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GEOFFREY CHAUCER CV

Geboren Londen, rond 1340
Opleiding Studie rechten aan de Inner Temple in Londen
Loopbaan In overheidsdienst, eerst als page, later als o.a. gezant, 

hoofd douanezaken in Londen en parlementslid. 
Krijgsgevangen Bij Rheims 1360
Geschreven O.a. The Canterbury Tales, The House of Fame, 

Parlement of Foules, The Legend of Good Women 
Gestorven Londen, 25 oktober 1400
Begraven Londen, Westminster Abbey, Poet’s Corner
Gezin Chaucer was getrouwd met hofdame Phillippa de Roet. 

Zij hadden twee zonen, Thomas en Lewis, en waar-
schijnlijk twee dochters, Elizabeth en Agnes. 

Grootste prestatie Geoffrey Chaucer heeft als eerste de Engelse taal vorm 
gegeven en integreerde de oude Angelsaksische woor-
den met het later ingevoerde Franse taalgebruik. 
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UIT DE PROLOOG VAN DE CANTERBURY TALES

anneer april met zijn zoete regens
De droogte van maart doordrenkt heeft 
En ieder adertje gewassen met het sap 
Dat maakt dat bloemen bloeien, 
Dan willen mensen op pelgrimages gaan, 
En vooral vanuit de verste uithoeken 
Van Engeland, gingen ze naar Canterbury.

han that Aprill, with his shoures soote
The droghte of March hath perced to the roote
And bathed every veyne in swich licour,
Of which vertu engendred is the flour,
Thanne longen folk to goon on pilgrimages
And specially from every shires ende
Of Engelond, to Caunterbury they wende.

London Bridge is in de veertiende eeuw de grote oversteek van de Thames voor
iedereen die naar het zuiden gaat. Daar ligt Southwark met zijn kathedraal en
kan overnacht worden in herbergen als de Tabbard. 
Geoffrey Chaucer sluit zich aan bij andere pelgrims die naar Canterbury gaan.
Ze willen naar het graf van de martelaar Thomas Becket die daar vermoord
werd in de kathedraal. Hij wil ons graag verslag doen van hun tocht, alleen
excuseert hij zich bij voorbaat omdat zijn medereizigers niet allemaal nette
mensen zijn.  
De waard heeft schik in zijn gasten en stelt voor als gids mee te reizen en 
onderweg een verhalenwedstrijd te houden. Wie het beste kan vertellen, krijgt
op de terugweg een gratis maaltijd in de Tabbard. Dat wil zeggen, op kosten van
zijn reisgenoten. Het lijkt een goed idee en vroeg in de ochtend gaat de groep 
op stap.  



LONDON BRIDGE

1 Borough High Street begint op de zuidoever van de Thames. Vanaf London
Bridge ligt rechts beneden Southwark Cathedral waar pelgrims nog de mis
konden bijwonen voor ze op weg gingen. Er is een gebrandschilderd raam
met een afbeelding van Geoffrey Chaucer halverwege de linker zijbeuk. 
Borough High Street is altijd een drukke straat geweest. De markt rond
het spoorviaduct bij de kathedraal was er ook al in de middeleeuwen en
nodigt uit om even door te lopen voor je weer de Borough High Street
opzoekt. Even verderop ligt aan de overkant de George Inn Yard. De
George Inn geeft een indruk van hoe herbergen eruit zagen in de late mid-
deleeuwen. De paarden en wagens kwamen de ingang binnen en de gasten
sliepen boven. 

De volgende steeg aan die kant is Talbot Yard waar de Tabard Inn stond
waar Chaucer overnachtte met zijn gezelschap. Bij de drukker en kopieer-
winkel hangt een gedenkteken. 

In Southwerk at the Tabard as I lay 
Loop Borough High Street verder af. Na 250 meter zie je bij een groot en
druk kruispunt een witte kerk, St George. Voor de Romeinse tijd liep hier,
dwars op de plek waar je nu staat, Watling Street, een oude Keltische weg
die leidde naar een doorwaadbare plaats bij Westminster. De Romeinen
bouwden hier een tempeltje gewijd aan Venus en legden een kaarsrechte
militaire verbindingsweg langs Watling Street. Daarover zijn nu de hectis-
che Great Dover Road en Old Kent Road getrokken. In het nationale ver-
keersnetwerk begint hier de A2. Die loopt zo recht dat in de Tweede
Wereldoorlog de Duitse bommenwerpers ook ’s nachts geen enkele moeite
had met het vinden van Londen. Ze volgden de A2.   
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Fiets, bus, trein of lopen?

De eerste keuzes moeten nu gemaakt worden. Bedenk dat de pelgrims van
Chaucer de tachtig kilometer naar Canterbury te paard aflegden. Ook in
die tijd waren er al wandelaars, en natuurlijk mensen die meeliftten met
karren. Tegenwoordig bestaan er meer mogelijk heden. Wandelend Londen
uitgaan is immers geen pretje.  Dus een aantal alternatieven.

Fiets
Via de National Cycle Network is er een mooie meerdaagse fietstocht te
maken van London Bridge via Greenwich, Gravesend en Sittingbourne
naar Canterbury. Weinig historisch, wel interessant.

