landschap is hier erg mooi, vooral wanneer witte wolken 
hoog opbouwen en de zon tussen de wolkengordijnen 
streelt. Het lijkt erg vredig langs de rivier, loom zelfs met 
uitbundige bloemen en struiken, vogels en koeien, of 
vergezichten met at random witte stippen die langzaam 
voortbewegen als grazende schapen.
De boompartijen en bossen zijn eerder donker en vochtig, 
rottend en stinkend. En alle huizen zijn gesloten, de tuinen 
afgesloten. 
De sfeer van de Engelse 
detectiveseries zit er diep in. 
Ook bij mij.

Maar ik heb met het oog op 
vanavond nog veel 
onzekerheden voor de boeg. 

Vooral Southampton, een 
grote stad, met veel 
gekleurde mensen, met nog 
veel meer beschreven en 
beschilderde bewoners die 
allemaal moeite doen om 
mekaar zeker niet in de ogen 
te kijken, en vooral te 
vermijden. 
Een fors gebouwde blanke 
man van 40 of zo met twee 
jonge kinderen heeft op zijn 
onderarmen en benen, hals 
en schouder formidabele 
Maori achtige tatoes. Hij 

http://www3.hants.gov.uk/hilliergardens/hilliers-whatson/summer-holiday-activities.htm
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draagt ze alsof hij wil uitstralen dat niemand hem of 
de zijnen moet belagen. Je voelt de opgekropte 
agressie bij iedereen die hier rondloopt. Met of 
zonder kinderen. 
Alleen de oudjes proberen eraan te ontsnappen door 
zich zich zo onopvallend mogelijk op te stellen. Met of 
zonder hondje. 
Mensen leven hier gesegregeerd en proberen elkaar 
zoveel mogelijk te vermijden om erger te voorkomen. 
Op de greens in de dorpen wordt hier en daar een 
soort al of niet door de Church Community 
georganiseerde foor gehouden. Er loopt niet echt 
veel volk rond. 
De laatste helling naar de laatste zeearm van 
Southampton -Cobden Avenue- moet ik te voet op. 
Ik krijg problemen met mijn versnellingsapparaat door 
dat steile klimmen. 
Na de brug over de Itchen rivier-zeearm met 
schitterende jachten in de haven rij ik zonder water 
en er is nergens een winkeltje te bekennen. Ook al 
zijn veel supermarkten in de steden 24/7 open. 
Dan maar de pub ‘At the Elm’ in waar de serveuse 
mij helpt met het Engelse wisselgeld, een handvol en 
onbegrijpelijk naar vorm, kleur en variatie. Een pint 
fruitsap, een pint spuitwater en een bus tapwater. In 
de beergarden staat een man van mijn leeftijd 
crooners te karaoken voor een stuk of tien stellen die 
veel jonger en aan het bier zijn, in pinten van een 
halve liter of zo. 
Bank Holiday!

Ook hier weer interesse en oogcontact bij fietsers, 
ouderen. En net als in de stad vermijdt iedereen 
elkaar aan te kijken. 

Nog 20 km naar Portsmouth. 

