
Oxfordreis: van collegebezoek tot Harry Potter Tour 
 
3 Atheneum en een handjevol leerlingen uit 3 TOP brachten een bezoek aan Oxford en Brighton, het 
ene een beroemde universiteitsstad, het andere een typische Engelse badplaats.  
 
De reis vond plaats van maandag 5 juni t/m vrijdag 9 juni. 
Vanwege 2e Pinksterdag verliep de bustrip naar Calais zo voorspoedig dat we een boot eerder konden nemen en 
dus ook in Canterbury, onze eerste tussenstop, ruim tijd hadden om er op ons gemak rond te kijken. Canterbury 
is een zeer oude bedevaartsplaats, gebouwd rondom een joekel van een kathedraal. We lieten ons onder een 
vriendelijk zonnetje over het riviertje de Stour roeien door werkstudenten die en passant allerlei 
wetenswaardigheden over Canterbury opdisten. 
 
Het spannendste moment is uiteraard de kennismaking met de gastgezinnen, eerst in Oxford en daarna in 
Abingdon, een paar kilometer zuidwaarts. In het gastgezin werden de meesten op het typische eerste avondmaal 
getrakteerd: pizza of pasta en frites. 
 
De dinsdag kondigde zich aan met heftige regenbuien, waarmee de geplande vossenjacht letterlijk in het water 
viel. Gelukkig heeft Oxford veel te bieden aan musea, kerken en winkels, waarvan met name de laatste druk 
bezocht werden. Gaande de dag klaarde het op en kwamen wij ‘s middags droog aan bij de Harry Potter Studios 
in Watford. De originele sets, maquettes, props en wat al niet meer konden op groot enthousiasme rekenen, zelfs 
van de niet-Potterspotters. Heel wat “magic wands” en andere hebbedingetjes hebben inmiddels een nieuw thuis 
gevonden in Nederland. 
 
Woensdag bezochten wij onder een vriendelijke voorjaarshemel Christ Church College, een van de oudste 
onderdelen van de universiteit van Oxford. Christ Church was de inspiratiebron voor o.a. Alice in Wonderland en 
Harry Potter. ‘s Middags vergaapten wij ons aan de pracht en praal van Windsor Castle, een uitgestrekte burcht 
uit 1066 die al 900 jaar door de koninklijke familie gebruikt wordt als weekendhuisje. 
 
De donderdag is traditioneel de dag van Londen. Gezien de recente terreurdreiging was echter besloten om The 
Big Smoke te mijden en werd Brighton aan de zuidkust aangedaan. In Brighton bevindt zich de Royal Pavilion, 
een zeer buitenissig samenraapsel van pseudo-Oosterse stijlen, rond 1820 ontsproten aan het brein van een 
koninklijke slapjanus die niks beters om handen had. Ook de pier, licht vergane glorie, met allerlei attracties ver in 
zee stekend, werd met een bezoek vereerd. In hun ruim bemeten vrije tijd leverden de meeste leerlingen een 
welkome bijdrage aan de economie van Brighton, waarvan met name Primark, McDonald’s en Starbucks, maar 
ook boekhandel Waterstones, profiteerden. 
 
De reis werd afgesloten met aflevering zoveel van Pirates of the Carribean, waarbij de special effects en een 
schmierende Johnny Depp het magere en warrige verhaal op het nippertje konden redden. 
Chauffeur Marcel, door dankbare leerlingen getrakteerd op een roze cowboyhoed, loodste ons door de donkere 
nacht weer op veilige wijze via Dover en Calais naar Venlo, alwaar wij rond 8 uur aankwamen. 
 

 
 



 
 

 
 
 

  


