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Zaterdag 31 augustus – De overtocht
Om 03:30 uur staan we op voor vertrek. We hadden de vakantie dit jaar opgedeeld in twee stukken. Twee weken begin juli en één week begin september. Deze week is het een korte vakantie naar Cornwall in Engeland. De reden dat we vroeg vertrekken is dat we in één keer naar onze eindbestemming
willen rijden. Dat is ongeveer 700 kilometer. We doen er ongeveer zeven uur
over; het rijden dan. We denken ongeveer twee uur voor de tunnel nodig te
hebben en er staan hier en daar nog wat kleine bezoekjes op de planning.
We hebben een plaatsje geboekt op de trein van 07:50 uur. Aangezien we ten
laatste om 07:20 uur mogen aankomen en de hond nog aan een kleine inspectie onderworpen moet worden, vertrekken we al om 04:00 uur. De reis gaat
voorspoedig; we rijden het stuk naar de tunnel in één keer. Om 06:00 uur zijn
we er al. Eerst langs de "Pet Control". Hier worden alle paperassen van de
hond bekeken en de chip gecontroleerd. Niet snel daarna hebben we een papier dat bevestigd dat de hond Engeland binnen mag. Als we de terminal
oprijden zijn we zo vroeg dat het apparaat om in te checken, ons de mogelijkheid biedt om kosteloos nog een trein eerder mee te gaan. Die van 07:35
uur. Een meevaller dus. We krijgen een papier met de letter "U" om aan de
binnenspiegel te hangen. Dan door naar de douane. Eerst zwaait er een man
met een stok door het open raam: "checking for explosives" verontschuldigt
hij zich. Daarna keurt een dame aan een loket onze paspoorten en bijbehorende gezichten goed. Voordat we verder naar onze "lane" rijden halen we
nog even een bak koffie en kunnen sommigen van ons nog even naar het
toilet. Als we na een korte file in de juiste rij staan opgesteld mag iedereen
met de letter "T" naar de trein rijden. Heel even gebeurt er niks maar dan
krijgen ook wij het signaal, samen met nog een vijftiental andere auto's, om
de anderen met een "T" achterna te rijden. Tweede meevaller; we kunnen nu
dus mee met de trein van
07:20 uur. Zijn we niet
voor niks vroeg opgestaan!
De trein ziet er een beetje
grauw en droevig uit. Hij
hoeft niet fleurig te zijn.
Maar deze brengt wel een
beetje de sfeer als ware je
weer vijfenzeventig jaar
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terug in de tijd. Die treinen hadden geen leuke bestemming. Hopelijk die van
ons wel. We mogen van een goed uitziende en vriendelijke dame het bovendek van de trein oprijden. We rijden een paar wagons door totdat een nog
knappere en minstens zo vriendelijke dame ons aanwijzingen geeft. Lekker
kort op de voorganger, handrem er op en in de eerste versnelling zetten.
Daarna sluiten de deuren tussen de wagons en worden we in twee talen toegesproken met mededelingen omtrent veiligheid. Voordat we rijden heb ik
mijn hoofd al op een kussen en worden we vijfendertig minuten later door
een sirene wakker gemaakt. Binnen vijf minuten zitten we op de snelweg. De
door menigeen beloofde file aan de overkant blijft gelukkig uit.
Onze eerste bestemming is Stonehenge. Onze route loopt hier langs en dit
moet je gezien hebben. Al zijn er mensen die zeggen dat de schoonheid overschat wordt en het een klein beetje tegenvalt. Bij de eerste de beste rustplaats
stoppen we voor een kop koffie. Als we in Andover zijn gaan we op zoek
naar Britse ponden en een telefoonkaartje zodat we de hele week internet
hebben en met
het thuisfront
kunnen communiceren.
Daarnaast is
het handig om
iets te hebben
om te kunnen
bellen en we
overal,
onvoorbereid,
ons
geocachingspel kunnen spelen. Bij Three Telecom vinden we een goedkoop
kaartje. Met wat hulp van de verkoopster werkt het vrijwel onmiddellijk,
zonder dat je hele profielen of iets dergelijks moet instellen. We lopen ook
even over de markt van Union Street, de plaatselijke winkelstraat van dit
kleine stadje. Daarna weer door.
Als we uit Andover vertrekken meldt TomTom dat er flink wat file ter hoogte van Stonehenge staat. Vanaf onze kant 32 minuten, vanaf de andere kant
slechts veertien. Maar TomTom heeft gelukkig een alternatief. Via de noordzijde kunnen we zonder opstoppingen in één keer de parkeerplaats oprijden.
Ons derde gelukje van de dag. Het is druk bij het in verbouwing zijnde bezoekerscomplex. Vreemd, want op Google Street View van een aantal jaren
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geleden was het er rustig en kon je zo vanaf de weg de weide inlopen. Nu
heeft men er een groot hek omheen gezet en een paar gebouwen neergeplant.
Uiteraard met de commerciële bedoeling om het te behouden voor de volgende generaties. Helaas mag de hond niet mee naar binnen. Bianca vindt het
niet erg om met de hond buiten te blijven. Ikzelf ga wel en maak een paar
prachtige foto's. Gelukkig hebben ze het dusdanig afgezet, met touw, dat je
altijd wel een foto kan maken zonder dat er honderden toeristen op staan.