Bus
Loop een kilometer door langs London Borough High Street en de A3. 
Sla bij de rotonde van Elephant and Castle linksaf de New Kent Road in.
Neem bij het busstation op perron K de National Express naar Dover en
Canterbury. Stap uit bij Bluewater en pak de beschrijving in dit boekje
weer op (4). 

Trein en bus
Loop een kilometer terug naar London Bridge en neem de trein naar
Greenhithe of naar het internationale station van Ebbsfleet. Van die sta-
tions vertrekken Arriva Fastrack bussen naar Bluewater . 
Wil je het enorme winkelcentrum Bluewater vermijden, stap dan al uit in
Dartford en neem de Arriva Fastrack naar Darent Hospital. Pak daar de
beschrijving in dit boekje weer op (5). 

2 Langs de A2 met de dubbeldekker. Sla linksaf de rustige Tabard Street in en
loop langs Tabard Garden Estate. Andere straten die je tegenkomt en die
te maken hebben met de tocht zijn Pilgrimage Road, Pardoner Street en
Prio ress Street. Bij de grote rotonde van de A2 en Great Dover Road de
Tower Bridge Road oversteken en de weg rechtdoor blijven volgen. Bij de



stoplichten oversteken en verderop ligt om de hoek bij het kruispunt Bur -
gess Park met een grote vijver. In Chaucers tijd heette dit punt St. Thomas-
a-Wateringhe. De pelgrims hielden er even stil om water in te slaan. 

Unto the Wateryng of Seint Thomas, and there oureHoost bigan his hors areste
Vanaf nu loopt de drukke verkeersader A2 onder verschillende bena -
mingen rechtdoor Londen uit. Schuin aan de overkant is een bushalte.
Daar kun je kaartjes kopen in de automaat als je gepast geld hebt. Neem de
dubbeldekker nummer 53. Na ongeveer twintig minuten verlaat de bus de
A2 op een splitsing bij Shooters Hill Road. 

Lo Depeford! And it is half-wey pryme. Lo Grenewich, ther many a shrew is inne!
Uitstapje bij Greenwich 
Je kunt er uitstappen om nog eenmaal naar Londen te kijken. Chaucer heeft
bij Greenwich Park gewoond in de tijd dat hij werkte aan de Canterbury
Tales. Later loop je dan het park weer uit in oostelijke richting langs het
rosarium en bordjes die in de richting van het Deer Park wijzen. Steek Maze
Hill over en loop Vanbrugh Park uit tot je bij een rotonde met winkels komt. 

3 Als je Greenwich niet gaat zien, blijf dan zitten tot voorbij het park. Stap dan
uit en loop door naar de rotonde met winkels. Vanaf de rotonde steek je
rechtdoor naar de Old Dover Road. Die moet je even aflopen, over de snel-
weg A102. Waar Old Dover Road overgaat in Shooters Hill Road is een
bushalte waar de 89 voorbijkomt. Neem die bus tot aan Dartford. Daar ver-
andert Watling Street in een voetgangersgebied met winkelcentrum. Stap
hier over van de 89 op de 96. Soms stopt die bij Darent Hospital, soms
alleen bij Bluewater. 
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BUITEN LONDEN

4 Bluewater. Volg de richtingaanwijzers naar de rode parkeersector. Tussen John
Lewis en het House of Fraser ligt de boekwinkel Waterstone’s. Daar leidt een
gang naar de village restaurants. Ga aan het eind links, naar buiten, over de
brug en vervolg je weg langs het water. Steek over op een zebrapad en ga
onder de weg door. Sla rechtsaf en je komt bij een weg die links omhoog gaat
en bestemd is voor noodgevallen. Loop die op en ga door het hek. Loop naar
links langs een school, een kerk en een kerkhof tot aan een drukke rotonde
waar je links omheen draait tot je bij een veld staat waar hoogspanningska-
bels overheen gaan. 

5 Darent Hospital. Ten oosten van het ziekenhuis ligt een open veld onder de
hoogspanningskabels. Volg de kabels. Dat kan als het veld braak ligt recht-
streeks. Anders langs de rand naar het oosten lopen en bij de bosrand naar
rechts tot onder de hoogspanningskabels. Volg die tot aan het eerste dwars -
weggetje. Sla rechtsaf en volg die tot waar het bos ophoudt aan de andere kant
van de snelweg. Volg de bosrand naar links tot dicht bij de boerderij en volg
een pad naar rechts dat leidt tot een overstapje helemaal in de zuide lijke hoek.
Steek schuin Shellbank Lane over naar Beacon Wood Country park. Ga naar
rechts en tegenover Shellbank House naar links. Doorlopen tot bij een 
T-splitsing. Ga naar links en bij de eerste splitsing naar rechts de helling op.  

Slapen in Bean
Wil je in Bean overnachten of naar de pub, ga dan niet die helling op, maar
loop door. In het noorden is nog een uitgang van het park. Sla daar linksaf en
loop langs de pub Black Horse naar B&B Black Horse Cottage. Om weer op
de route te komen, neem je na de pub het eerste public footpath naar links.
Aan het eind daarvan naar rechts en in de bocht van School Lane linksaf het
public footpath nemen bij een hek.

