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ISLE OF WIGHT
T onight pizza! vermeldt een bord bij

de ingang van camping Stoats
Farm bij Freshwater Bay. We zijn op

de westelijke punt van Isle of Wight, het
ruitvormige eiland dat ‘onder’ de Engelse
zuidkust bungelt. De pizza bevreemdt. Zijn
we hier goed? Biedt onze bescheiden boe-
rencamping, met een minimum aan luxe,
zijn gasten vanavond fastfood? Dat kan
nooit veel wezen, concluderen we meteen.

’s Avonds bewijzen Tim en Penny van
Wild Wood Pizza het tegendeel. In hun
mobiele pizzawagen, een stokoude Citroën
bestelbus die ze in Frankrijk op de kop tik-
ten, bakt het vrijgevochten echtpaar werke-
lijk sublieme, zij het enigszins kleine piz-
za’s. In de wagen wurmden ze een heuse op
houtgestookte kleioven, die garant staat
voor een geweldige hitte en een heerlijk
aroma. Verse ingrediënten doen de rest.

Tim en Penny bezoeken Stoats Farm
eenmaal per week en gaan zo dagelijks hun
adresjes af. Na het zomerseizoen stappen ze
op de fiets en trekken de wijde wereld in,
zoals elk jaar, de pizzavan gaat op stal. Na

een poosje keren ze wel weer ’ns terug; ze
wonen in het nabijgelegen havenplaatsje
Yarmouth. Hun positieve, alternatieve le-
venshouding weerspiegelt zich in de ma-
nier van afrekenen: de klant werpt het ver-
schuldigde bedrag in een plastic buis, het
eventuele wisselgeld mag hij zelf uit een
bakje met kleingeld vissen. Het typeert het
relaxte van Isle of Wight.

Zo eten we een van de lekkerste pizza’s
ooit, met uitzicht op de Tennyson Downs.
Lord Alfred Tennyson, de negentiende-
eeuwse hofdichter naar wie deze heuvels en
kliffen zijn genoemd, schijnt hier met frisse
tegenzin te hebben gewoond. We kunnen
het ons nauwelijks voorstellen. Koningin
Victoria had haar hofdichter benoemd tot
baron, waardoor onder meer deze perifere
landerijen op Isle of Wight aan hem toevie-
len. Een uithoek van een eiland met een
kwalijke reputatie; er werd beweerd dat de
bewoners zo nu en dan met valse signalen
een schip op de klippen lieten lopen om de
later aangespoelde vracht als contrabande
te verhandelen.

When in Britain act
like the British. Dat be-
tekent dorpsjolijt op
the village green en
barbecueën op sum-
mer bank holiday, de
laatste maandag in
augustus. Dan zijn de
Engelsen vrij en vie-
ren ze nog eenmaal
massaal de zomer. Op
campings en stranden
komen families en
vrienden bijeen.
’s Avonds flakkeren
kampvuren overal.

T E K S T E N F O T O ’ S T H E O Z A N D S T R A

Een van de markantste bedrijven op Isle of
Wight is The Garlic Farm, in de heuvels ten
noorden van Newchurch. Knoflook belandde
tijdens de Tweede Wereldoorlog op het eiland
toen Franse mariniers, gelegerd in Cowes, in
1942 het Britse eten de neus uitkwam. Het
Franse noodbericht vind knoflook vond gehoor.
Op 27 oktober landde een vliegtuig met een
lading knoflook uit Clermont-Ferrand.
,,Het is echt waar’’, verzekert ons Colin Bos-
well (foto). De aimabele eigenaar van The
Garlic Farm lacht. Nog maar pas geleden ont-

moette hij de 91-jarige Bill, de man die inder-
tijd de controletoren op de luchthaven beman-
de. ,,Hij wist het nog precies.’’ Hoe dan ook,
veertig jaar geleden pootte Boswell de eerste
rij knoflook en sedertdien is zijn business
groeiende. ,,Het is een niche’’, zegt hij. ,,Maar
ik ben er trots op het beste knoflook van Enge-
land te verkopen.’’
The Garlic Farm, bereikbaar via ongehoord
smalle weggetjes, is een publiekstrekker van
jewelste. De winkel is erg leuk; koop er het
beroemde gigantische elephant garlic (geeft

