The Malvern hills as Mary Poppins may have seen them...

Donderdag 19 juni 1997.
Ik fiets richting Malvern in ''the Malvern hills''. Deze rijzen al op in de verte.
De Malvern Hills varieren in hoogte van 167 tot 425 meter. De lengte bedraagt 13 km.
Met het uitzicht erop, is de stad snel genaderd.
Ik fiets Malvern binnen en omhoog. Het is een hele
klim. Het stadje zelf ligt hoog op de "Hill''. Ik ga
van de oostkant van het stadje ten noorden om naar
de westkant van de heuvel.
Hoogblijvend als het ware.
Het regent soms iets en er is af en toe een bleek
zonnetje. Dan daal ik af van de westelijke
heuvelzijde en ben op weg Hereford.
Ik kom door Bosbury en pauzeer bij de kerk.
De toren staat los van de kerk en is uit 1240.
Waarschijnlijk is de toren een verdedigingswerk
en is Bosbury een ''bordertown'' geweest.
De grens met Wales is niet ver meer.
Vanuit Wales werden regelmatig aanvallen
ondernomen. Tot 1508 is hier een bisschoppelijk
paleis geweest. Daar is weinig van te zien.
In de hoofdstraat weer zo'n grote uitbundige
rozenstruik.
Ik fiets verder richting Hereford. In Tarrington
wordt ik opgehouden door een boer
die zijn koeien en 2 kalfjes erbij,
over de weg voortdrijft - in de regen.

Een tijd later, inmiddels bij de bakker in Hereford, zitten we lekker droog en warm in het zaaltje
met beslagen ramen., "We", want er genieten nog meer mensen van
de oploskoffie(!) met iets erbij en de warmte. Het is 13.10 u.
In Hereford is een grote kathedraal. "Cathedra" betekent: ''zetel'' n.l., die van de bisschop. Als je
wilt fotograferen moet je een "permit" kopen, daar heb ik geen zin in en ik verlaat snel de
kathedraal, die naast de rivier de Wye is. De eerste kerk stond hier al voor het jaar 1000. De kerk
van nu is begonnen in 1079, Normandisch dus. De grote toren, gebouwd tussen 1300 en 1310. De
westelijke toren is ingestort op
twee naven van het
middenschip in 1786. De
restauratie is niet altijd
gelukkig geweest. Na het
Normandische begin, binnen
te zien in de pijlers van het
schip, is er in de loop van de
eeuwen in allerlei stijl
toegevoegd. Je ziet dan ook
niet een kathedraal met grote
eenheid van stijl als die in
York of Salisbury.
Hereford is een belangrijk
agrarisch streekcentrum. Er is
een grote ciderfabriek, een
belangrijke veemarkt. Na de
pauze en het korte bezoek aan
de kathedraal ben ik weer op weg.
Ik fiets verder naar Hay-on-Wye over een B-road route, wat een soort provinciale weg is van
secundair belang, maar die je beslist niet moet
vergelijken met onze B-wegen.
Hay-on-Wye (Wye is de rivier waar het stadje
aan ligt) is het tweedehands boekenstadje van
Engeland.
Er zijn hier een miljoen tweede handsboeken.
Ik kom hier aan om 16.20 uur, na zo'n 82 km.
Ik heb niet voor niets al een postpakketje
opgestuurd en wil mijn bagage niet verzwaren,
bovendien is er geen enkel boek waar ik naar op
zoek ben. Zeg ik mijzelf.
Ik kijk in een of twee winkels. Het is een aardig
stadje. De winkels zijn allemaal specifiek
gesorteerd, Er is er een met uitsluitend het genre "humor".
Ik vergeet, echter de lokale ''Spar'' niet, die vermeldt de openingstijden met de volgende dichtregel:
''from eight till late...'' Voorverpakte sandwiches uit de koeling verkwikken mij.

Info.
Hay on Wye is een "border"stadje. De stadsmuren uit 1236 zijn goeddeels verdwenen,
"The Three Turns'' is een pub uit de 16e eeuw, die nog steeds in bedrijf is aan de "Broad street". Er
zijn 12 antiquarische en 2dehands boekwinkels. Tesamen hebben zij meer dan een miljoen boeken.
De eerste 2e hands boekshop opende in 1961.
Tijd op de fiets doorgebracht, dus niet de complete tijdsduur, volgens mijn fietscomputer: 4 uur en
54 minuten. En de afgelegde afstand tot Hay is ruim 82 km.
Ik fiets nog 12 km. naar Talgarth en ben om 19.00 uur op de Bronlyss "Riverside Camping". Het is
een schitterende camping: De kosten voor de staanplaats en overnachting bedragen 3 pond.
Er is ook een overdekt zwembad. Een gezin komt
aanrijden met een busje en parkeert pal naast het beekje
op het beneden terrein. Zij hebben dit hele terrein voor
zichzelf. Ik neem een plekje daar 70 meter vandaan. Er
lopen nog wat schapen rond, die eigenlijk in een
naastgelegen weitje moesten blijven. Ik beklim een
ruineuze toren verscholen in een bosje vlakbij en drink
een pint in de pub in Talgarth. Tot ontmoetingen of
gesprekken komt het niet,
Talgarth is een streekdorp met zo'n vijfhonderd huizen.
In het donker fiets ik terug naar de camping. Het is een
stuk eerder donker in Engeland dan bij ons.
Ik duik in mijn slaapzak.

