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Wie kent Kent niet? 
Nou, nog heel veel 
Nederlanders. Toch is 
de ‘Tuin van Engeland’ 
verrassend dichtbij en 
is er veel te zien. 

We stonden vroeg op voor een long 
weekend Kent!
TEKsT EgbErt Jan riEthof u FoTo’s Martin van LoKvEn

  Met lezersreis!
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KAMPIOEN / GEREED
08-GrB-KAM-0605-Engeland
OPMERKING: GEEN

E rg vroeg opgestaan, thuis in Nederland. 
Maar ruim voor de lunch rijden we dan ook 
al door de binnenlanden van het oudste 

graafschap van Engeland. Zo dichtbij en zo 
anders! Gisteravond vond ik een kaart waarop ik 
in 1970 met een stift de route naar Maidstone 
heb aangegeven, zoals ik die met een school-
vriend ging fietsen. Destijds dachten we dat drie 
versnellingen genoeg waren, een tragische vergis-
sing. De hellingen zijn… pittig. Vaak kwamen we 
lopend boven, zeulend en tierend met onze 
zwaar beladen karretjes. Voor het heerlijke boer-
se landschap hadden we weinig oog, ook niet 
voor de splendor van Leeds Castle dat we na onze 
martelgang bereikten.

‘Splendid’ uitzicht
Nu ligt het anders. Even voor het stadje 
Maidstone doemt het op, statig en gaaf, stevig en 
charmant, half in het water gebouwd. Er is veel 
heftig gebarend personeel. De suppoosten, die 
doen denken aan de serie ‘Daar komen de 
Schutters’, moeten ook wat te doen hebben. E 

Wie kent

Van onder de ballon kijken we uit over het statige Leeds Castle De befaamde krijtrotsen, hier bij St. Margaret’s Bay, een paar kilometer van Dover

De prachtige tuinen van Goodnestone Park GardensIn Chatham vind je Dickens World, waar je je in het Londen van de 19de eeuw waant
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Je mag in het kasteel, waar vroeger konin-
ginnen zich terugtrokken wier gemaal 
was overleden, maar één route lopen en 
dat is wel lekker. Dan hoef je tenminste 
niet steeds beslissingen te nemen. 
De Engelsen hebben er een attractiepark 
van gemaakt. Je neemt een Afternoon Tea 
Menu in het Fairfax Restaurant, typisch 
Engels, gaat daarna wat wandelen door 
het park, langs kalmerende bloementui-
nen en ruisend loof, of dwalen door het 
doolhof - the maze - waarin je giechelend 
met wildvreemden overlegt hoe je er 
weer uit moet komen. Er is een vogelver-
zameling te bewonderen en er zijn valke-
niers. Het meest spectaculair is de ballon 
bij de ingang, gevuld met voor € 40.000,- 
aan helium. Een keer of drie per uur 

stijgt hij op tot een meter of 50 en de 
durfals onder ons genieten van een splen-
did uitzicht over kasteel en tuinen. 
Adembenemend, vooral als de wind er 
vat op krijgt. Gelukkig zit de ballon vast 
aan een kabel.

Dickens, Dickens, Dickens
In Rochester, bevallig oud, lopen we in de 
namiddag in de voetsporen van een van 
de grootste schrijvers ooit: Charles 
Dickens, man van het volk die schreef 
over het volk. Hier kwam onder meer The 
Pickwick Papers tot stand. Het Zwitserse 
chalet waar hij in de 19de eeuw werkte 
stond 5 kilometer verder, op Gad’s Hill 
Place, maar is middenin Rochester her-
bouwd. Volgens de gids hangen hier nog 

