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Cultuurstad Liverpool: meer dan Beatles
en voetbal
Gepubliceerd op maandag 10 mei 2004
Als toekomstige Culturele Hoofdstad van Europa (2008) heeft
Liverpool heel wat meer te bieden dan alleen voetbal, The
Beatles en oude industrie.
Bij Liverpool hebben de meeste mensen associaties met sport
en muziek. En dat is ook wel begrijpelijk. De stad huisvest de
roemruchte voetbalclubs FC Liverpool en Everton, de
paardenbaan Aintree waar de Grand National steeplechase
wordt gehouden en telt in de nabije omgeving maar liefst
veertig golfbanen.
Sportliefhebbers kunnen een rondleiding door stadions krijgen.
Je kunt een kijkje nemen in de kleedkamers en in de dug out,
behalve als de clubs thuis spelen natuurlijk. En geen
voetballiefhebber gaat voorbij aan het Liverpool Football Club
Museum. Wees er wel snel bij, want de clubs gaan mogelijk
verhuizen naar een locatie aan de Mersey River. Ook op
Aintree wordt het publiek een kijkje achter de schermen
geboden.
Musea
Maar Liverpool, in 1207 gesticht door
Jan Zonder Land, heeft zoveel meer
te bieden. In 2008 mag Liverpool
zich Culturele Hoofdstad van Europa
noemen en die eretitel krijg je
natuurlijk niet zomaar. Na London
heeft Liverpool de meeste musea
van Engeland, die voor een groot deel gratis toegankelijk zijn.
Tegenover St. George Hall, de prachtige concertzaal van
Liverpool, vind je in het hartje van de stad het Liverpool
Museum. Dit prettig chaotische museum combineert
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natuurhistorie van de dino's tot en met hedendaagse beestjes,
archeologische vondsten uit het oude Egypte, Griekenland en
de Romeinse tijd met een interactieve expositie over het heelal
en een planetariumshow. Het museum is zeer aantrekkelijk
voor kinderen, omdat ze veel kijk-speel-en-doe elementen in de
exposities zitten en op sommige afdelingen mogen ze overal
aan zitten.
Dat laatste mag absoluut niet bij het ernaast gelegen museum,
The Walker Art Gallery. Dit museum huisvest een immense,
hoogstaande kunstcollectie, van middeleeuwse prentenboeken
tot hedendaagse schilderkunst en alles wat daartussen zit.
Alleen hier al kun je een dag rondbrengen en dan heb je nog
niet alles gezien.
Albert Dock
Ook bij Albert Dock aan de Mersey
vind je een museumkwartier. De
meeste zeeschepen komen
tgenwoordig niet verder dan de
monding van de Mersey, ver buiten
de stad, maar de 'Liverpudlians',
zoals de inwoners van Liverpool
heten, koesteren het maritieme verleden. Ooit was Liverpool de
tweede stad van het British Empire. Het havenfront langs de
Mersey staat op de nominatie voor de Unesco
Werelderfgoedlijst.
De voormalige pakhuizen van Albert Dock, gebouwd in 1846,
zijn prachtig gerestaureerd en bieden nu onderdak aan vier
grote musea, winkels, appartementen en trendy bars en
restaurantjes. Je vindt hier de Tate Gallerey voor moderne
kunst (de grootste collectie hedendaagse kunst buiten London),
het Beatles-Museum, het Merseyside Maritiem Museum, het
Belasting- en Douanemuseum (waar je onder meer zie hoe
bolletjesslikkers worden aangepakt en waar nog een in beslag
genomen gouden plaat van de Beatles ligt) en het Museum of
Liverpool Life. In het Maritiem Museum bijvoorbeeld is een
fraaie tentoonstelling te zien over de strijd die tijdens de
Tweede Wereldoorlog op de Atlantische Oceaan werd
uitgevochten, maar je treft er ook prachtige scheepsmodellen
aan. Tijdens de zomermaanden kun je aan boord van
historische schepen die buiten aan de kade liggen.
Ruimteschip
Ook de moeite waard is een bezoek aan de grootste
Anglicaanse kathedraal van Europa, die pas in de twintigste
eeuw gebouwd werd. Het ding is niet te missen, want hij torent
hoog boven de stad uit. Daar niet al te ver vandaan op Mount
Pleasant vind je de hypermoderne katholieke kathedraal van
Liverpool, die het midden houdt tussen een koeltoren en een
ruimteschip. In 1937 werd met de bouw begonnen, maar het
karwei is nog steeds niet af. De gekleurde ramen zorgen
binnen voor prachtige lichteffecten.
Port Sunlight
Ook absoluut de moeite waard is
een bezoek aan het Port Sunlight
Village dat aan de overkant van de
stad richting Wirral ligt. Dit dorp werd
in 1888 gebouwd in opdracht van de
industrieel William H. Lever, een van
de grondleggers van multinational
Unilever. Lever, een schatrijke zakenman, was geschrokken
van de erbarmelijke omstandigheden waaronder de arbeiders
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destijds leefden en wilde daar verandering in brengen. Hij gaf
veertig architecten opdracht om rond de Sunlight-fabriek een
woonwijk te ontwerpen, waar licht, ruimte en schone lucht
centraal stonden. De wijk staat er nog steeds en is een
schitterend voorbeeld van de Victoriaanse cottage-stijl. Menig
stadsbewoner zou hier ook anno 2003 nog maar wat graag
wonen.