6 Je ziet een school. Loop School Lane in en bij de eerste bocht is rechts de
ingang naar een boerderij en public footpath DR 25. Volg het pad naar
Betsham. 

8 | Wandelen met Chaucer



Wandelen met Chaucer | 9

no
or

d
be

gi
n/

ein
dp

un
t-

wa
nd

elr
ou

te
str

aa
t

sp
oo

rli
jn

pa
d

ze
e o

f r
ivi

er
ke

rk

BU
IT

EN
LO

N
D

ON



10 | Wandelen met Chaucer

DE RIDDER

A knight there was, and that a worthy man,
And though that he was worthy, he was wise, 
He was a very perfect gentle knight.
At many a noble army had he be.
At mortal battles had he been fifteen,
But for to telle you of his array,
His horse was good, but yet he was not gay.
For he was late y-come from his voyage,
And wente for to do his pilgrimage.

Er was een ridder bij, die goed bekend stond en wijs was. Het was een
man van groot fatsoen. Vijftien veldslagen had hij meegemaakt. Van
Alexandrië, Pruisen en Litouwen tot Rusland, Granada en Algeciras.
Toch had hij zichzelf niet opgedoft, want hij was nog maar net terug 
en ging nu op pelgrimage.  

Deze ridder vertelt het verhaal van een vriendengevecht tussen leven 
en dood. 



VRIENDENGEVECHT OP LEVEN EN DOOD

Twee Griekse neven en gezworen kameraden, Akrites en Palaemon, worden
gevangen genomen in een oorlog. Ze zien vanuit hun cel het meisje Emilie
in de hoftuin lopen en worden op slag allebei verliefd. De mannen maken
laaiende ruzie, maar Emilie is zich van niets bewust en droomt van een
loopbaan als non.  
Dan komt Akrites onverwachts vrij. Hij wordt verbannen. Hij kan het niet
hebben dat Palaemon Emilie nog wel regelmatig kan zien en riskeert zijn
leven door terug te keren en werk te zoeken aan het hof, waar hij hoopt dat
niemand hem herkent. Palaemon is net zo gefrustreerd. Hij weet dat zijn
rivaal vrij rondloopt. 
Na zeven jaar is Akrites opgeklommen tot kamerheer. Dan lukt het
Palaemon om te ontsnappen. Door een toeval komen ze elkaar tegen en 
een gevecht op leven en dood volgt. Ze worden opgepakt en ter dood 
veroordeeld. 
De koningin krijgt het hele verhaal te horen en ze smeekt haar man in te
grijpen. Die bepaalt dat de mannen een officieel gevecht zullen moeten
voeren om Emilie. Akrites wint, maar raakt dodelijk gewond. Met zijn laat-
ste woorden smeekt hij Emilie om dan tenminste Palaemon te trouwen.
Emilie is aangedaan door de gebeurtenissen waar ze ongewild zo’n grote rol
in heeft gespeeld. Ze geeft haar religieus ideaal op en trouwt met Palaemon. 

Wandelen met Chaucer | 11



COBHAM

7 Ga recht over het kruispunt in Betsham. Het eerste public footpath rechts
tussen de huizen leidt naar het kerkje bij Southfleet. Neem daar de tweede
rechts, Red Street. Na de bocht komt rechts Brakefield Road. Neem die en
loop tot een pad naar links dat naar het zuidoosten loopt en New Barn
Road. Steek over en vervolg je weg. Bij een splitsing in het veld leiden beide
paden naar een dwarsstraat in New Barn. Ga links af en loop de landweg af,
steek Wrotham Road over. Sla rechtsaf bij de huizen van Nash Street, het
public footpath naar de vijfsprong bij Nurstead Court.      

8 Bij de vijfsprong komen twee public footpaths naar het oosten samen. Neem de
noordelijke mogelijkheid. Bij de tweede dwarsweg gaat het pad iets naar
rechts en verder door naar het oosten en komt, na een derde landweggetje,
uit bij het kerkje van Cobham. Reverend Angela Walker staat zogeheten
rubbings toe van de aanwezige koperen figuren voor wie van tevoren con-
tact opneemt via Ahiangel@aol.com. 
In de dorpsstraat zijn verschillende historische pubs te vinden. 
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Slapen in Longfield
Neem bij het kerkje van Southfleet de eerste rechts, Hook Green Road. Waar
die naar rechts gaat, recht doorlopen over het terrein van het bedrijf en door-
lopen tot bovenop de heuvelrug. Daar naar links en voor de huizen langs de
heuvel af. Op de weg links afslaan en doorlopen tot het grote hek van
Longfield House. Er is een pub verderop in Longfield Hill. Loop terug naar
de route door in Longfield Hill de afslag naar links te nemen, bij een splitsing
rechts aanhouden. Na het volgende bosje is links een public footpath dat niet
altijd goed zichtbaar is, maar diagonaal over het veld onder de weg doorloopt
tot je op een kruispunt staat van paden en wegen bij Nurstead Court. Heb je
het pad door het veld gemist, loop dan door tot aan een kapelletje aan de
rechterkant. Daartegenover is een public footpath dat langs Nurstead Court
leidt naar hetzelfde kruispunt. 



