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Hull is meer dan de poort naar Yorkshire
Voor veel Nederlanders is Hull niet meer dan de plaats 
waar ze de veerboot afrijden op doortocht naar het 
achterland van Yorkshire en Linconshire. Maar daarmee 
doe je Hull (en jezelf) tekort.

Klik op een plaatje voor een vergroting

Fotogalerij HullHull, in het noordoosten van Engeland, 
blijkt veel meer te bieden te hebben dan 
je zo op het eerste gezicht zou denken 
als je van of naar de haven rijdt. 
De stad, die eigenlijk Kingston upon 
Hull heet, werd in de elfde eeuw 
gesticht op de plek waar de rivier de 
Hull in het brede Humber-estuarium 
stroomt. Mede dankzij de wolhandel 
met het vasteland groeide de stad uit tot 
een belangrijk centrum voor handel en 
nijverheid om vervolgens in de eerste 
helft van de twintigste eeuw opnieuw 
een bloeitijd te beleven. 

Maritieme geschiedenis
Hoewel Hull in de Tweede Wereldoorlog 
na Londen de meest gebombardeerde 
stad was, is er nog aardig wat van dat 
roemrijke verleden te zien. Het 
gemeentebestuur van Hull lijkt zich ook 
steeds beter te realiseren hoe 
waardevol dat verleden is en ontwikkelt 
allerlei plannen om onder meer de 
maritieme geschiedenis van de stad 
beter onder de aandacht te brengen. 

Oude panden worden opgeknapt, in het 
centrum is een deel van de oude 
stadspoorten opgegraven en zichtbaar 

De vijf meest gelezen 
artikelen

1) Wining & dining in Zuid-Afrika
2) Het verrassende platteland van China
3) Stedentrips bij de Zuiderburen
4) Lastminutes voor de Herfstvakantie
5) De topattracties van China

Eire: het land van heksen en 
kastelen

1) Halloween in Derry
2) Natuurlijk avontuurlijk
3) Stedentrips
4) Festivals, accenten en stadsmuren
5) Kastelen, parken en begraafplaatsen
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gemaakt voor het publiek en het gebied 
rond de Hull Marina, de jachthaven, 
wordt de komende jaren herontwikkeld 
tot horeca- en uitgaansgebied. 

Robinson Crusoë 
Hier aan het waterfront, waar de 
schrijver Daniel Defoe Robinson Crusoë 
liet vertrekken, vind je ook een 
spectaculair museum: The Deep. In dit 
futuristisch ogende gebouw, dat qua 
uiterlijk wel wat wegheeft van het Nemo-
museum in Amsterdam, wordt op een 
interactieve manier de geschiedenis van 
de aarde en het leven in de oceanen in 
beeld gebracht. 

Ronduit spectaculair is het tien meter 
diepe bassin waarin enorme haaien en 
roggen rondzwemmen. Via een tunnel 
kun je oog in oog met deze 
oceaanbewoners komen te staan. 
Grappig zijn ook de ijsmuren in het 
gedeelte dat aan het arctische zeeleven 
gewijd is. Het submarinum, zoals The 
Deep ook wel wordt genoemd, krijgt er 
in 2005 nog een speciale tentoonstelling bij over krabben, 
inktvissen en andere griezels die de diepzee bevolken. The 
Deep is het enige museum waarvoor entree betaald moet 
worden. Alle andere musea in Hull zijn gratis toegankelijk. 

Kooplieden
Vanaf The Deep is het maar een klein stukje naar High Street, 
de oudste en in vroeger tijden belangrijkste straat van de stad. 
Hier bouwden de rijke kooplieden hun woningen met aan de 
voorkant een pronkgevel en aan de achterkant een pakhuis 
langs de rivier de Hull. Bij eb verandert de rivier in een smalle 
stroom in een breed modderbed, maar bij vloed kan het water 
ettelijke meters hoger staan.

Ale Trail
Loop ook even de zijstraatjes in, waar je in muren nog veel 
details uit de Renaissance ziet. Ook vind je hier enkele oude 
pubs zoals Durty Nelly's Irish Pub, Ye Olde Black Boy (sinds 
1337) en de aan een binnenhof gelegen Sailmakers Arms. 's 
Zomers kun je daar de eekhoorns zien rennen tussen de 
planten en de beelden op het pleintje. 

Wil je meer pubs zien, volg dan gewoon de Ale Trail, een 
officiële kroegentocht die je langs alle bijzondere pubs en bars 
van Hull brengt. Een aanrader, want het publeven in Hull is 
zelfs dusdanig vermaard dat pubeigenaren uit heel Engeland 
naar Hull komen om te zien hoe het er daar aan toe gaat. 

Museumkwartier
Aan het eind van High Street ligt het museumkwartier waarin 
drie zeer interessante musea ondergebracht zijn plus een 
voormalig loodsschip dat daar aan de kade ligt. In het Hull and 
East Riding Museum wordt op een voor jong en oud 
aantrekkelijke manier de geschiedenis vanaf de dino's tot aan 
de middeleeuwen in beeld gebracht. 

De regio en het achterland van Yorkshire zijn rijk aan 
archeologische vondsten. Zo is onder meer een enorme 
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boomkano van 2000 jaar oud tentoongesteld, maar je vindt er 
ook fraaie mozaïeken uit Romeinse villa's uit de buurt. 

