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Het is intussen wel aardig te horen hoe de Engelsen zelf met het
hun weer omgaan, De motorrijder sliep met zijn vriendin in een
klein tentje. De volgende morgen, het was droog, maar de zon
scheen niet, sprak ik met hem. Hij was gisteren weggereden uit
het zuiden van Schotland. Vanavond wou hij in Southhampton
zjn en dan de boot op naar Spanje. ''Na een uurtje of wat op de
weg, wordt je toch nat". ''Je voeten, ondanks de dure schoenen,
raken doorweekt''. Nee, in Spanje, daar was de zon, daar ging hij
naar toe voor vakantie. Ik begreep het helemaal en wenste hem
en zijn vriendin een goede reis naar de zon.
De komiek Billy Connolly oorspronkelijk uit Glasgow had zijn
moeder op bezoek in zijn woning in California. Ze reden rond in
de auto en zijn moeder zei verwonderd: '' Kijk, de zon schijnt
vandaag, maar niemand heeft de was uitgehangen...'' In Glasgow
zou men dat onmiddellijk hebben gedaan als de zon eens scheen.
Wales en waarschijnlijk ook Schotland: regen met een kleine
kans op droge periodes....
Ik had niet zoveel haast nu. Ik was eigenlijk, plotseling, een
etappe of wat vooruit geraakt op mijn planning.

Richting Ashbourne. Zoals de bedoeling was, maar dan later in
de week. Het zuiden van het Peak district. Het Peak District is
tamelijk hooggelegen, zo'n 300 voet, maar in het zuiden wat
minder. Ik heb in mijn ''Eceat'' brochure een adres staan, hierin
de buurt. (Eceat gaat speciaal over ekologisch werkende
bedrijven). Het klinkt nogal veelbelovend, een leerproject en
boerderij, met bed-en- breakfast en kampeermogelijkheid. 
In Ashbourne ben ik omstreeks het middaguur. 
Ik neem koffie en een sandwich in een lunchroom aan een
pleintje. Het weer is afwisselend bewolkt, maar het is tot nu toe
eigenlijk.... droog gebleven! Ik ga op weg naar Kniveton, aan de route Ahsbourne - Matlock . 
De weg stijgt en daalt meer dan ik
prettig vindt, soms is het weer zo steil
dat ik moet lopen.
Het is het zuiden van het Peak district.
De afstand vandaag is 48 km, maar het
gemiddelde is 12,7 km. per uur.
Een smal beekje stroomt en kruist het
centrum. Er is een pub. 
Het laatste winkeltje annex post-
kantoor is vier maanden geleden
opgeheven. Afbraak van de
voorzieningen op het platteland.
Tweede-woning bezitters komen alleen
in het weekend. De inkopen worden
gedaan per auto bij de grote supermarkten bij de steden. In Ashbourne voor de gezelligheid. 
Boerderijen staan leeg en worden gekocht door alternatievelingen, zoals in Kniveton op de 



farm, waar ik onderdak zoek. 
Het is aan het eind van een weg een oprijpad op. 
Het erf is een rommeltje van drie auto's, van drie loodsen, stallen. Er zijn drie mannen bezig 
in een werkplaats met meubels. 
Ik loop naar het huis en wordt door een blond aardig vrouwtje welkom geheten. Ik mag in de 
keuken aan tafel gaan zitten en krijg koffie ingeschonken. De gastvrouw praat melodieus. Ze 
doet een beetje een beetje fee-achtig aan.
Ze is warm en meelevend, begripvol en wil sfeer scheppen. Haar jonge kinderen zitten in de 
kamer TV te kijken.  Ze heeft geen kamers meer, maar kamperen kan natuurlijk ook. 
Ze heet Mary. Naast de feëerieke
uitstraling heeft ze iets van een
vormingswerkster. Ze doet ook
groepswerk onder andere met de
wichelroede om prehistorische vondsten 
te doen. Ik ga er niet op in, want het komt
niet overtuigend op mij over. Ik weet ook
niet of ze het 100% zuiver meent. Ik ken
een boek van Jan de Hartog hierover en
dat vond ik ook al niet geloofwaardig. 
''De Centurio'' uit 1989.  
De keuken heeft sfeer, er is een grote
schouw. Er is ook een man, waarvan ik 
me afvraag: is hij het manusje van alles 
of juist de grote baas? Ik weet het niet, we gaan gewoon met elkaar om of er geen rangen of 
standen zijn.
Een plaats voor mijn tent blijkt er eigenlijk niet te zijn. Ik kan een plekje zoeken bij de ponies,
die dan uit de wei worden verwijderd. Het wordt tenslotte een plekje in de schapenwei. De 
schapen worden verweid. Nu ja, er wordt een draad gespannen. Ik verwijder zoveel mogelijk 
de schapekeutels en zet de tent op terwijl het licht regent. 

Daarna zoek ik de pub op voor een
warme maaltijd en een pint of twee. Maar
op een  gegeven moment moet je toch
weer naar buiten. Het ontbreken van een
''binnen'' is eigenlijk het ergste wat je kunt
hebben in Engeland (Schotland en Wales)
als het record veel regent. In die zin
passen deze landen bij elkaar, het regent
er onmogelijk veel en vaak.
Je zoekt dat ''binnen'' als lowbudget
reiziger in jeugdherbergen, als ze er zijn.
Kniveton is een aardig dorp. De ''pub'' is
eigenlijk nog de enige voorziening. Ik
schuil in mijn tent in mijn slaapzak. What
else is there to do?
De boerderij van Mary is uit 1758. Er is echter wat nieuwbouw bij . Het erf is een 
georganiseerde janboel Er zijn schapen ganzen en ponies. In een hoek staat en ''magical 
mysterytourbus'' te wachten op reparatie... Er worden ook groentes gekweekt. Ik vind een 
plastic tunnelkas achter het woonhuis.
Of wordt er hennep geteeld? Ik weet daar te weinig van om het te zien.