Wedgwood
Behalve verlichte weldoeners waren de Levertjes ook
hartstochtelijke kunstverzamelaars. Hun collectie staat
tentoongesteld in het Lady Lever Art Gallery dat in het hartje
van de wijk staat. Het museum bevat uiterst zeldzaam
Wedgwood, porselein, beelden, schilderijen en meubilair, deels
uit de Victoriaanse tijd, deels uit lang vervlogen eeuwen
daarvoor. En ook dit museum is gratis toegankelijk.
Je komt aan deze kant van de rivier via de Birkenhead-toltunnel (met vier rijstroken nog steeds 's werelds grootste
onderwatertunnel voor auto's) of met de ferry. En passant kun
je ook nog een oude Birkenhead-abdij uit de twaalfde eeuw
bekijken en enkele historische oorlogsschepen waaronder een
Duitse U-boot.
Uitgaan
Ben je al die cultuur een beetje zat en wil je lekker uitgaan, dan
kun je ook daarvoor prima in Liverpool terecht. De stad heeft
circa 250 kroegen variërend van de klassieke Engelse pubs
(die tegenwoordig ook na 23.00 uur open mogen zijn) tot trendy
bars. Die laatste categorie vind je onder meer in Albert Dock,
terwijl in de straten rond Matthew Street vooral kroegen te
vinden zijn. Je vindt hier onder meer de beroemde Cavern
Club, de kelderclub waar The Beatles hun doorbraak
beleefden. Vooral in het weekend is het hier razend druk en
stikt het van de groepen die aan hun uitdossing te zien een
vrijgezellenfeest vieren.
En zoals je van een havenstad mag verwachten, kun je er over
het algemeen prima en gevarieerd uit eten gaan. Verspreid
over de stad vind je zeer uiteenlopende restaurants. Er is zelfs
een kleine Chinese wijk (de oudste van Europa) waar de
grootste Chinese toegangspoort buiten China staat, hoewel het
ons wat te ver gaat om van een Chinatown te spreken.
Tja, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de
omgeving van Liverpool: de veelal groene voorsteden met hun
schitterende parken, de zeebadplaats Sefton, het schiereiland
Wirral, Daresbury (het geboortedorp van de schrijver Lewis
Caroll) en niet te vergeten de oude stad Chester.
Hoe er te komen
Liverpool is uitstekend te bereiken
per vliegtuig. Van Amsterdam
worden dagelijks verschillende
vluchten naar Liverpool gemaakt. In
55 minuten vliegen sta je op
Liverpool John Lennon Airport. Een
taxi brengt je dan in 25 minuten en
tegen betaling van ongeveer 12 pond naar het centrum. De bus
doet er drie kwartier over en rijdt twee keer per uur. Met een
vroege ochtendvlucht heen en een late avondvlucht terug kun
je dus optimaal genieten van een lang weekend Liverpool, al
verdient de stad eigenlijk wat meer tijd dan een lang weekend.
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Je kunt ook met de boot naar Engeland gaan en vandaar per
trein, per bus of per eigen auto naar Liverpool rijden. Virgin
Trains onderhoudt een treinverbinding tussen London en
Liverpool. De trein doet er 2,5 uur over. De National Express
onderhoudt busdiensten tussen alle grote steden.
Liverpool zelf heeft uitstekend openbaar vervoer en het krioelt
er van de taxi's. Bij de Tourist Information kun je kaartjes kopen
voor een cabrio-dubbeldekker die langs de belangrijkste
bezienswaardigheden rijdt. Je kunt ook een gids van het Blue
Badge-gilde huren. Zij zijn vaak op een onderwerp
gespecialiseerd, bijvoorbeeld The Beatles, en kunnen je de
plekjes laten zien die je anders mis zou lopen.
Liverpool in links
VisitBritain.com/Citybreaks Aanbiedingen reis en verblijf
Liverpool
VisitLiverpool.com. De officiële site van de Tourist Information
Tate Liverpool
Walker Art Gallery
Liverpool Museum
Maritiem Museum
Lady Lever Art Gallery
Belasting- en Douanemuseum
Museum of Liverpool Life.
Port Sunlight Village
Blue Badge-gidsen.
Vervoer en transport
Liverpool John Lennon Airport.
MerseyTravel. Openbaar vervoer in Liverpool en omstreken.
TheTrainLine.co.uk. Website met treinverbindingen in
Engeland.
National Express busverbindingen
Liverpool FC. Website over FC Liverpool
Website van Everton FC
Aintree paardenbaan.
Lees ook Liverpool, een trip naar 'memory lane'
Over Liverpool Beatlesstad.
Nico van Dijk
stuur door
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