Dan door naar onze eindbestemming. Als we in Ilminster nog wat proviand
inslaan voor de volgende dag, immers een zondag, bellen we ook meteen
even naar de eigenaar van het huisje. Tegen de vriendelijke man vertellen we
dat we er ongeveer om 17:00 uur zijn. Engelse tijd uiteraard, onze klokken
hadden we meteen op de trein al goed gezet. We krijgen nog wat goed bedoelde routeaanwijzingen mee maar TomTom had die al in de smiezen. Zonder al te veel vertraging, de drukte op de weg concentreert zich voornamelijk
richting London, komen we om tien voor vijf in Camborne aan.
De beste man is echter nergens te bekennen. Als hij een twintigtal minuten
later alsnog arriveert dan blijkt dat hij een spoedklusje
had in een ander huisje dat hij verhuurt. Martyn, zoals
hij heet, is een joviale man en zou zo een toeristenbegeleider kunnen zijn. Na de nodige uitleg in het
huisje, die in zijn achtertuin ligt, verteld hij honderduit over de mooie dingen die je hier kan
zien. Hij geeft een aantal tips die zelfs niet in
ons boekje staan. Verder krijgen we nog een
welkomstmandje met lekkers uit de streek.
Alles zit er in om ‘s avonds en zondagochtend
niet om te komen van de honger. Hij doet dit al
heel lang; bij alle gasten. Erg attent. De meesten
van het vasteland komen heel laat aan en hebben dan
moeite om op zondagochtend wat te eten te vinden.
Na het avondeten bekijken we nog een video over de plaatselijke mijnbouw.
Deze is sinds de jaren tachtig verdwenen maar één mijn is weer in oude glorie hersteld om zo aan de volgende generaties te laten zien hoe het er toen
aan toe ging. Er zijn nog heel wat tastbare bewijzen in de streek te vinden.
Die gaan we vast tegenkomen. Maar vanavond ondernemen we verder niks.
Het was een lange dag en bij ons gaat al vroeg het licht uit.
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Zondag 1 september – Hells Mouth
De ochtend begint voor ons later dan we gewend zijn. Er moet eerst wat
slaap ingehaald worden van de dag ervoor. Eenmaal uit bed probeert Bianca
een Engels ontbijt op tafel te zetten met de producten uit het welkomstmandje. Eieren met gebakken spek op gebakken toast. Prima voor mij maar zelf
vindt ze er helemaal niks aan. Daarna wordt de koelbox gevuld voor onderweg en kunnen we op pad, bepakt met de tips die onze gastheer ons gisteren
gaf.
Onze eerste bestemming is Hells Mouth. Vanaf ons vakantiehuisje is het een
redelijk rechte weg naar het westen, tot aan het strand. Daar parkeren we de
auto en lopen we naar de rotsformatie langs de kust. Het hoogteverschil is
hier zestig of zeventig meter. Het is een prachtig gezicht. Beneden ons beukt
de oceaan op de rotsen; boven ons vliegen meeuwen en andere vogels krijsend heen en weer. In de verte zie je St. Ives liggen. Het plan is om dat artis

tieke dorpje vandaag nog te bezoeken. Voor nu volgen we de ruige kust naar
het noorden, richting Hells Mouth. Het is slechts een kleine kilometer wandelen, al is het landschap aardig glooiend. Hells Mouth is een inham in deze
ruige kust. Het ziet er prachtig uit. Maar het is wel gevaarlijk om hier op de
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rand te gaan staan. Het lage hekje helpt niet echt, dat is meer voor de schijn.
Volgens Martyn is dit een geliefde plek voor mensen die uit het leven willen
stappen. Vorige maand waren er drie mensen die dat gedaan hebben. Bloemen aan het hekje herinneren daar nog aan. Nadat we een cache gevonden
hebben, als aandenken aan ons bezoek, drinken we een bak koffie in een café
aan de andere kant van de weg. Daarna keren we terug naar de auto. Als we
aan de andere kant van de landtong willen kijken moeten we betalen om daar
boven te parkeren maar als we zeggen dat we alleen even rondkijken dan
hoeft dat niet. Parkeergeld is alleen nodig als je een hele dag op het strand
wilt zitten. Dat is aan ons niet besteed, we willen wat zien van deze omgeving. Het is even manoeuvreren op de weg naar boven. Het is smal en druk.
Maar boven hebben we uitzicht op Godrevy, een mooie rotsformatie net voor
de kust.
Het volgende plan is om naar St. Ives te gaan. Martyn gaf ons de tip om de
trein bij Lelant Saltings te nemen. We vinden het station wel maar al snel
blijkt dat de trein op dit tijdstip hier op zondag niet meer stopt. We besluiten
dan maar om het morgen nog eens te proberen. Aangezien het station direct
aan het water
ligt, klappen we
hier de stoeltjes
uit aan de oever
en genieten we
van het uitzicht
en de lunch.