But first, quod he, heere at this alestake I wol bothedrynke, and eten of a cake
Vanuit Cobham de dorpsstraat uitlopen naar het oosten. Bij de rotonde en
het oorlogsmonument gaat die over in een onverharde weg en tenslotte in
een pad naar een mausoleum. 
Het mausoleum is gebouwd in opdracht van de adellijke Darnley familie
aan het einde van de achttiende eeuw. Er is nooit iemand begraven omdat
de kerk geen toestemming wilde geven. Een paar jaar geleden is de restau-
ratie van het gebouw rampzalig verlopen, zodat het nog steeds niet in
gebruik is. 

9 Loop om het mausoleum heen en je vindt een geel teken van een public foot-
path. Door het draaihek heen rechtdoor tot een splitsing bij een boom met
twee gele pijlen. Ga naar rechts en bij het volgende dwarspad naar links de
heuvel af en het bos uit. Voorbij de bruine paal met gele pijlen in het veld en
volg het pad rechtdoor naar de volgende bosrand. In het volgende veld is
een kruispunt van voetpaden. Ga linksaf en volg nu de North Downs Way.
Die loopt voor Ranscombe Farm door en buigt dan naar rechts als verharde
weg. 
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Hoogtevrees
Wie de grote brug over de Medway wil vermijden, kan nu beter rechtdoor
lopen, de heuvel af tot over de spoorlijn en onder de snelweg bij Strood.
Albatross Avenue aflopen en rechts afslaan tegenover de Bounty bij Bligh
Way. Aan de overkant is de bushalte naar Rochester. Uitstappen bij de eerste
halte na de brug over de Medway. Voor wie tussen het kasteel en de kathe-
draal omhoog blijft lopen zijn er in Borstal Road twee overnachtings -
mogelijkheden. Bij het Visitor Information Centre op High Street 95  zijn
ook andere adressen te verkrijgen.  



MEDWAY

Loo, Rouchestre stant heer faste by!
Je komt uit op een parkeerplaatsje en ziet links de gigantische
Medwaybrug, rechtdoor Bluebell Hill en rechts het stuk van de Medway
waar de Romeinen en de Kelten een beslissende veldslag hebben geleverd. 
Neem het public footpath naar links, onder de snelweg door en weer links.
Bij splitsing met vier witte palen links de North Downs Way volgen. Die
leidt over een gigantisch snelwegviaduct naar Rochester. 
Je even schrap zetten tegen de wind en het lawaai. Aan de overkant naar
beneden tot aan een Apollobeeldje op Borstal Street. 

Slapen in de abdij
Bij het Apollobeeldje is een bushalte van Arriva155 naar Maidstone. Die gaat
een keer per uur, zondag een keer per twee uur. Stap uit bij The Friars, net
voor Aylesford. Wie nog energie en drie uur de tijd heeft, kan doorlopen.
Bijvoorbeeld over de North Downs Way via Blue Bell Hill met een geweldig
uitzicht. Even daarna, waar de North Downs tegen een weg aanloopt, neem
je het voetpad rechts de heuvel af. Op de weg aangekomen eerst naar links en
dan weer naar rechts,  Bull Lane aflopen helemaal tot aan de Friary.  
Neem de volgende dag de bus terug naar Rochester. 

10 Sla links af en loop Borstal Street af naar Borstal Road met twee overnacht-
ingsmogelijkheden. Rochester ligt nog twintig minuten verder. Verken het
stadje dat altijd een machtscentrum is geweest rond de Medway en waar
Michiel de Ruyter in de 17e eeuw de Engelse vloot vernietigde. Bekijk het
kasteel, de kathedraal en de High Street van Rochester. Bekendste bewon-
deraar van Rochester was Dickens die de plek heeft beschreven in een aantal
van zijn romans. 
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DE SCHIPPER

A SHIPMAN was there, 
A dagger hanging by a lace had he
About his neck under his arm adown;
The hot summer had made his hue all brown;
He knew well all the havens, as they were,
From Scotland to the Cape of Finisterre,
And every creek in Bretagne and in Spain:
His barge y-cleped was the Magdelain.

De schipper van de Magdalena is een ervaren vakman en weet hoe het er aan toe
gaat op zee en in de handel. Hij had zelf ook al heel wat pelgrims voor Santiago
de Compostella vervoerd naar Spanje. 
Hij vertelt een verhaal over een verrassende transactie.
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BETAALDE LIEFDE