steeds karakters rond zoals Dickens ze 
beschreef. Hij had tien kinderen en een 
vrouw die snel oud en dik werd van al dat 
baren. Hij ruilde haar toen in voor een 
jonge minnares. Niets nieuws onder de 
zon.
In de hoofdstraat, High Street, zijn geen 
winkels die tot een keten behoren. 
Voorbij het Visitor Information Centre en 
de grootste tweedehands boekhandel van 
Engeland zien we aan de muur de 
beroemde klok van de korenbeurs, The 
Old Corn Exchange. Hier kwam Dickens 
altijd z’n horloge gelijk zetten. Alles is 
hier historie, niet in het minst het 
Normandische kasteel, het Rochester 
Castle dat, 900 jaar oud, glazig over de 
stad blikt. Nog meer Dickens zien we de 

volgende dag in de nieuwe indoor attrac-
tie Dickens World in het nabijgelegen 
Chatham. Een hallucinerende mêlee van 
geluid, flakkerende olielampen, verklede 
mensen en fraaie decors die het 
Dickensiaanse Londen moeten verbeel-
den. We komen Ebenezer Scrooge tegen, 
personage bij Dickens. Een man met een 
hoge hoed biedt ons een dode rat aan. 

In de pan gehakt
In een pub in Chatham komt een keurig 
Engels heerschap op ons af, die onze taal 
als Nederlands herkent. ‘Jullie hadden 
door moeten stoten!’ valt hij olijk met de 
deur in huis. Hij heeft het over wat de 
Engelsen The Dutch Raid noemen, de 
zwaarste nederlaag die ze op zee ooit 

geleden hebben (juni 1667). Bij Chatham 
hakte admiraal Michiel de Ruyter onder 
toezicht van Cornelis de Witt de Engelse 
vloot in de pan. ‘Er was geen leger tussen 
Chatham en Londen,’ bezweert het heer-
schap. ‘The Dutch zijn terug naar huis 
gevaren, maar jullie hadden Londen kun-
nen innemen. Dan had de hele wereld nu 
Nederlands gesproken.’  
Chatham was tot de Engels-Nederlandse 
oorlogen van de 17de eeuw een marine-
basis, maar veranderde daarna in één 
enorme scheepswerf. Hier liep in 1765 de 
HMS Victory van stapel, het beroemdste 
Britse oorlogsschip. De werf where legends 
were created sloot in 1984. Later werd het 
The Historic Dockyard, een tentoonstel-
ling van het erfgoed van de Britse 

scheepsbouw, uitgestrekt als een kleine 
stad. Hier zouden we een dag zoek kun-
nen brengen. In de Ocelot bijvoorbeeld, 
een historische onderzeeër die dienst 
deed van 1961 tot 1990, of in de 400 
meter lange hal the ropery, waar touw 
werd gemaakt en waar de 200 jaar oude 
machines nog steeds kloppen en ratelen.

Glas-in-lood, fish & chips
Canterbury ligt 49 kilometer oostwaarts. 
Niemand mag die wonderschone stad 
missen, alleen al om de kathedraal, de 
oudste van Engeland (de crypte is uit de 
11de eeuw), de moederkerk van de 
wereldwijde Anglicaanse gemeenschap. 
We nemen kennis van de vele oude verha-
len die horen bij de kathedraal, over de E 

‘Leeds Castle doemt 
op, statig en gaaf, 

stevig en charmant’

G In The Historic Dockyard ben je zó een dag kwijt
G G  Het doolhof bij Leeds Castle

G  In de Ocelot, een legendarische onderzeeër die in The Historic Dockyard ligt
G G  Alle personages uit Dickens’ boeken kom je tegen in Dickens World



66Kampioen                april 2008 00Kampioen                april 2008

moord op aartsbisschop Thomas Becket in 
1170 bijvoorbeeld. De glas-in-loodramen 
gelden als de moeders aller glas-in-lood-
ramen: ze vertellen de pelgrims de verha-
len die wij net hebben gelezen. 
Erg trots zijn ze hier ook op Geoffrey 
Chaucer, auteur van de Canterbury Tales. 
Pelgrims die op weg zijn naar het graf van 
Thomas Becket in de kathedraal vertellen 
elkaar (alweer) verhalen. Daar is natuurlijk 
een museum over, met poppen en stille-
vens en geluidseffecten. Een meneer op 
straat vertelt ons graag waar de beste Fish 
& Chips is: de City Fish bar in St. 
Margaret’s Street. Geen onbelangrijke 
informatie natuurlijk.