Na de lunch is
het tijd om een
aantal van de
vele dolmen te
bekijken.
We
hebben Men-anTol op het programma. Dat is
een ronde steen
met een geslepen gat erin. Op de weg daar naar toe stoppen we eerst nog bij
Trencrom Hill. Op deze grote heuvel, of kleine berg zo je wilt, heb je een
prachtig uitzicht over de omgeving. Je kunt hier aan beide kanten van het
schiereiland de oceaan zien. Maar voordat we er zijn moeten we eerst nog
door het nauwe en kronkelige Engelse landschap. De wegen zijn smal en je
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ziet niet veel. De velden en weiden liggen een meter of twee hoger dan de
weg. In de bochten is het dus oppassen geblazen. Hoewel het niet ver van
Lelant is doen we er toch bijna een uur over. Maar het uitzicht is de moeite
waard.
Dan naar Men-an-Tol. Via de kustweg rijden we door een prachtig landschap. Hier lopen de koeien nog op de weg. Voor ons een moment om foto's
te maken, voor de Engelsen zelf een bron van irritatie. In Pendeen is de supermarkt open op zondag net als vele andere supermarkten die we onderweg
zagen. Handig om even snel een koek en wat drinken te halen. Daarna door
naar de ronde stenen. Aangezien ze ver van de weg liggen is het nog een hele
wandeling. 2,5 kilometer licht omhoog. Als we daar arriveren lijken ze veel
kleiner dan in de folder. Ze zijn amper een meter hoog. Later hoorde ik onze
gastheer vertellen dat de vrouwen er doorheen moesten klimmen om de
vruchtbaarheid te bevorderen. Hij zegt dat men vroeger dacht dat men alleen
op die manier zwanger konden worden. Ik weet niet of het waar is. We hebben hier nog wel een foto van Evy gemaakt. Ze ging er niet helemaal doorheen. Het is nog even afwachten of dat oude gebruik ook voor haar geldt.
Aangezien het al
etenstijd is rijden we
naar Penzance voor
het avondeten. Als we
om zes uur in dit stadje arriveren zijn de
winkels allemaal al
dicht. Een paar pubs
zijn open. In de haven
vinden we een pub
waar Evy mee naar
binnen mag, als we
maar het tafeltje bij de
deur nemen. Hoewel
we een prachtige dag hadden, zonnig en rond de 25 graden, is het nu toch wel
erg fris om buiten te gaan zitten. We eten lekkere regionale visschotels.
Daarna is het weer tijd om naar het huisje te gaan. Aangekomen delen we
onze ervaringen met Martyn en zijn huisgenoot. We krijgen nog meer tips
voor de volgende dag. Lokale tips kunnen we zeker goed gebruiken.
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Maandag 2 september – St. Ives
Als we redelijk uitgeslapen zijn starten we met "breakfast cereals" uit het
welkomstpakket. Daarnaast verorberen we nog een paar "Cream Teas". Dat
zijn regionale lekkernijen van jam en crème op een scone. Erg lekker. Na het
ontbijt halen we even verderop bij Trevaskis Farm, de leverancier van het
welkomstpakket, nog wat zaken die we nodig hebben voor het avondeten en
het volgende ontbijt. Nagenoeg alles wat ze verkopen is deze ochtend van
een nabij veld gehaald of zelf gebakken. Het ziet er allemaal lekker uit. Als
de boodschappen in de koelkast van het huisje liggen kunnen we op pad.
We gaan nog een poging wagen om St. Ives per trein te bereiken. Deze keer
zijn we gewapend met betere aanwijzingen en rijden we in één keer naar de
juiste parkeerplaats en treinhalte. Gisteren waren we bij "Lelant" maar hadden "Lelant Saltings” moeten hebben. De verwarring zat hem er in dat er ook
een station is dat “Lelant” heet en aan een straatje ligt dat The Saltings heet.
Verwarrend. Er is ruimte zat om te parkeren en “het kaartjes kopen” verloopt
snel en fatsoenlijk. Ook het bereiken van het platform en het instappen van
de trein gebeurt allemaal ordentelijk. Dat stukje discipline blijken de Engelsen op de rest van de Europeanen voor te hebben. In een twaalftal minuten
staan we op het eindstation: St. Ives Station. Vanaf hier is het tien minuten
lopen naar het artistieke dorpje.
Het is er druk. Niet alleen de trein zat vol maar ook komen er mensen per
auto en bus. En uiteraard wonen er ook nog een paar honderd mensen. We
lopen over de boulevard van het voormalige vissersdorpje. Er liggen flink
wat bootjes in de nu droog
liggende haven. Op foto's
en schilderijen in de vele
winkeltjes is te zien dat
het ook wel eens hoogwater is. Aan het begin van
de boulevard maken zeelieden, of zo zien ze er
tenminste uit, reclame
voor de vele boottochten.
Een populaire bestemming is een eiland waar je
de zeehonden kan zien.
Anderen bieden weer
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"zelf te besturen" boottochtjes aan. We gaan er niet op in.
We lopen door het
dorp en komen aan
de noordzijde van
het eiland aan een
door rotsen afgebakend
zandstrand.
