REISVERSLAG STUDIEREIS 2015
Verslag studiereis 2015 (Wiltshire)

Deelnemer Jan Vissers maakte onderstaand verslag van de derde en laatste studiereis
naar het Engelse graafschap Wiltshire (van 31 mei tot en met 5 juni). Ook de foto's zijn
van zijn hand.
1)
Zondagmorgen 31 mei om 6.30 uur vertrek vanuit Beringe (busstation Ghielen) richting
Venlo, Roermond en Maastricht waar de overige reisgenoten werden opgehaald. Op
iedere plek troffen we wel bekende gezichten van voorgaande reizen. Feest van
herkenning dus. In Maastricht voegden ook onze reisleiders, Beatrice de Fraiture en
Antoine Jacobs, zich bij het gezelschap zodat de club compleet was. Via België en
Noord-Frankrijk spoedden we ons richting Calais. Vlak voor de haven, waar we moesten
inschepen, werden we geconfronteerd met het bekende vluchtelingenkamp waar de
laatste tijd zoveel over te doen is. Een zeer trieste aanblik, vervallen tentjes, vaak blauw
van kleur, of zeildoeken, die onderdak moesten bieden aan de mensen die hun laatste
hoop op Engeland gevestigd hebben. Om stil van te worden.
Inchecken en via een nogal woelige zee voeren we richting de krijtrotsen van Dover.
Daarna was het nog drie uur rijden, aan een stuk door, om onze bestemming, hotel
Grasmere House in Salisbury te bereiken. Een vermoeiende reisdag en dat betekende
alleen maar inchecken, eten en uitrusten.
2)

De eerste excursiedag, maandag 1 juni, vertrokken we om 9.30 uur naar het
nabijgelegen Old Sarum, de voorloper van Salisbury. Een rondleiding door de ruïnes van
een oude kathedraal en kasteel met bijgebouwen. Duidelijk waren de contouren van de
diverse gebouwen nog te zien. Een gids vertelde helder de geschiedenis van dit Old
Sarum. De toenmalige bewoners vonden het uiteindelijk geen goede plek, er was geen
water en het waaide er altijd vreselijk hard (en nog steeds) en besloten om in het dal een
nieuwe stad te bouwen. De stenen van de oude burcht werden als bouwmateriaal voor
de nieuwe stad gebruikt. In de stadsmuren beneden waren nog diverse oude stenen met
ornamenten terug te vinden. Daarna terug naar Salisbury om de kathedraal aldaar te
bezichtigen onder leiding van een gids. In een bijgebouw was nog een van de vier
bestaande exemplaren van de Magna Charta te zien, in 1215 ondertekend door de
toenmalige Engelse koning Jan zonder Land. Het wordt wel gezien als de basis van
onze huidige democratie. Inmiddels was het lunchtijd, gelegenheid genoeg in het oude

centrum. Na de break gingen we op weg naar Wilton House en tuin, al meer dan
vierhonderd jaar in bezit van de Earl of Pembroke. De bouwhistorie gaat terug tot het
jaar 871. Een nog typisch Engels landhuis met een gigantisch grote tuin maar ook met
een kunstcollectie binnen. En wat voor een. Topstuk: een prachtig schilderij van
Rembrandt. Dit zou in het Rijksmuseum niet misstaan. Daarnaast nog vele pronkstukken
van Rubens, Van Dijck en vele anderen. Als afsluiting van de dag woonden we nog een
Engelse dienst bij in de kathedraal van Salisbury. Lijkt erg veel op een Nederlandse H.
Mis. De dag werd afgesloten met het gebruikelijke diner en zoals gewoonlijk bij het
LGOG: we kwamen niets te kort.
3)
Dinsdag 2 juni, om 8.45 uur op weg naar Stonehenge, een van de historische
hoogtepunten van Engeland. Enige duizenden jaren voor Christus opgericht. Waarom?
Niemand weet het precies. Alleen maar gissingen en veronderstellingen. De laatste
theorie zegt dat ze door de mensen zijn opgericht voor de goden om te bidden voor het
eeuwige leven. In ieder geval is duidelijk dat het niets met de Druïden te maken heeft:
die leefden in een andere periode. Pas enkele jaren geleden werd een mooi nieuw
Infocentrum opgericht met een klein museum. Van daaruit werden we met busjes en
voorzien van een moderne audioguide naar de mysterieuze stenen cirkel gebracht. Het
landschap, de verhalen en het uitzicht op de stenen, een prachtige excursie.