Een Vlaamse handelaar en zijn vrouw leven op ruime voet. Hij gaat ver-
standig om met zijn geld, maar zijn vrouw heeft een gat in haar hand. De
man raakt geïrriteerd en weigert almaar meer te betalen voor dure kleding
en sieraden. De vrouw klaagt bij een vriend des huizes die monnik is over de
teruglopende bedprestaties van haar echtgenoot en zijn gierigheid. De mon-
nik belooft haar op beide terreinen te helpen. Wat betreft het geld leent hij
honderd franken bij de handelaar en geeft die door aan de vrouw. 
Na verloop van tijd wil de handelaar de honderd franken terug. De monnik
zegt dat hij het geld al aan zijn vrouw heeft gegeven. Thuisgekomen verwijt
de handelaar zijn vrouw dat ze hem de honderd franken niet heeft over-
handigd. Ze zegt dat ze het geld heeft besteed aan haar uiterlijk, dat hij daar
maar wat blij mee is en dat ze het hem wel in bed zal vergoeden.  
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VAN ROCHESTER NAAR SITTINGBOURNE

11 Bij het kruispunt aan het oosteinde van High Street de weg oversteken.
Wie de originele Watling Street en Roman Road wil volgen, kan naar
rechts op Star Hill bus 136, 701 of 701 naar Rainham High Street
nemen. Maar je kan ook naar het station lopen en de trein nemen naar
Rainham. 

12 Aan de noordkant van het station van Rainham tussen parkeerplaats en
spoorlijn, dan het park diagonaal oversteken, rechtdoor lopen en
Wakeley Road volgen tot de T-splitsing. Naar rechts. Bij Otterham
Quay Lane naar links. Ga bij de viersprong naar rechts langs het golfter-
rein. Oak Lane oversteken en rechtdoor steken naar Breach Lane. Hier
naar rechts en weer naar links. Volg de weg tot na de kerk van
Newington. Bij de derde mogelijkheid naar rechts de helling op, tot aan
een schuur en dan je weg diagonaal naar rechts zoeken tussen oude
appelbomen door naar de struiken. Daarachter is een pad tussen het
veld en de spoorbaan. In de verte het kerkje van Bobbing. Het stond er
al in de tijd van Chaucer. Loop erheen. De deur is bijna altijd open.
Binnen rust. 
Loop dan naar de Premier Inn aan de Sheppey way, bij de Bobbing
Apple. Achterlangs naar een spoortunnel. Daarbij is een spoorwegover-
gang. Loop langs het voetbalveld naar The Grove Park. Steek daar links
diagonaal over naar waar Sandford Road uitkomt op de London Road.
Steek over bij de verkeerslichten. Even verderop is links een fiets- en
wandelpad dat door een nieuwere wijk gaat. Bij een speelplaats en een
vijfsprong neem je het tweede pad rechts en loopt door naar het open
veld. Uiteindelijk kom je op Wises Lane in Borden waar een B&B is. Er
is een pub om de hoek.    
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DE VROUW VAN BATH

A good WIFE was there OF beside BATH,
But she was somedeal deaf, and that was scath.
Bold was her face, and fair and red of hue.
She was a worthy woman all her life,
Husbands at the church door had she had five,
In fellowship well could she laugh and carp
Of remedies of love she knew perchance
For of that art she coud the olde dance.

De Vrouw van Bath is een beetje doof, maar een trotse en vakkundige weefster,
vijfvoudig weduwe en een ervaren pelgrim. Ze was drie keer in Jeruzalem, was in
Rome, Bologna, Keulen en ook in Santiago de Compostella. De levenslustige
vrouw is op zoek naar een zesde echtgenoot. Zij vertelt het gezelschap wat het
nu eigenlijk is wat alle vrouwen willen. 
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WAT WILLEN VROUWEN? 

Een ridder in de tijd van koning Arthur wordt ter dood veroordeeld wegens
verkrachting. De koningin geeft hem een jaar en een dag uitstel van executie.
Als hij binnen die tijd het antwoord weet te vinden op de vraag wat vrouwen
wilden, zal zijn leven worden gespaard. Een oude heks vertelt hem dat op de
allerlaatste dag onder voorwaarde dat hij zal doen wat zij hem vraagt. 
Dan verschijnt de ridder weer aan het hof en zegt tegen de koningin: “Een
vrouw wil de baas zijn over haar man of haar minnaar.” Alle aanwezige dames
beamen dat en hij is gered. Dan spreekt de oude vrouw en vertelt over de
belofte. Nu wil ze dat de ridder met haar trouwt. 
De ridder moet zijn belofte nakomen en op de treurige huwelijksnacht vraagt
zijn oude vrouw waarom hij zo passief blijft. Is er iets wat zij kan doen? Hij
zegt dat hij het allemaal vreselijk vindt. Dan vraagt ze of hij liever een lelijke
oude vrouw wil die hem altijd trouw is of een mooie jonge vrouw die hem
met iedereen bedriegt. Met een zucht laat hij de keuze aan haar. “Dus ik mag
kiezen wat ik wil?”, is haar reactie. “Ik berust in wat je ook maar kiest.” 
Als de heks dit antwoord hoort, weet ze dat hij echt zijn les heeft geleerd. Ze
belooft hem zowel mooi en jong te zijn als hem altijd trouw te blijven. En als
hij weer naar haar kijkt in het maanlicht, ziet hij een prachtige vrouw in zijn
bed. En ze leven nog lang en gelukkig.  
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VAN BORDEN NAAR BRENLEY CORNER