Aan datzelfde plein ligt het Streetlife Museum of Transport. Het 
gunt de bezoeker een kijkje in het dagelijks leven aan het begin 
van de twintigste eeuw, maar het museum heeft ook een 
bijzondere collectie oude fietsen, auto's en andere 
vervoermiddelen. Aanraken mag soms. 

Slavernij
Het derde museum aan dit plein is het Wilberforce House dat 
uit de zeventiende eeuw dateert. Het huis is vernoemd naar het 
parlementslid William Wilberforce, een van de voormannen van 
de Britse anti-slavernij-beweging. Behalve een tentoonstelling 
over de slaverhandel, die kort voor Wilberforce's dood in het 
hele Britse rijk in 1833 werd afgeschaft, en de strijd van de 
abolutionisten, vind je hier ook nog enkele stijlkamers uit de tijd 
van sir William plus enkele zalen met lokaal vervaardigd 
zilverwerk en klokken.

Tapijten
Min of meer om de hoek ligt de St Mary's Church waarvan de 
oudste delen tot de middeleeuwen terug gaan. Schuin 
daartegenover ligt het in neoklassieke stijl gebouwde 
gemeentehuis waar geborduurde panelen de geschiedenis van 
Hull wordt afgebeeld. De wandtapijten zijn een moderne variant 
op het wereldberoemde Tapis de Bayeux. Honderd lokale 
vrijwilligers hebben er twaalf jaar aan gewerkt. 

Vanaf de kerk loop je via een poortje naar Prince's Street, een 
van de meest gefotografeerde straatjes van Hull. Wandel ook 
even door Queens Park. Dit park ligt een stuk beneden 
straatniveau en dat heeft een bijzondere reden. Hier lag ooit 
het oudste dock van Hull. Eeuwenlang meerden hier de 
zeilschepen af totdat het dock in de jaren twintig van de vorige 
eeuw werd drooggelegd waarna het volgestort werd met allerlei 
rommel en er een groot park werd aangelegd. 
Aan het eind van het park stuit je op het Maritiem Museum (dat 
gevestigd is in het voormalige havenkantoor) en de Ferens Art 
Gallery dat een prachtige collectie beelden schilderstukken van 
oude meesters toont. 

Shoppen
Hier begint ook het grotendeels autovrije winkelgebied van 
Hull. Maar ook hier tref je soms weer grappige verrassingen 
aan uit het verleden. Zo is schuin tegenover het half in het 
water gebouwde Princes Quay Shopping Centre blootgelegd, 
de oude stadspoort waar burgers van Hull koning Charles I, die 
later onthoofd werd, tijdens de Burgeroorlog de toegang tot de 
stad weigerden. 

Smalste raam
Aan de andere kant van het winkelgebied, in een straat met de 
luisterrijke naam 'Land of Green Ginger', bevindt zich het 
George Hotel dat er prat op kan gaan over een kamer te 
beschikken met het smalste raampje van Engeland. Het raam 
is niet breder dan een gemiddelde brievenbus, maar er zit toch 
echt een kamer achter. 

Spoken
In diezelfde buurt bevindt zich, tussen Silver Street en Bowl 
Alley 'Ye old white harte', een authentieke pub uit de achttiende 
eeuw waar alles scheef loopt. In de hoek achter de bar staat 
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een schedel. Die is afkomstig van een lijk dat in 1930 in een 
kamer boven de bar gevonden werd. Niemand weet wie de 
dame was die kennelijk elders om het leven werd gebracht. 
Naar verluidt komt haar geest nog regelmatig spoken. 

Als je dan toch in Silver Street bent, moet je zeker even 
doorlopen naar de Hepworth's Arcade, een winkelpassage in 
Victoriaanse stijl die enkele jaren geleden prachtig 
gerestaureerd is. De arcade biedt ook onderdak aan enkele 
dagwinkels waar je voor een prikkie lp's op de kop kunt tikken. 
Via de Trinity Market, een overdekte markthal, kom je weer op 
straat. Steek dan even door om het schitterende Trinity Hall te 
bewonderen, het voormalige gildehuis van de zeelieden. Dit 
gebouw ligt aan een plein waar ook de imposante Holy Trinity 
Church, staat, in oppervlakte gemeten de grootste 
parochiekerk van Engeland waarvan de oudste delen uit de 
middeleeuwen dateren. 

Nederlandse invloed
Aan de andere kant van de kerk, aan de Market Place, kun je 
nog een stukje Nederlandse geschiedenis aantreffen. Hier 
staat namelijk een groot ruiterstandbeeld van koning-
stadhouder Willem. Het beeld staat tegenover de King William 
Pub. Het verhaal wil dat 'King Billy' 's nachts van zijn paard 
komt om in de pub wat te drinken. Wij hebben hem er niet 
gezien, maar de muziek en het bier waren er prima. 

Lees verder: Hull: uitgaan, eten en andere activiteiten
Lees ook: Voordelig naar Hull en York met P&O Ferries

Nico van Dijk

stuur door print forumreglement

Redactie, kunnen jullie voortaan zo'n aardig artikel niet beter 
met een kaartje begin... (silhouse) 

joh, je moet beter lezen: [quote] Voor veel Nederlanders is 
Hull niet meer dan de pla... (the_dude) 

Dude, is het je misschien wel eens opgevallen dat de 
Engelse kust vele malen langer i... (silhouse) 

forumreglement
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