Lekker fietsen
Tijd voor heel wat anders, na al die Gotische 
bogen (en de chips). We huren in 
Broadstairs, een badplaats op de uiterste 
oostpunt van Kent en erg ‘in’ bij 
Londenaren, een fiets en doen The Viking 
Coastal Trail. Dat is een fietsroute van 43 km 
langs de kust van The Isle of Thanet, zoals 
dit deel van Kent heet, en door het binnen-
land via Ramsgate terug. Zoeken hoeft niet, 
alles is goed bewegwijzerd. Langs afwisselen-
de kusten met strand, baaien, krijtrotsen en 
vissersdorpen en door het vriendelijk glooi-
ende binnenland maken we een tocht die 
ons meer leert over Kent dan alle ervaringen 
tot nu toe. In Ramsgate zitten we aan de 

gezellig verlichte haven, de Royal Harbour, 
op een terras om ons heen te kijken. Leuk, 
hier in Kent, maar je moet er niet aan den-
ken dat het regent.

De klif brokkelt af
Na een bezoek aan Goodnestone Park (zie 
kader op de rechterpagina) rijden we bin-
nendoor terug naar Dover voor de spectacu-
laire uitsmijter van ons long weekend. In de 
Gateway to the White Cliffs, hoog op de 
witte krijtrots bij de zee, staat Janet Alcock 
ons op te wachten, korte broek, wandel-
schoenen, hoge sokken, strenge benen, grijs 
haar in een paardenstaart. Ze wijst op Dover, 
in de diepte, waar veerboten af en aan varen. 

Kent leren kennen 
Afstand: van Utrecht naar Duinkerken 290 
km, oversteek 1 uur 45 min.; van Dover 
naar Maidstone/Leeds Castle 67 km. 
Oversteek: Norfolkline, vanaf € 32,50 
voor een auto en 4p voor een enkele reis. 
Reserveren: www.norfolkline.com.
Overnachten: onze tip is Solley Farm 
House, The Street, Worth, Sandwich, 
0044-1304613701, 
www.solleyfarmhouse.co.uk. 18de-
eeuwse voormalige boerderij. Bruisende 
gastvrouw, luxe, romantische sfeer.
Geld: de pond doet € 1,35.
Autorijden: links houden went.
Tip: in de pubs kun je tegenwoordig 
goed eten. Je vindt ze tot in de uithoe-

ken van het Kentish platteland. Ga eens 
naar The Griffins Head in Chillenden, 
Canterbury, 0044-1304840325. Vlakbij 
Goodnestone Park.
Meer over Kent: www.kenttourism.co.uk 
en www.kentattractions.co.uk. 
Kent heeft natuurlijk ook nog de 
beroemde hoptuinen en talloze andere 
bezienswaardigheden.
Zie ook:
•  www.leeds-castle.com
•  www.dickensworld.co.uk
•  www.thedockyard.co.uk
•  www.vikingcoastaltrail.co.uk 
 (ook voor adressen voor fietshuur)
•  www.whitecliffscountry.org.uk
•  www.goodnestoneparkgardens.co.uk

Land van 
tuinen
In Kent ben je niet 
geweest als je geen 
tuin hebt bezocht. 
Goodnestone Park 
Gardens is een fijn-
zinnige baaierd van 
schakeringen groen, 
bloemen en stam-
men, in het holst van 
Kent.
In de buurt van 
een 400 jaar oude 