Na de middag stond weer een Engelse tuin met kasteel, of omgekeerd op het
programma. Deze keer Stourhead Garden in Stourton. Vele hectares groot, een tuin als
een idyllisch plaatje, met grotten, cottages, steile paadjes, doorkijkjes en vijvers, alles
kunstmatig aangelegd met vele soorten bomen en rododendrons. Tijd te kort om ook nog
het kasteel te bezichtigen maar men kan niet alles. Wel natuurlijk even een terrasje
pikken met een heerlijk pilsje.
4)
Alweer de vierde dag van onze excursiereis. Vandaag een langere reis maar zeker weer
de moeite waard. De oude stad Oxford. Begonnen werd met een rondleiding door de
oude binnenstad langs de vele beroemde colleges en ook door de overdekte markt.
Onze gids vertelde onderweg over het oude systeem van de universiteit en de colleges.
Nogal elitair en zeer kostbaar. Een studie plus verblijf komt op ongeveer € 25.000 per
jaar. Een dure grap, daarbij komt nog dat er lang niet voor iedereen plaats is. Als je in
Oxford gestudeerd hebt dan ben je in Engeland verzekerd van een goede baan met
inkomen. Gevolg is wel dat op deze manier een klassenmaatschappij wordt gecreëerd.

We bezochten ook een paar colleges. Net alsof je in de tijd terug ging. Een eetzaal in de
stijl van Harry Potter, klassiek ingericht, hoog en voorzien van vele schilderijen van
illustere oud-studenten. Diverse premiers van Engeland hebben hier gestudeerd.

Nabij de markthallen werd geluncht en daarna werd besloten om onze vrije tijd in te
vullen met een bezoek aan het Ashmoleum-museum. Een museum aan de buitenkant
klassiek van stijl maar binnenin helemaal gemoderniseerd. Cultuurhistorisch,
archeologisch maar ook veel kunst. Een aanrader waar we lang niet alles gezien
hebben. Oxford is een kleine stad, mooi gerestaureerd. Voldaan stapten we weer in de
bus, wat een gemak, om de lange thuisreis te aanvaarden.
5)
Donderdag 4 juni, alweer de laatste excursiedag. We trokken westwaarts richting Bath.
Een heerlijk zonnetje fleurde deze dag op. In Bath aangekomen werd eerst begonnen
met de bezichtiging van het beroemde oude Romeinse badhuis. Tweeduizend jaar
geleden bouwden de Kelten er een eerste badhuis. Toen de Romeinen kwamen,
bouwden zij een nieuw badhuis en ook daarnaast een tempel. Bewonderenswaardig wat
de Romeinen hier vroeger gebouwd hebben en nog bewonderenswaardiger is de staat
waarin het nu nog verkeerd. Ook hier weer werden we voorzien van een audioguide
(Nederlands of Duits gesproken) en men kan naar believen in eigen tempo rondlopen.
Eerst het badhuis en daarna allemaal de verschillende ondergrondse baden. Op de
juiste plekken was ook nog archeologisch materiaal tentoongesteld. Na de gebruikelijke
pauze volgde nog een rondleiding door de stad. Duidelijk werd dat Bath nu ook nog een
tamelijk mondaine badplaats is. Chique huizen, prijzig bovendien. Wereldberoemd zijn
het zogenaamde “Circus” en het “Halve cirkel”, zeer luxe appartementencomplexen.
Tenslotte werd nog de oude abdijkerk bezocht. Mooie gewelven en ramen en als toetje
(toevallig) een tijdelijke tentoonstelling van mooi patchwork en applicatiekunst van Sue
Symons. Voldaan werd weer de thuisreis aangevangen. Tijdens het afsluitend diner werd
’s avonds nog het personeel van het hotel en de keuken in het zonnetje gezet.
6)
De thuisreis op vrijdag 5 juni begon in de regen en eindigde in een onweersbui boven
Noord-Limburg. Gelukkig gingen we met de shuttletrein van Folkestone naar Calais
zodat we van het slechte weer geen last hadden. Het afscheidsdiner vond plaats in een
Van der Valkrestaurant in Drongen ten zuiden van Brussel. Buiten viel de regen met
bakken uit de hemel maar het eten was heerlijk. Met een flinke vertraging arriveerden we
om ongeveer acht uur ’s avonds in Maastricht.

Weer was voor ons (de zoveelste) studiereis met het LGOG afgelopen. Rest alleen nog
de reisleiding Beatrice en Antoine te bedanken. Met name deze laatste voor zijn vele
historische uiteenzettingen over de te bezoeken plaatsen. En tenslotte onze vaste
chauffeur van de firma Ghielen, Harrie Beumers, links of rechts rijdend maakte niet uit,
steeds even solide laveerde hij zijn bus, met inhoud, door de Engelse steden en door het
landschap. Chapeau.
Nergens krijg je in korte tijd zoveel waar voor je geld. Aanbevolen. Volgend jaar:
Heidelberg e.o.
Jan Vissers, secretaris LGOG kring Ter Horst.