Hier nemen we
“Fish and Chips”.
Uiteraard met azijn.
In deze setting, en
met een hongerige
maag, smaakt het
heerlijk. Als we
daarna naar boven
lopen zien we daar een post van de kustwacht. Verder vinden we er ook de
enige cache van dit schiereiland. Boven op de rotsen, met de open zee in
zicht, hoor en ruik je deze erg goed. Er staat een verfrissende bries op deze
warme dag. Er was 18 graden voorspeld maar het lijken er wel 25. Het merendeel van de badgasten lopen er dusdanig bij dat dit wel eens zou kunnen.
Vanaf het noordelijke puntje lopen we weer richting de trein. Onderweg nemen we een aantal achterafstraatjes. Het is leuk om te zien hoe de mensen
hier er alles aan doen om de huizen en tuintjes er tiptop uit te laten zien.
Voordat we de trein bereiken lopen we ook nog door de winkelstraat. Bij een
bakker halen we nog wat voor de late lunch: een "Crumble Pie” en een paar
scones voor de Cream Teas. Bij het station is het niet erg druk. We zien nog
net een trein vertrekken maar zo erg is dat niet. Hij gaat hier elk half uur.
Eenmaal terug bij Lelant Saltings rijden we richting Helston. Zonder echt een
doel, via de polderweggetjes. Af en toe zoeken we naar een cache en als het
al half vier is geweest vinden we een mooi plekje voor de picknick. We hebben een prachtig uitzicht over de omgeving en de zee. De rest van de tijd
zoeken we nog wat caches waarmee we aardig richting de zevenhonderd
komen. Vroeg in de avond zijn we weer in ons huisje terug en genieten nog
van een luie avond. Het was ook een flinke wandeling in St. Ives.
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Dinsdag 3 september – Lands End
We zijn vroeg op. Na een
goed ontbijt van Engelse
makelij en Hollandse bereiding gaan we snel op pad.
We hebben ons weer een
paar prachtige doelen gesteld
en daar kan je maar beter op
tijd aan beginnen. We rijden
richting Lands End maar
voordat we daar zijn bekijken we onderweg nog wat
dolmen die blijkbaar de
moeite waard zijn, volgens de reisgids dan. De eerste stelt niet veel voor.
Hier staat slechts één steen overeind en dat hebben we gauw gezien. De volgende twee dolmen liggen een paar kilometer verder, vlak bij elkaar. Bij de
eerste liggen wat grote stenen om een kleinere cirkel. Bij de tweede liggen de
stenen als een zonnewijzer weids uiteen. Deze negentien zijn ongeveer een
meter hoog. Alles bij elkaar hebben we nu al twee kilometer gewandeld over
een smal pad tussen varens en bramenstruiken. Evy is nu nog opgewekt en
fris maar haar goede humeur zal snel veranderen merken we later op de dag.
Weer een paar kilometer verder liggen er drie bij elkaar. Eerst komen we bij
de Mermaids en de Pipers. Het verhaal hier is dat de meisjes en de muzikanten frivole escapades hadden tijdens een christelijke feestdag en daarom versteend zijn. Even verderop liggen de Daughters vanwege eenzelfde feit.
Vreemd genoeg liggen ze in één lijn met verschillende Keltische kruisen die
we op
de weg hier naartoe hebben gezien. Daarna zetten we
koers
richting Lands End. Dat is het meest zuidwestelijke
puntje
van Engeland. De weg gaat hier aardig naar links en
rechts,
en op en neer. Af en toe vinden we een cache of
schieten we een mooi plaatje.
Net voor de middag zijn we
bij Lands End. De kust is
hier erg ruig en de rotsen
ervoor talrijk. Een slimme
ondernemer heeft hier een
concessie gekocht van de
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National Trust. In ruil daarvoor mocht hij een klein pretparkje bouwen en
parkeergeld heffen. In de ruime omtrek heeft de plaatselijke autoriteit het
verboden om zo maar ergens te parkeren. Slimme boerenwijsheid zouden we
in Nederland zeggen. Het kost ons weer vijf pond om een mooi stukje natuur
te zien. Hier gaat onze wandeltocht verder. We lopen eerst oostwaarts richting “Greeb Farm”; een kinderboerderij. Daar staat een wensput en is er ook
een cache verstopt. We gooien beiden een muntje en hopen dat onze wens
ooit uitkomt. Als dat gelukt is dan lees je dit verslag terwijl ik op de Galápagoseilanden aan het volgende verslag schrijf.

Hierna weer westwaarts langs de kust. Beneden, een dikke vijftig meter lager, liggen grote en kleine rotsblokken waar de zeevogels hun toevlucht hebben gezocht. Af en toe zien we één of meer zeehonden. In de verte zien we
de contouren van de Scilly Islands. Na een picknick met adembenemend
uitzicht gaan we verder. We passeren het themapark en wandelen aan de
andere kant verder. De tong van Evy hangt, na weer een viertal kilometer, op
de grond en ze is bijna met geen stok meer vooruit te krijgen. Tijd om terug
naar de auto te gaan en ons te verplaatsen naar ons volgende reisdoel: Botallack.