Ik moet voor de laatste grote helling van batterij 
wisselen en merk dan dat het gekraak van mijn 
voorste versnellingen en het verspringen onderweg 
veroorzaakt wordt door het ontbreken van 2 inbus bouten op het middelste kamwiel van 
mijn Shimano Deore XT.
De ketting liep al een paar keer vast maar ik heb me nooit gerealiseerd dat dat met die 
losse plaat te maken kon hebben. Tot ze eraf liep en ik ze manueel moest losmaken en 
dan merkte ik pas dat de kleinste en de middelste los stonden.
Gelukkig kan ik die twee resterende vastzetten met een juiste inbussleutel. Ze staan naast 
elkaar en na een paar kilometer wordt het weer erger. Ik moet dus nog 20 km met een 
ferme helling met alleen mijn grootste en kleinste plaat, als ik achteraan teveel schakel 
loopt alles vast!
Wat een ellende en dan nog een enorme heen en weer op en neer eer ik via de dokken en 
zeearmen in de buurt komen van een zoveelste snelweg die ik onderdoor langsheen moet 
en waar ik dan een stom manoeuvre uitvoer om tegen het gelukkig afwezige verkeer in 
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naar een fietsweg te rijden die langs het spoor 
naar het Ibis budget hotel zal leiden. Mijn kar 
raakt links een hoge boordsteen en kantelt 
gelukkig aan lage snelheid naar rechts. Maar de 
dissel raakt mijn achterwiel dat paraplu slaat! 
Om te janken! 
Ik zie hier niet meer zitten... Maar hoe moet ik uit 
deze ellende wegkomen. Mijn stuur staat 
intussen ook los in het op en neer en daar is de 
ene inbus bout helemaal uitgesleten en kan ik de 
zaak niet vastzetten. 
Op het vermeende adres in Portsmouth is geen 
Ibis Budget hotel te zien. 
Een behoorlijk dronken man van 40 of zo is 
geïnteresseerd in mijn situatie en weet me te 
vertellen dat Ibis Budget nog een paar mijl verder 
is aan de andere kant van het spoor! 
Hij wist ook een Halfords fietsenwinkel in Portsmouth.
Maar dat moest maar in Ibis vragen. 
Inmiddels 19:30 uur als ik met een slepend achterwiel aan kom gereden.
De receptioniste heeft voor mij een gelijkvloerse kamer, mijn fiets kan in het afgesloten 
containerhok... Mooie kamer zoals steeds bij Ibis budget, breed bed, raam, goeie WiFi, 
goeie douche, afzonderlijk toilet en lavabo. Ik voel me eindelijk weer beetje mens en veilig 
in plaats van de deernis die vandaag mijn deel is geweest. 
De receptioniste weet me een goeie pub voor eten aan te wijzen maar dat is te ver lopen 
en het wordt dus voor het eerst van mijn leven KFC ... Voor de deur. Mc Donalds was nog  
erger. 
Deprimerend: kippenslaatje met friet, plat water, fruitsap en daarna nog een kippenwrap. 
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Vóór mij een jong gezin: pa, ma en twee mooie dochtertjes van een jaar of 4-5! Bank 
Holiday in KFC !

Een alleenstaande moeder met twee zonen van 8 en 10 jaar met grote bekers cola...
Een familie Pakistanen met drie vrouwen, twee oudere mannen en zes kinderen inclusief 
een baby. Liters cola voor eenieder, een emmer popcorn of zoiets en de rest van het 
kippengenot als nuggets of staven... 
Ik word er helemaal depri van. 
Ik vraag me af of onze ouders ook zo triest werden van de toekomst verwachtingen voor 
de generatie van hun kinderen en kleinkinderen? Wat je hier ziet rondlopen is vaak 
vreselijk. Wat hun toekomst worden zal? Wellicht nog erger dan die van hun ouders. 

Morgenvroeg dus eerst fietsenmaker. In de buurt is er een met een klein winkeltje. Er is 
ook een aan huis herstellingsdienst, die ik misschien beter kan bellen.
Als dit gerepareerd kan worden, morgen naar Newhaven: weer een 100 km met aan het 
begin en het einde een ferme klim. En dan zoals voorzien de boot naar Dieppe.
Indien geen herstelling mogelijk, de trein naar huis of van hier met de boot naar Le Havre. 
En dan maar met de trein verder.
Wat een ellende. 
Ik vrees dat dit mijn laatste forse fietstocht geweest is, te gevaarlijk in klimmen en dalen. 
Mijn versnellingen kunnen dergelijk steile korte hellingen niet echt goed aan. 
Ik krijg nu nachtmerries dat ik bij zo'n sterke afdaling mijn ketting breekt en tussen het wiel 
slaat...of een stuurpinbreuk.
Spijtig dat ik zo afscheid moet nemen van een tot nu toe behoorlijk mooie droom waarin ik 
veel geleerd heb en gezien, gedacht, gewogen en verzonnen.

Gelukkig stuurde Milena nog prachtige foto's van de trouw van haar vriendin waarop zij 
schittert met een handtas van haar net overleden grootmoeder. 
Wat zou die fier geweest zijn …

Ik ga nu slapen want ik ben suf van de 
spanning voor morgen. 
Eerst de fietsenmaker, daarna trein en of boot 
indien geen succes. 
Indien wel gerepareerd naar Newhaven en 
daar de boot, dus eerst nog reserveren van 
hotel en boot. 
Wat raar dat Ibis Budget mij zo'n veilig gevoel 
kan geven. 