13 Loop vanuit Wises Lane om de pub heen de Street af. Ga bij de T-splitsing naar
rechts. Wren’s Road maakt eerst een bocht naar links en dan naar rechts. Ga
net daarna naar links. Het voetpad leidt ongeveer rechtdoor, wordt een
landweg, een weg, negeer dwars- en zijstraten, door een oude afgraving. Dan
Highsted Road oversteken en heuvelopwaarts naar Rodmersham Green. Op
de driesprong bij de pub linksaf, langs de huizen. Achter het laatste huis
rechts, loopt een voetpad naar het noordoosten en Rodmersham Court Farm.
Daar doorheen lopen en de weg oversteken. Over de volgende weg, Dully
Road, de heuvelrug op en daar naar links het voetpad nemen. Over het erf of
de volgende mogelijkheid naar rechts naar Ludgate Road die verder leidt naar
Lynsted met net na de kerk een pub, The Black Lion. De barkeeper is de
meest reactionaire man in Kent. “Good morning. What’s good about it?”

Let nu goed op. Tegenover het kerkhof, tussen de huizen naast een garage is
een voetpad. Bij tweede dwarsweg oversteken en de uitrit van een appelboom-
gaard in. Links van het huis en de schuren blijven lopen, door de boomgaard
naar Norton Road. Sla links af en ga de eerste onverharde weg naar rechts in
(bridleway). Voorbij de huizen even naar rechts en de weg vervolgen tot een
T-splitsing. Sla linksaf, loop door en tegenover wat huizen kun je naar rechts
onder de snelweg door. Je loopt Well Lane af, langs een paar gerenoveerde
oasthouses, de appelschuren met ventilatoren die zo kenmerkend zijn voor
Kent. Aan het einde ziet je links een brug over de snelweg. Je steekt over en
aan de andere kant neem je het voetpad langs het veld. Halverwege naar
rechts, door het kerkhof naar een verharde weg. Vervolg die tot de hoek van
de A2 en Maison Dieu in Ospringe. 
Deze middeleeuwse opvangplaats voor pelgrims is 's middags open in de
weekenden tussen Goede Vrijdag en Allerheiligen.
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Steek de A2 over langs de pub. Net voor het spoorviaduct is rechts van de
weg een trappetje omhoog naar een speelpark. Steek dat diagonaal over naar
een paadje tussen huizen en de spoorlijn. Volg de spoorlijn naar het station
van Faversham aan de noordelijke kant van de spoorlijn. Loop voorbij het
station tot aan een spoorbrug en bedrijfsterrein van het spoor. Iets naar
links en de eerste zijstraat rechts naar een speelpark. Langs de tennisvelden
doorlopen en verderop rechts is een hele lange spoorbrug. Neem die.

Vervolg bij andere slaapplek in Faversham of Boughton 
Neem bij de Preston spoorbrug de eerste trap linksaf af tussen de spoorlijnen.
Rechtdoor langs een kerkhof en woonwijk. Bij Love Lane aangekomen naar
links en het eerste public footpath naar rechts nemen. Almaar rechtdoor.
Over de gevaarlijke snelweg heen. Achter langs Farming World en bij bosjes
iets naar links en weer rechtdoor naar de onverharde dwarsweg voor een
visvijver. Naar rechts die weg aflopen en dan linksaf Boughton Street in.

14 Loop de Preston spoorbrug af. Sla daarna rechtsaf Bramley Road in en neem
de tweede afslag links, Blenheim Avenue. Aan het einde naar rechts
doorsteken naar de A2. Even naar links en oversteken bij Selling Road.
Links van Selling Road, bij het Apple Craft Centre, is een voetpad dat leidt
naar een landweg die naar een spoortunnel gaat onder een snelweg door.
Daarna links afslaan naar een spoorwegovergang. Tussen de rails en het
spoorwachtershuisje loopt een verborgen voetpad dat uitkomt bij een veld.
Loop naar de boomgaard rechts. Daarachter is een speeltuintje. Loop daar-
langs naar Brenley Farm.  
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A Ssergeant of the law, wary and wise,
Discreet he was, and of great reverence:
Nowhere so busy a man as he there was
And yet he seemed busier than he was
And every statute coud he plain by rote 
He rode but homely in a medley coat.

Deze geslaagde advocaat zorgt ervoor altijd zijn zaakjes op orde te hebben. Hij
weet altijd precies waar hij mee bezig is en geeft iedereen de indruk dat hij heel
hard werkt. Hij vertelt het verhaal van de zeer christelijke vrouw Constance. 
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SLECHTE SCHOONMOEDERS

Een Syrische sultan wil dolgraag trouwen met de vrome christin Constance
en belooft haar daarvoor christen te worden. Op de bruiloft zorgt zijn
moeder voor een bloedbad en de Italiaanse Constance wordt op een bootje
de zee opgestuurd. 
Met God’s hulp zwerft ze rond tot ze uiteindelijk in het heidense Engeland
belandt en daar mensen gaat bekeren. Zij wijst de avances van een jongeman
af. Die vermoordt haar gastvrouw en weet de indruk te wekken dat
Constance de moordenares is. Maar God straft hem als Koning Aella hem
laat zweren op de bijbel. Aella trouwt Constance, maar ook deze schoon-
moeder verzint een list. Als de koning van huis is, stuurt ze Constance, nu
met zoontje, weer weg met het bootje waarmee ze gekomen was. Zo vaart
ze terug naar Rome en wordt daar liefderijk opgenomen bij familie.
Aella ontdekt alles en gaat om boete te doen op bedevaart naar Rome. Daar
treft hij toevallig het zoontje dat sprekend op Constance lijkt. Uiteindelijk
worden Constance en Aella weer verenigd.       
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BOUGHTON