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Onderweg naar het voormalige tin- en kopermijnstadje stoppen we in St.
Just. Bij een bakkerij halen we twee Cream Teas en twee warme, goed gevulde pasteitjes. Een plaatselijke specialiteit. In Botallack hebben we de site
met de restanten van de oude tinmijn snel gevonden. Langs de kust liggen de
ruïnes van vervlogen rijkdom over de hoge weiden verspreid. Onze tijdelijke
huisbaas heeft hier een DVD over. Men haalde hier tweehonderd jaar geleden het tin al onder de zeebodem vandaan. We nemen onze picknickmand
mee en zoeken een mooi plaatsje op de weide. We zijn niet alleen. Op deze
zonovergoten dag hebben meer mensen hetzelfde idee.
Na een lange rustpauze kan Evy, ondanks dat de batterij weer opgeladen lijkt
te zijn, nu ook al niet meer luisteren. Onderweg naar de auto gaat ze pontificaal in het midden van de weg zitten. Een stil protest tegen al dat gewandel
op háár vakantie. Van het enthousiasme van de eerste wandeling is al niks
meer over. Een kilometer of twee verder ligt de Levant Tin Mine. Hier nemen we een kijkje bij het museum waar ze nog wat meer informatie hebben.
Maar we krijgen niet alles te zien. Na een film en wat uitleg bij de oude
stoommachine blijft een ondergronds bezoekje uit. Hier hadden we blijkbaar
een gids moeten ontmoeten maar die zien we niet. Het tijdstip van de volgende rondleiding hebben we wel gezien maar het duurde ons toch allemaal
al te lang. We hebben nog een mooie stenen tafel en een oefenwedstrijd van
het Camborne Rugby team op het programma. Daarbij, we moeten ook nog
even tanken.

Op weg naar de wedstrijd van half zeven rijden we langs een mooie stenen
tafel. Hier waren we ook al geweest, op een steenworp afstand van Men-an13

Tol, maar zijn er blind aan voorbij gereden. Nu nemen we wel een kijkje. Het
is druk op de weg én bij de tafel. Onderweg naar het, volgens de DKV website, enige tankstation in Cornwall waar onze DKV pas zou werken, verorberen
we de Cream Teas. Bij de Esso in Blackwater blijkt de website van DKV al
enige tijd niet meer up-to-date. Deze pas ondersteunen ze al lang niet meer,
wordt me verteld. Toch tanken we daar en regelen het papierwerk achteraf
wel.
Vanaf daar is het een kleine tien minuten naar Camborne RFC, de plaatselijke rugbyclub. Camborne speelt daar tegen de Cornish Pirates. Althans, de
wedstrijd zou om half zeven beginnen maar in plaats daarvan zien we een
stevige warming up. De thuisclub, in het zwart, traint stevig terwijl de bezoekers, in het rood, wat kalmer aan doen. Vreemd genoeg loopt er een man in
het zwart met een videocamera achter de trainer van het rode team aan. Spionage lijkt het wel. Na een half uur worden de oefeningen met spelers van
beide teams afgerond. Het lijkt het er op dat er niet gespeeld gaat worden.
Eenmaal een toeschouwer
gevraagd, blijkt dat
dit inderdaad zo
is.
Het gerucht gaat
dat ze misschien
nog een twintigtal
minuten
tegen
elkaar
spelen
maar dat zou voor
de thuisclub alleen maar verdedigen zijn merkt
de jongeman nog
op. Na een goed
uur hebben we
genoeg gezien en
gaan we terug
naar het huisje. Daar bereidt Bianca een oer-Hollandse stoofvleesschotel met
aardappelpuree. Ook lekker. Evy is dan al knap chagrijnig en als ze dan nog
één keer uitgelaten wordt, ligt ze al op bed ruim voordat wij dat doen. Ze zal
nog één dagje mee op sleeptouw moeten.
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Woensdag 4 september – St. Michaels Mount
Cornwall is een prachtige streek maar in één week kun je niet alles zien.
Toch gaan we dat proberen. Voor vandaag hebben we ons weer een paar
doelen gesteld. Onder andere het mooie vissersdorpje Mousehole en St. Michaels Mount staan op het lijstje. Maar dan moet je op tijd vertrekken. Te
beginnen met Mousehole. Het is een half uurtje rijden. Maar we starten eerst
met het zoeken naar onze zevenhonderdste cache. Weer een mijlpaal die we
kunnen vieren. De cache is vlug gevonden. Een aparte weer: nu met een echte computermuis als verstopplaats. Leuk dat deze in allerlei statistieken
steeds weer naar boven zal komen. Dan door naar een van de leukste dorpen
van Cornwall. Althans, dat vond de gids gisteren bij de tinmijn. En inderdaad, als we vanuit de hoogte aankomen rijden, ziet het er erg pittoresk uit.