Knoflookkermis

Tip 1: met z’n tweeën?
Vraag uw hotel of b&b om
een kamer met een king-
size bed of twee bedden;
Engelse tweepersoonsbed-
den zijn meestal smal.
Tip 2: neem vanaf het
strand in Shanklin de
publieke lift bij het klif
omhoog; dat kost een
pond per persoon per keer,
maar scheelt enorm.
Tip 3: Isle of Wight heeft
een tamelijk strikt parkeer-
regime op drukke plekken,
maar dat neemt niet weg
dat u met uw auto op veel
meer plekken mag komen
dan u op het eerste gezicht
zou denken. Rij gerust tot
bijna aan de voordeur van
de pub The Waterfront,
onderaan het klif in Tot-
land. Een beetje steil,
beetje manoeuvreren,
maar daarna parkeer je pal
aan de zee.

Drie tips

DROOMPLEKJES
LIGGEN HIER
VOOR HET
OPRAPEN
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ADEMBENEMEND
Het dorp Ventnor, in het zuidelijke deel

van het eiland, koketteert met het piraterij-
verleden. Ook zonder macabere setting is
Ventnor en zijn buurdorpjes een bezoek
zeker waard. Het vroegere piratenoord heeft
een knus klein strand, een miniboulevard
met palmbomen en een aantal uitstekende
eethuizen. In de directe omgeving barst het
van de zeezichtvilla’s om bij weg te dromen.
Zeker niet uniek voor Isle of Wight: de
droomplekjes liggen voor het oprapen.

Een van de grootste geneugten die je op
de zuidpunt van Isle of Wight kunt ervaren,
is een klassieke afternoon tea in het luxueu-
ze hotel The Royal, anno 1832. Het voert de
gast terug naar de tijd dat Britse omgangs-
vormen wereldwijd de norm bepaalden.
Overigens gaat The Royal wel met z’n tijd
mee: de theetafel is ook te bestellen in de
moderne variant savoury (hartig).

Van de fraaie Ventnor Botanic Garden
voert de Military Road langs de kust naar
het westen, een van de weinige wegen op
Isle of Wight die een onbelemmerd uitzicht
bieden. De andere, soms uiterst smalle

eilandweggetjes worden geflankeerd door
knusse meidoornheggen en loofbomen.
Tegen het einde van de weg nadert Freshwa-
ter Bay. De aanblik is adembenemend.

Hetzelfde woord schiet in gedachten als
summer bank holiday zich aandient, de
laatste maandag in augustus. Het gros van
de Engelsen is die dag vrij en viert nog
eenmaal uitbundig de zomer. Dat gaat niet
alleen gepaard met de consumptie van
grote hoeveelheden bier en cider - daarin
verschillen de feestdagen niet - maar vooral
ook met de collectieve afspraak om pyro-
manen op deze dag de vrije hand te geven.
Als bij de schemering de aanvankelijk stevig
rokende barbecueën langzaam doven, gaat
de brand in het sprokkelhout dat in de
middag zorgvuldig tot vuurstapel is opge-
bouwd. Iedereen doet het; het is meedoen
of vluchten. Wij gaan de pub in, daarmee is
Isle of Wight rijkelijk bedeeld.