Zuidoostelijk public footpath nemen naar het torentje van de St. Peter and
Paul Church. Loop naar de ingang en lees een citaat uit de Canter bury
Tales. Steek over en neem het kerkepad recht door het golfterrein over de
A2 naar Boughton Street. Sla daar rechtsaf en vervolg de oude weg. 

At Boghtoun under Blee us gan atake, a man thatclothed was in clothes blake
De steile helling naar Dunkirk was altijd berucht om zijn struikrovers
omdat hier de paarden en karren maar langzaam vooruit kwamen. Neem
verderop de afslag voor de A2 naar Londen. Over de snelweg is rechts een
particuliere weg. Loop die af naar Forester’s Barn, het eerste huis links.
Daarachter leidt een voetpad naar het bos. Volg de gele pijlen. Uiteindelijk
kom je bij een veld. Daar naar links. Pal langs het veld is wat dichtgegroeid,
iets verder terug loopt een parallel pad. Even voorbij samenkomst met een
ander pad van links is er een overstapje. Steek nu het veld over naar het eind
van hoge bomenhaag voor je. Loop door naar het overstapje en loop recht-
door. Je kruist de beek, blijf recht door de boomgaard lopen, nog een stukje
bos en je komt op een landweg. Linksaf en vervolg je weg totdat er ook aan
de linkerkant huizen komen. Net voor de helling is er een weggetje naar
links dat weer leidt naar een straat. Sla linksaf en loop voorbij de viersprong
van Chartham Hatch. Even verder is naar links de route North Downs Way
aangegeven langs No Man's Orchard. Volg die tot je weer op een verharde
weg komt. Steek de brug over de snelweg over en sla rechtsaf. Naast je hoor
je het geluid van de snelweg. Links liggen boomgaarden. Het pad klimt. 
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Historisch zijpad
Neem bijna bovenaan het eerste overstapje van een public footpath naar links
nemen door het veld naar Harbledown. 

A litel toun which that ycleped is Bobbe-up-and-doununder the Blee in Caunterbury Wey
Bij het asfalt naar links en weer rechts naar St. Nicholas Church and
Hospital, waar uitgeputte pelgrims vroeger werden opgevangen. Erasmus vol-
gde vijfhonderd jaar geleden de oude pelgrimsroute van Londen naar het graf
van Thomas-a-Beckett in Canterbury. Op deze plek kreeg hij van een oude
man een schoen aangeboden om te kussen. Het ding zou een relikwie zijn
van die heilige Beckett. Erasmus gaf de man een aalmoes voor het mooie ver-
haal, maar wilde de schoen niet. Loop langs de kerk door onder de poort
door en ga naar rechts. Langs The Old Coach and Horses tot de grote weg
die Canterbury ingaat. Blijf rechts van de weg lopen tot Knight Avenue.

15 Na de top buigt het pad naar links voor een rij bomen. Het leidt naar Mill
Lane. Steek Knight Avenue over en ga links onder de A2 door.  

My tale is doon; we been almoost at towne 
Rustig zijpad
Sla rechts af Queen's Avenue in en loop rechtdoor tot aan een muur. Door
het hek, bruggetje over, linksaf tot de Westgate. Voorzichtig oversteken. 
Bij de Westgate naar rechts High Street in. 

16 Loop London Road in. Langs St. Dunstan’s Church waar Thomas More, een
vriend van Erasmus, waarschijnlijk ligt begraven. Naar rechts en via St
Dunstan's Street door de Westgate naar de High Street. Volg die tot aan
Mercery Lane. Linksaf naar de kathedraal.  
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CANTERBURY
De kathedraal van Canterbury is de beroemdste kathedraal van Engeland
en de zetel van de aartsbisschop van Canterbury. Sint Augustinus stichtte
hier een kerk in 597 en werd de eerste aartsbisschop. In 1170 werd aarts-
bisschop Thomas Becket in de kathedraal vermoord door een aantal 
edelen. Met lappen werden de bloedvlekken op de vloer verwijderd. Wie
deze lappen aanraakte, werd genezen van blindheid, epilepsie en melaats -
heid, zei men. Al snel ontstond er een handel in kleine flesjes aangelengd
bloed en groeide Canterbury uit tot een belangrijk bedevaartsoord. 
In de crypte bevond zich tot de zestiende eeuw het graf van Thomas
Becket, maar het werd vernietigd in opdracht van Hendrik de Achtste. 
Bij de crypte brandt altijd een kaars ter nagedachtenis.  In de kathedraal
zijn priesters beschikbaar voor pelgrims. Ook is het mogelijk om half zes
de avonddienst bij te wonen bij voorafmelding per email: 
visits@canterbury-cathedral.org.
Naast de route die de pelgrims van Chaucer namen vanaf London Bridge,
is er nog een andere pelgrimsroute, namelijk die vanaf Winchester. 
Die volgt voor een groot deel de North Downs Way. Meer informatie op
www.walkawhile.co.uk. 