De haven is droog gevallen en er liggen een paar bootjes. Parkeren mag hier
op de beide pieren die de haven tegen slecht weer en vloedgolven beschermen. Hoewel er betaald dient te worden zit er niemand bij de ingang en we
parkeren er dan maar zonder kaartje. Later zal blijken dat er alleen aan de
andere kant iemand geld staat te ontvangen. Een gelukje dus. We wandelen
even kort door dit kleine dorpje en drinken koffie met Cream Teas in één van
de kleine zaakjes met uitzicht op de haven. Dan gaan we door naar St. Michaels Mount.
We nemen in eerste instantie de hoofdweg maar als Bianca een zijweg naar
Newlyn ziet wijzigen we de route en proberen zo weer bij de hoge kustlijn
uit te komen. En dat blijkt te kunnen. Over smalle landweggetjes met aan
beide zijden weer de stenen afrastering begroeid met struiken is het te hopen
dat je hier niemand tegenkomt.
Net als we de letterlijke tekst uitspreken "het is te
hopen dat we hier
niemand
tegenkomen' gebeurt het
onvermijdelijke:
we komen iemand
tegen. Een man in
een oude groene
Volkswagen bus
verontschuldigt
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zich en zegt dat hij hier nooit iemand tegenkomt. Zijn eerste keer blijkbaar.
Maar hij weet wel heel goed dat meer dan honderd meter terug een hek is
waar zijn bus precies in past. Wij moeten dus achteruit en dat valt niet mee.
Met aan beide zijden een krappe twintig centimeter ruimte en een paar bochten licht omhoog in het parcours duurt het even voordat de man tegen zijn
geliefde hek kan parkeren. Zo te zien doet hij dit vaker. Een kwartiertje later
gaan we weer verder over de sterk stijgende en dalende kustweg.
Bij St. Michaels Mount staan wel veel auto’s geparkeerd maar het lijkt er niet
erg druk. We gaan te voet naar het eiland. Op een bord staat dat het om 13:05
laagwater is. Rond het middaguur is de weg naar het eiland al droog en kunnen we erheen lopen. De wandeling is goed te doen alleen zijn de kasseien
dusdanig neer gedonderd dat van een vlakke bestrating geen sprake is en we
goed moeten uitkijken waar we onze voeten neerzetten. Evy gaat voor de
zekerheid maar in de draagzak. Op de grote en kleine blokken zou ze het te
lastig hebben. Eenmaal op het eilandje aangekomen nemen we eerst een bak
koffie. Het is goed toeven in de tuin van het café. Het is weliswaar bewolkt,
de zon is nog niet doorgebroken, maar lekker weer. Na de koffie proberen we
even of we het kasteel of de tuin in mogen maar verder dan het dorpje komen
we niet. De rest is verboden voor honden, ook als ze in een draagzak zitten.
Al vrij snel hebben we de rest van het dorpje gezien. Als we nu weggaan
kunnen we nog, voordat de kasseienweg onderloopt, te voet terug naar het
vasteland. En dat is niks te vroeg. Om half twee staat de weg al deels onder
water en blijft er nog een middenpad van een dikke meter over. Wij halen
met droge voeten de overkant maar de mensen die later komen doen dat zeker niet. We halen een broodje krab en nemen op de boulevard plaats voor de
lunch. Hier hebben we goed uitzicht op de mensen die echt het vervoer per
boot willen vermijden. Als we een half uurtje verder zijn zien we dat de laatste mensen, met het water tot aan de kont, het dan uiteindelijk toch maar
opgeven. Het lijkt ons ook te gevaarlijk. Natte voeten is tot daar
aan toe maar als je niet kan zien
waar je je
voeten zet is het een
vaarlijke onderneming.
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We vervolgen onze weg naar het Minack theater in Porthcurno. Dit openluchttheater ziet er in de reisgidsen prachtig uit en is te bezichtigen. Althans,
zolang er geen voorstellingen zijn. En laat dat nou net vandaag wél zo zijn.
Op de website hebben we er niets van gezien. Verder dan het winkeltje komen we niet en moeten we alleen nog genoegen nemen met het uitzicht op
het mooie strand wat hier honderd meter lager ligt. Het strand staat bekend
als een van de mooiste in Engeland. Maar met dit weer is het er niet druk.

Dan door naar een mooi haventje aan de andere kant van dit schiereiland:
Porthleven. Eigenlijk wilden we nog naar Falmouth maar dat is met nog een
dik uur rijden iets te ver. In Porthleven lopen we langs het water en werken
we op een terras nog even aan ons figuur met de tweede Cream Tea van de
dag. Ze zijn ook zo lekker. Hier zien we dat mensen de “clotted cream” onder de jam doen terwijl ze dat in andere plaatsen net andersom doen. Onze
gastheer zei ook al dat de cream er bovenop moet. Als we dit dilemma op
internet opzoeken dan zien we dat de BBC hier ook al een heel programma
aan gewijd heeft en dat men er nog niet uit is. De cream onderop is veel
makkelijker en dan kan er ook meer op je scone. Na nog een mooie cache
aan een touwtje rijden we weer op ons tijdelijk huis aan. Onderweg vinden
we er nog een paar. Bij de plaatselijke pub in Carnhell Green, op een steenworp afstand van ons huisje, genieten we van een werkelijk fantastisch
avondmaal. Daarna kijken we nog even naar het journaal en tik ik dit verslag.
