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Ik meld mij 's ochtends in de keuken bij Mary om te vragen naar de douche. Ze kijkt even 
vreemd op, maar besluit dan dat het toch wel logisch is dat kampeerders ook willen douchen. 
Je moet even wachten tot de badkamer leeg is, zegt ze. Er is een betalende gast voor bed en 
breakfast. 
Dus wacht ik tot de badkamer wordt verlaten en ga dan na een minuut of vijf de trap op naar 
boven. Je komt van de trap recht voor de deur naar de badkamer.
Als ik weer beneden kom vraagt Mary wat ik denk te betalen voor de douche. 
We komen uit op 50 p. De douche was dus niet inbegrepen bij het geld voor het kamperen in 
de tent. Ik kijk nog even rond op het erf. Ontdek een plastic tunnelkas met wat tomaten en 
courgettes.
De ''magical'' stadsbus staat op een leeg plekje naast een schuur. Ik ga inpakken. 
Het regent als ik vertrek naar Matlock en wordt ingehaald door Mary met haar kinderen in de 
Lada, op weg naar een aktiviteit voor de
kinderen, het is zaterdag. 
In een twistgesprek, dat ik meeluisterde, vroeg
haar man haar te blijven om op de farm te
werken. 
Ik maak wat dia's van het kleine kerkje van
Kniveton aan de als B geclassificeerde
hoofdweg en ga dan op weg naar Matlock. 
Het is niet ver. Ik denk er al te zijn, maar 
bemerk even later in Matlock Bath te zijn: een
stadje net voor Matlock. Men spreekt van ''the
Matlocks''. Matlock Bath was vroeger bekend
van de spa's, heilzame baden met vanuit de
grond opborrelend warm water. 
Ik ben in een drukke winkelstraat met brede
stoepen, huizen uit de 19e eeuw. Koffie in een café. Na Matlock verlaat ik de zuidelijke 
uitlopers van het Peak-district en kom in vlak landschap. Af en toe een heuveltje, een helling, 
meer is het niet meer. Ik heb echt geen spijt dat ik buiten het Peak-district geraak zonder er 
veel van te hebben gezien. De energie is op. 
De lust te klimmen en te ontdekken is zo'n 
beetje verdwenen. Vooral de lust om te 
klimmen met de fiets. Er uitgeregend
waarschijnlijk. Ik fiets verder, kom in Tibshelf,
waar de eerste Engelse aardolie werd omhoog
gehaald. Ik eet in een buurtcafe een hamburger
met frites. Het wordt gerund door moeder,
dochter, schoonzuster. Een familiebijverdienste,
denk ik, waar de eigenaren evenzeer zelf klant
zijn. 
Er is een optocht waar ik de zin niet van begrijp,
maar de hele buurt staat langs de weg. En men zwaait naar de kinderen, die er in meelopen. 
Om een uur of twee rij ik verder. Het stadje aan een lange hoofdstraat doet wat grauw aan. 
In Mansfield, een belangrijk streekcentrum, stap ik een super van Tesco binnen midden in het 
drukke centrum, vanwege de "fresh orange juice'', die Tesco verkoopt zoals ik eerder had 
ontdekt. Maar wat ik meeneem smaakt heel veel minder, dan wat ik verwachtte. Toen 



verbleekten alle tot dan toe geconsumeerde pakken qua smaak met dat verse gekoelde pak. 
Echt vers sap, of van concentraat dat is het verschil! Ook in de prijs. Waarschijnlijk heb ik het 
verkeerde pak meegenomen. De reclame op de verpakking belooft altijd teveel en heeft mij 
misleid. 
Ik koop een zaterdageditie van de ''Guardian'' en ben 
om een uur of vier op de camping in Old Clipstone,
geroemd in de ANWB-gids. Het is een mooie
camping en in de douchegebouwen brandt de cv,
waarmee de camping zijn ANWB-gids vermelding 
eer aan doet.
Over de radiator hang ik wat natte spullen, die na een
uur droog zijn. Deze camping is tamelijk bezet
vergeleken bij eerdere campings, maar toch nog rustig.
Het is die dag na elven s'ochtends al droog geworden 
en er viel verder geen regen meer.
Ik lees dat het weer uitzonderlijk nat is voor juni:
normaal is 65 mm en nu is er al 115 mm gevallen. De natste juni van de eeuw was 1982 met 
129 mm. Die 115 mm werd genoteerd op 26 juni. Het oosten en het westen van Engeland 
hebben ook niet gelijke hoeveelheden neerslag, het globale beeld is er een van natter dan 
normaal. 
Pas aan het eind van een lange, ongemakkelijke avond ontdek ik op de camping een recreatie-
ruimte waar ik de hele avond TV had kunnen kijken, of op een stoel(!) de krant lezen. Ben ik 
nu een ervaren kampeerder of juist helemaal niet..!?
Op deze camping houdt men de Robin Hood legende in ere. Je kunt een bos in, helaas niet zo 
groot en we zijn ook niet ver van Nottingham. 
Het Sherwood Forest was in de vroege middeleeuwen veel en veel groter. In Mansfield, een 
stad van 100.000 inwoners, wordt ergens in die drukke stad een plek aangewezen dat het 
midden van het oude woud moet aangeven. 
De vroegere grenzen werden gevormd door enkele riviertjes:''a
vast area which from the 13th century stretched from the River
Trent in the south to the River Meden in the north and from the
Doverbeck in the east to the River Leen in the west''. Heel
Nottingham lag in het woud. 
Ik heb het niet gezien, maar in Clipstone vind je de ruines van
wat genoemd wordt King John's palace, dat er overigens al stond
voor hij koning werd en het was het favoriete koninlijke
jachtverblijf tot het einde van de Tudor heerschappij in 1603.
De Tudordynastie komt aan de macht in 1485 met Henry VII, 
zoon van Edmund, een halfbroer van Henry VI. Het graf van
Edmund zag ik in de kathedraal van Saint Davids. De Tudors
hebben hun oorsprong in Wales. De dynastie eindigt met de 
dood van Elisabeth I in 1603. Ze werden vooraf gegaan 
door de Plantagenets en opgevolgd door de Stuarts.

Zo was de situatie ten tijde van Robin Hood met de slechte sheriff
van Nottingham en de boze King John:

Every town
has its ups and downs



sometimes ups
outnumber the downs
but not in Nottingham
I'm inclined to believe
if we were so down
we'd up and leave
we'd up and fly if we had wings for flyin'
can't you see the tears we're cryin'
can't there be some happiness for me
not in Nottingham

(Roger Miller /Disney movie; Robin Hood).