We kiezen voor The Waterfront, pal on-
deraan het klif van Totland Bay, met terras
aan het water. De lampen op de verankerde
schepen deinen. De zeebries verfrist.

ook geweldig mooie grote paarse bloemen) of
een van de vele andere soorten knoflook en
knoflookproducten. Maar laat het knoflookbier
voor wat het is: dat is bocht! Een lunch in het
gezellig drukke restaurant is daarentegen aan
te raden; vooral ook voor vegetariërs.
Vandaag en morgen vindt voor de 28ste keer
het jaarlijkse Garlic Festival plaats. In grote
weilanden bij het kruispunt Fighting Cocks
Crossroads langs de hoofdweg Sandown-
Newport, omdat de village green al jaren veel
te klein is. Het omvangrijke evenement gaat

immers allang niet meer om knoflook alleen.
We zien grote tenten vol volksvermaak, hand-
werkclubjes en handelsreizigers. Buiten een
podium met live muziek en kermisattracties.
Snacks te over, veel knoflook, lemonade van
echte citroen en cotton candy (suikerspin).
Voorts historisch militair materieel en oude
tractors. Denk aan een kruising tussen een
Amerikaanse rodeo en dorpsfeesttaferelen die
we kennen uit tv-series als Midsomer Murders.

Zie ook: www.garlic-festival.co.uk.

… and every summer we can rent a cottage on
the Isle of Wight … (When I’m sixty-four – The
Beatles). Paul McCartney bezingt in 1967 zijn
leven many years from now. Wanneer zijn
geliefde en hij oud zijn en hij zich afvraagt:
Will you still need me, will you still feed me,
when I’m sixty-four? McCartney is dan 24 jaar,
maar ziet zich later elke zomer met zijn lief een
cottage huren op Isle of Wight. Kennelijk is dat
wat je doet als je 64 bent.
Het seniore imago kleeft aan het eiland. Geen
wonder: de Britse übersenior Queen Victoria
koos Isle of Wight als vrijwillig ballingsoord
nadat in 1861 haar echtgenoot Albert stierf.
Ontroostbaar droeg Victoria nog louter zwarte
kleding en alleen op Isle of Wight vond ze nog
een greintje levensvreugd. Osborne House was
tot haar dood in 1901 haar residentie, hoewel
ze het liefst buiten was, schilderend op het
domein en privéstrand. Het huis en landgoed
bij East-Cowes zijn te bezoeken. Laat u niet
weerhouden door de entree van circa 17,50
euro (kinderen 11,50 euro). Het is een dagje
waard. Neem picknick- en/of strandspullen
mee. Een authentieke Engelse ervaring, com-
pleet met een keurige, lange queue (wachtrij)
bij de strandkiosk voor tea and icecream.

Levensvreugd
Isle of Wight staat bekend
als vakantie-eiland, vooral
voor Britten. De bijna
140.000 inwoners bieden
jaarlijks onderdak aan 1,5
tot 2,5 miljoen toeristen,
onder wie slechts zo’n
200.000 van buiten
Groot-Brittannië. Hinderlij-
ke (toeristen)drukte heb je
alleen in Ryde, Sandown,
Shanklin en Newport.
Voor de ferry staat wel
vaak een file. Reserveer en
kom op tijd. Dat geldt ook
voor de overtocht naar
Engeland. De mogelijkhe-
den zijn legio, wij voeren
soepeltjes met P&O Ferries
van Calais naar Dover.
Overtochten gaan 24 uur
per dag door. Neem een
nachtboot, die geboekt via
internet soms ineens heel
voordelig wordt!
Ook naar Isle of Wight
varen de ferrys ’s nachts.
Er zijn meerdere verbin-
dingen, voor Nederlanders
is die van Wightlink
(Portsmouth-Fishbourne)
de meest logische.

Zie ook: www.poferries.nl
www.wightlink.co.uk
www.visitisleofwight-
.co.uk; www.stoats-
farm.co.uk; www.wild-
woodpizza.net; royalhote-
liow.co.uk; www.english-
heritage.org.uk/osborne.
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Foto geheel links: klanten
in de rij voor de houtge-
stookte pizza’s van Tim
West en Penny Lochlead.
Foto links: Freshwater Bay
in het westelijke deel van
Isle of Wight.
Onder: Osborne House en
de tuin in renaissancestijl.