Ook schrijven we in het gastenboek van onze gastheer terecht een mooi
woordje van dank voor zijn warme ontvangst.
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Donderdag 5 september – Torquay
Verkassen. Vandaag gaan we naar Torquay. Dat ligt een kleine 200 kilometer
richting het Kanaal. We gaan dus langzaamaan naar huis. Maar niet voordat
we nog een paar dorpjes op de route bekeken hebben. Opruimen en inpakken
is zo gebeurd want wat kan een mens nou voor een kleine week aan spullen
bij hebben. Bij Trevaskis Farm haal ik snel nog even brood voor de picknick.
Ondertussen wast Bianca nog een laatste keer af en verzamelt de rest van de
rommel die we niet ingepakt hebben. Daarna laden we alles in de auto en
nemen we afscheid. Althans, alleen van Noël, de vriend van Martyn. Onze
gastheer voor deze week slaapt nog. We krijgen nog een visitekaartje van
Noël. Voor het geval we nog een accommodatie voor zes tot acht man zoeken heeft hij nog wel een ruime stacaravan. Blijkbaar heeft iedereen hier een
vakantiehuisje om te verhuren. Een paar honderd meter verder registeren we
nog een cache om deze plek te markeren. Het was een mooie uitvalsbasis
voor deze week.
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Onze eerste stop is Truro.
Aangezien het een kathedraal
heeft is het een “city”, zonder is het een “town”. Dat
leerde Martyn ons. Er is dus
maar één city in Cornwall en
dat is Truro. We kunnen
makkelijk een parkeerplaatsje vinden en lopen dan het
centrum in. De kathedraal;
daar kun je niet omheen.
Deze neemt een pontificale
plaats in het centrum in. We
lopen naar binnen en bekijken de mooie hout-, goud- en schilderwerken. Het
is er best wel druk. De pastoor, althans zo ziet hij er uit, knikt minzaam en
aait de hond tijdens één van de drie keren dat we hem tegenkomen. Het is
verboden voor honden maar men zegt er niks over. Evy zit in de draagzak.
Wat ons opvalt, is dat men een restaurant in de kerk heeft. Nog nooit eerder
gezien. Als we dan verder het dorp inlopen vinden we dat het er een beetje
treurig uitziet. Onze gastheren hadden er al voor gewaarschuwd. De voormalige welvaart is echter nog wel te zien.
De volgende stop is St. Austel. Althans de kleimijnen die daar liggen. Op
televisie hadden we daar beelden van gezien. Ziet er prachtig uit. Sinds men
hier klei afgraaft, hoofdzakelijk voor porselein, zijn de witte bergen zichtbaar. Daardoor noemt men deze streek, ten noorden van de stad "the White
Alps". Als we het gebied naderen dan zijn niet alleen de bergen wit. We zoeken even naar "the
Pit”, er zijn er meerdere, maar deze zijn
vanaf de weg niet
zichtbaar. Alleen een
oude put. De natuur
probeert hier weer de
schade te herstellen
die de mens heeft
veroorzaakt. Na een
snelle lunch gaan we
weer verder.
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Halverwege Carnhell Green en Torquay ligt Looe. Dit kleine vissersplaatsje
doet erg toeristisch aan. We vinden een mooie parkeerplaats dichtbij het centrum en lopen even langs de winkels in de kleine straatjes. Aan het einde van
de hoofdstraat komen we bij het strand uit. De bewolking is nagenoeg weg
en het is er lekker warm. Het strand ligt niet vol. De volgende stop is in Totnes. Bij het kleine winkelcentrum van Dartington genieten we voor de laatste
keer van Cream Teas. Je zou de cream eigenlijk wel mee naar huis willen
nemen maar vanwege de beperkte houdbaarheid is dat niet mogelijk. Dit is
tevens ook de reden dat het niet echt een exportproduct is. Hier in Devon
smeren ze eerst de cream, dan pas de jam.

Rond half zes zijn we in Torquay. Als we vanuit de hoogte aan komen rijden
hebben we een prachtig zicht op de baai. Het hotel is snel gevonden en we
worden vriendelijk ontvangen. De eigenaar toont ons onze kamer en we
spreken af voor het ontbijt. Normaal is dat pas om acht uur maar als we zeggen dat we graag een uur eerder zouden willen dan is dat geen probleem. Het
is bijna vijf uur rijden naar de trein. We hebben geboekt om 13:50 uur. Liever een uur te vroeg. Als we tips vragen voor het avondeten dan somt hij een
paar buitenlandse zaken op. Maar we eten liever wat de Engelse pot schaft.
20

In dat geval adviseert hij ons een pub: “the Hole in the Wall”. Als we vijfhonderd meter naar beneden het dorp in lopen dan zien we vrij snel de pub.
Aan de buitenkant ziet het er schattig uit. Maar eerst even door Torquay
wandelen. Er is een reuzenrad aan de kade en er zijn verschillende winkeltjes
langs de boulevard. In de haven liggen vele grote en kleinere boten. Een
mooi gezicht. Bij het beeld van Agatha Christie vinden we een vernuftig

verstopte cache; in een waterkraan. Het logrolletje is zo klein dat zelfs smurfen hier moeite mee zouden hebben. Maar ze hebben dan ook een vinger
minder.