Vanaf de kathedraal van Canterbury beginnen ook de pelgrimsroutes naar
Santiago de Compostella en de Via Francigena naar Rome. 

In St. Margaret’s Street, tegenover Mercery Lane is The Canterbury Tales te
bezoeken, waar Chaucers verhalen tot leven worden gebracht. Meer infor-
matie op www.canterburytales.org.uk.

OVERNACHTEN LANGS DE ROUTE
Bij de meeste overnachtingen is avondeten mogelijk in een pub in de buurt.
Behalve waar staat aangegeven dat avondeten gereserveerd kan worden. 
Op een aantal plekken zijn ook andere overnachtingsmogelijkheden

St Christopher's Village - rugzakhotel
165 Borough High Street, London, 00-44-(0)207 4071856, 
www.st-christophers.co.uk

Dover Castle Hostel - rugzakhotel
6A Great Dover Street, London, 00-44-(0)20-7403 7773, 
www.dovercastlehostel.co.uk

Black Horse Cottage - B&B
High Street, Bean, tel. 00-44-(0)1474 704 962, www.blackhorsecottage.net

Broomfield House - B&B of appartement
Main Road, Longfield, Kent, tel. 00-44-(0)1474 709675, mail:
lenhwilton@btinternet.com

Mrs H. Colvin, St Martin – B&B voor wandelaars
104 Borstal Road, Rochester, tel. 00-44-(0)1634 848192, mail:
icolvin@stmartin.freeserve.co.uk

The Friars – B&B, eventueel met avondeten en/of kerkdiensten
Aylesford, tel: 00-44-(0)1622 717272, www.thefriars.org.com
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Premier Inn – hotel
Bobbing Corner, Sheppey Way, Sittingbourne, tel: 00-44-(0)08701 977,
www.premierinn.com/en/hotel/SITBOB/sittingbourne-kent 

Holly House - B&B 
Wises Lane, Borden, Sittingbourne, tel. 00-44-(0)1795 426953/7840
067936, www.hollyhousebandb.org.uk

Brenley Farm – B&B of slaapschuur voor de hopplukkers, eventueel met
avondeten 
Brenley Lane, Boughton, Faversham, tel: 00-44-(0)1227.751203/7860
505359, www.brenley-farm.co.uk

Kipps Independent Hostel - rugzakhotel
40 Nunnery Fields, tel. 00-44-(0)1227 786121, www.kipps-hostel.com
(Vanaf de ingang van de kathedraal rechtdoor, eerst Mercery Lane, dan 
St. Margaret’s Street. Op kruising naar links, Watling Street, langs busstation,
rotonde over en na het politiebureau is de eerste straat rechts Nunnery Fields) 

Youth Hostel Association - rugzakhotel
54 New Dover Road, Canterbury, tel. 00-44-(0)845 371 9010, 
mail: canterbury@yha.org.uk
(Vanaf de ingang van de kathedraal rechtdoor, eerst Mercery Lane, dan
linksaf op The Parade. Op kruising naar links, langs busstation en onder 
de rotonde door. Verderop rechtdoor begint New Dover Road) 

Canterbury Cathedral Lodge – hotel van de kathedraal
The Precincts, Canterbury, tel. 00-44-(0)1227 865350, 
www.canterburycathedrallodge.org. 

ZELF OVERNACHTINGEN ZOEKEN
www.visitlondon.com
www.visitkent.co.uk
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VERVOER
Canterbury heeft twee treinstations. Vanaf het busstation directe verbindingen
met Londen en Dover. De KLM vliegt twee maal per dag tussen Amsterdam
en Manston dichtbij Canterbury.

Verdere informatie
Bus: www.nationalexpress.nl en www.arrivabus.co.uk
Trein: southeasternrailway.co.uk
Londen: www.tfl.gov.uk

LEZEN
F.N. Robinson, The works of Geoffrey Chaucer 
Jack Ravensdale, In the Steps of Chaucer’s Pilgrims 
Geoffrey Chaucer, De Canterbury-verhalen, vertaald door Ernst van Altena
Peter Ackroyd, The Canterbury Tales, a retelling 
Terry Jones e.a, Who Murdered Geoffrey Chaucer? 
Mike Poulton, Nick Herne, Chaucer's The Canterbury Tales, adapted for the stage

ZIEN
The Canterbury Tales, A Modern Re-telling, BBC (DVD)
Youtube: Wie de termen Geoffrey Chaucer – Canterbury Tales intikt krijgt 
een verrassende variëteit aan fragmenten. Van lezingen uit de proloog en school-
reisjes tot colleges van professoren en muziek van The Mama’s and the Papa’s. 
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EUROPESE PELGRIMSROUTES
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London Bridge – Canterbury 100 km
Canterbury – Santiago de Compostella 2000 km
Canterbury – Rome 2700 km

AFSTANDEN