kastanje ontmoeten we het Limburgse gezin van Frank en Gerrie Mertens. Ze 
wonen in Sevenum. ‘Wij kamperen 14 dagen in Zuid-Engeland,’ legt Gerrie uit. ‘Na 
Stonehenge, Oxford en Londen zijn we naar Kent gekomen vanwege de tuinen en 
de kastelen. Dat vinden de kinderen prachtig. We hebben zelf ook een grote tuin.’
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Aan de overkant van het Kanaal zien we Calais 
liggen en naar het zuiden Cap Gris Nez.
Bloemen plukken mag hier niet en we moeten 
op 15 meter afstand van de afgrond blijven. 
‘Soms stort een stuk van de wand naar  bene-
den’, vertelt Janet. ‘Dat gebeurt eigenlijk elke 
dag wel.’ Ze schiet in de lach bij alles wat ze 
zegt. Om kort te gaan, een onvergetelijke wan-
deling. Janet wijst ons op het zeilschip de 
Preussen, een vijfmaster die op 7 november 
1910 is vergaan. Het is laagtij en dan kun je 
twee van de masten net boven het wateropper-
vlak zien. Boven de orchideeën naast het 
Coastal Path zien we steeds ons einddoel: de 
South Foreland Lighthouse. De oude vuurtoren 
die het charmante eindpunt is van een specta-
culair lang weekend Kent. n

Vlnr Jaer, Lou, 
Zus, Zef en Wies.

‘De glas-in-lood-
ramen vertellen 

verhalen’

G  Op het prachtige wandelpad langs de White Cliffs 
G G Solley Farm House, waar het goed overnachten is

G  The Spitfire and Hurricane Memorial Museum bij Ramsgate
G G  Veel fraaie oude vakwerkhuizen in Canterbury

G  In de wereldberoemde kathedraal van Canterbury



Met de Kampioen naar 
Kent vanaf € 369,- pp

speciaal voor Kampioen-
lezers heeft Pharos Reizen 
van ANWB een exclusief vijf-
daags arrangement samen-
gesteld. ontdek de kust van 
Dover met zijn krijtrotsen, het 
binnenland met zijn kastelen, 
tuinen en lieflijke heuvels en 
natuurlijk Canterbury! 

Reisprogramma 
Dag 1 Met eigen vervoer naar Duinkerken (vanaf Utrecht ca. 290 km). 
Overtocht naar Dover (11 x per dag, 1 uur 45 min.). Overnachting in 
Ramada Hotel. Rest van de dag ter vrije besteding. Tip: bezoek de 
krijtrotsen. Dag 2 Bezoek Dover Castle. Verder naar Maidstone (ca. 68 
km). 3x Overnachting in Marriott Tudor Park Hotel & Country Club. 
Dag 3 en 4 Ontdek vanuit Maidstone de prachtige streek Kent en de 
stad Canterbury. De tuinen van Leeds Castle zijn de moeite waard. 
Bijzondere stadjes zijn ook Tunbridge Wells, Margate en Rochester. 
Dag 5. Via Dover-Duinkerken terug naar Nederland. Afhankelijk van 
het gewenste tijdstip van de overtocht, kun je nog een dagje vakantie 
genieten en bijvoorbeeld het chique plaatsje Sandwich bezoeken.  

Inclusief
• 1 Overnachting in Ramada Hotel*** in Dover inclusief ontbijt
• 3 Overnachtingen in Marriott Tudor Park Hotel & Country Club****  
 inclusief ontbijt
•  Retourovertocht Duinkerken-Dover met Norfolkline voor één auto  
 (max. 2.40 m hoog en 5 m lang) en max. 5 personen 
• Entree Canterbury Cathedral 
•  Entree Leeds Castle
• ANWB Wegenkaart Zuidoost-Engeland (één per boeking) 
•  ANWB Reisgids Goud Zuid-Engeland (één per boeking) 

Prijs 
Prijs pp o.b.v. overnachtingen op een tweepersoonskamer
1 april t/m 30 september  € 375,-
1 oktober t/m 30 november  € 369,-
Aanvang op dinsdag of vrijdag.

Niet inbegrepen: evt. toeslagen, bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per 
boeking.

Meer informatie en reserveringen
Ga langs bij een ANWB-winkel, bel 0900-9008070 (lokaal tarief) of 
kijk op www.kampioen.nl. Op dit arrangement zijn de ANVR-reisvoor-
waarden van toepassing.  
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Marriott Tudor hotel