Als we genoeg gezien hebben gaan we naar de ons geadviseerde pub. De
vrolijke eigenaar achter de bar vindt het geen probleem dat we een hond bij
hebben. Alleen moeten we dan wel aan een tafeltje bij de deur zitten. Geen
probleem. Binnen is het er gezellig en druk. Ik laat me adviseren in een goed
Engels biertje. Het wordt een "Tribute". Niet bitter en niet slecht maar ik heb
betere gedronken. Als avondeten is er de specialiteit van de dag: “Surf and
Turf”. Terwijl ik het bestel merk ik op dat ik niet kan surfen maar dat is geen
probleem. De goedlachse eigenaar antwoord dat je dat wel kan, als je een
paar biertjes op hebt. Het eten is heerlijk. Een steak, medium gebakken, met
21

frietjes en gefrituurde
scampi’s.
Ondertussen
keuvelen we met een
koppel uit Kent. Ze hebben ook de laatste dag
van hun vakantie. Ze
hebben een soortgelijke
hond waarna de conversatie nagenoeg geheel over
honden gaat. Wat dat
betreft is een hond ook
een goed middel om met
de “locals” in contact te
komen. De man naast ons
adviseert een ander biertje. Wat zoeter en donkerder. Een "Doom Bar". Erg lekker; lijkt meer op mijn huisbiertje. Terwijl
we eten loopt de tent letterlijk vol. Iedereen weet goed de weg naar deze zaak
te vinden. Niet verwonderlijk. Na het eten lopen we nog even de andere kant
van de baai op. Hier zien we een groot net over de dierentuin hangen. Beneden zien we de pinguïns lopen. Verder is het er nu donker en uitgestorven.
Voor het hotel laten we Evy nog even genieten van het mooie grasveld van
het park. Een douche en een journaal verder liggen we op bed. De wekker
staat op kwart over zes.
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Vrijdag 6 september – The Chunnel
De wekker doet zijn werk en gaat op het ingestelde tijdstip af. We hebben
drie kwartier voordat we aan het ontbijt verwacht worden. Als we opgefrist
zijn laten we de hond uit in het park. Daarna laden we alles in de auto. De
eigenaar staat al in de keuken en zegt dat we aan de ontbijttafel kunnen
plaatsnemen. Er staat een heel menu te wachten maar voor ons volstaat wat
roereieren met spek op toast. Uiteraard gaat koffie er altijd in. Met het ontbijt
is niks mis, meer dan prima zelfs.
Richting Exeter gaat het in eerste instantie goed. Het is dan nog onbewolkt,
zeventien graden. Maar hoe dichter we het naderen, hoe drukker het wordt.
In een echte file komen we niet. Na Exeter kunnen we doorrijden. Het wordt
wel al wat bewolkter en kouder. Precies op het juiste moment naar huis.
Voordat we in Londen zijn halen we nog een bak koffie. Aan de zuidzijde
van Londen begint het te regenen en wordt het weer drukker. Aan de andere
kant van de weg staat een gigantische file. Als we voorbij Londen zijn staat
deze er nog steeds. We nemen bij een parkeerplaats even een verkeerde beslissing en rijden zo de verkeerde kant op, de file in. Gelukkig kost ons dit
maar een paar minuten.
Hoewel het slechts 400 kilometer is, staan we pas om 13:00 uur aan de tunnel. Het regent nog steeds en het is best fris; twaalf graden. Hier is het niet
zo heel druk. We hebben een half uur om even wat te eten en te drinken. Als
we bij de douane komen worden we er met vier andere auto's uitgehaald voor
een controle. Wordt aan de Franse kant elke auto gecontroleerd, richting
Frankrijk halen ze er af en toe een paar uit. Daarna gaat het relatief snel en
staan we om 14:10 uur op de trein. Negen minuten later verlaten we Engeland, ondergronds.
Aan de andere kant is het weer al wat beter. Droog, licht bewolkt en zeventien graden. Hier gaan de klokjes weer een uur vooruit. Net na het uitrijden
van het terrein van Eurotunnel geeft TomTom aan dat er een file staat. Eerst
twaalf minuten file op 8 kilometer hier vandaan. Vrij snel erna zegt hij dat
het dertien minuten is en nog voordat het verder oploopt wordt er een alternatieve route gezocht. We rijden de eerste kilometers in Frankrijk over het platteland, evenwijdig aan de snelweg. In de verte zien we de file staan. Bij Saint
Folquin gaan we snelweg weer op en zien we de file de andere kant op. Vast
een flink ongeluk gebeurt. Tot aan Aalter lijkt er niks aan de hand maar bij
de afslag aldaar is het even filerijden omdat de situatie beneden aan de snel23

weg er niet voor zorgt dat het verkeer vlot afgewikkeld wordt. Daarna kunnen we weer snel en zonder problemen verder. Rond kwart voor zeven zijn
we thuis van weer een mooie vakantie.
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