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Op het moment dat wij het complex 
betreden staat op de punt van de haven een 
groep mensen rondom enkele zeesoldaten 
gegroepeerd. Met een barse stem, zoals het 
een kanonnier betaamt, legt hij uit hoe een 
geweer werkt en hoe het kanon moet worden 
bediend. Op het moment dat het bevel ‘VUUR’ 
klinkt worden de bezoekers verrast met een 
enorme knal. Rook kringelt langzaam uit de 
vuurmond omhoog. Hij vertelt dat zo vroeger 
de schepen tot zinken werden gebracht. Nu 
dient het alleen om aan de bezoekers van 
Hartlepool’s Maritime Experience te laten zien, 
maar vooral om te laten horen, hoe vroeger het 
scheepsgeschut werd bediend. De demonstratie 
op de kade van het enorme maritieme complex 
is slechts een van de vele activiteiten die de, in 
zeemanskleding gestoken medewerkers, voor 
het publiek organiseren.

RONSELEN

Het gehele complex bestaat uit een 20-
tal historische gebouwen die als een soort 
hoefijzer rondom de haven liggen. Elk gebouw 
laat een deel van de maritieme historie zien. 
De medewerkers lopen er rond in 18e eeuwse 
kledij. Na deze demonstratie lopen we over 
de kade om in de verschillende gebouwen een 
beetje sfeer uit die tijd te proeven. Een van de 

gebouwen waar je in die tijd beslist niet moest 
komen was The Marine Barracks & Guard Room. 
Zoals de naam al doet vermoeden was dit een 
staatslogement waar Franse krijgsgevangenen 
werden opgesloten. In het belendende pand 
gaan we terug in de tijd met Jim, een jonge 
scheepjongen die ons aan de hand neemt om 
zijn leven aan boord van de HMS Prosperity rond 
1800 te laten zien. Met behulp van technologie 
en special effects wordt de werkelijkheid 
zo natuurgetrouw mogelijk nagebootst. We 
zien hoe de bemanning woonde, werkte en 
recreëerde. Een paar huizen verder worden we 
geconfronteerd met het feit dat zeelui vroeger 
voor de marine werden geronseld. Wanneer het 
aantal zeelui dat zich vrijwillig bij de marine 
had aangemeld niet voldoende was, trokken 
mariniers er op uit om dronken burgers te 
rekruteren. Eenmaal aan boord was er geen 
ontsnappen meer mogelijk. In een film wordt 
getoond hoe twee onfortuinlijk broers, George 
en Harry, op onvrijwillige basis moesten dienen 
bij de Koninklijke Marine. 

KINDERPIRATEN

Kinderen hebben zo hun eigen beeld van de 
schepen, de mensen en het leven aan boord. 
Niet zelden zie je ze thuis verkleed als piraat 
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HMS Trincomalee, 
trots van Hartlepool’s 
Maritime Experience
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Hartlepool was in de 18e 
eeuw een belangrijke 
zeehaven en de 
thuishaven van een 
belangrijk deel van de 
Britse oorlogsvloot. Ook 
de handelsvloot vond 
er haar thuishaven. 
Een van de beroemdste 
schepen uit die tijd was 
de HMS Trincomalee, 
Europa’s oudste nog 
drijvende oorlogsschip. 
Ruim 60 % van het 
schip bestaat nog uit 
de originele materialen. 
Hartlepool’s Maritime 
Experience is dan ook 
waanzinnig trots dat 
juist dit schip in de 
haven van Hartlepool 
is afgemeerd. Naast 
de HMS Trincomalee 
liggen er nog enkele 
historische schepen in 
de haven, waaronder 
de Wingfield Castle, 
een door stoom 
aangedreven raderboot. 
Deze voormalige 
passagiersferry, 
gebouwd in 1934 op de 
werf van William Gray & 
Co in Hartlepool, is het 
langste schip van het 
museum. 
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Hartlepool’s Maritime 
Experience is te vinden 
bij het St Jacobs Dock 
aan de Maritime Avenue 
in Hartlepool. Vanaf 
Newcastle is het slechts 
45 minuten rijden, vanaf 
Leeds een uur en een 
kwartier. 

Hartlepool’s Maritime 
Experience

Openingstijden
• 02/01/2007-
   31/12/2007 
•  maandag tot en met 

zondag van 10:00-17:
00 uur

Entreeprijs 
Volwassenen   7,50
Kinderen         4,50
Familiekaart   19,50

Informatie: 
www.hartlepoolsmaritime
experience.com
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hun spel spelen. Een van de historische 
gebouwen staat geheel in het teken van het 
kind. Verkleed als piraat is het mogelijk om er 
op het grootste ‘Adventure Playship’ spannende 
avonturen te beleven. Buiten gekomen 
vragen we de kapitein van HMS Trincomalee 
toestemming aan boord te mogen komen. 
Als het bootsmansfluitje klinkt lopen we de 
‘gangway’ op en worden aan boord welkom 
geheten. Het schip torent hoog boven de 
historische gebouwen van Hartlepool uit. Op 
een hoogte van 50 meter bevindt zich in elk 
van de drie masten het kraaiennest. “Vroeger”, 
zo sprak de kapitein, “moesten de matrozen 
het wand in om de zeilen bij te zetten. In het 
kraaiennest stond de uitkijk. Uren achtereen 
tuurde hij over de zee om vijandelijke schepen 
waar te nemen. Als er een werd waargenomen, 
dan werden de stukken in stelling gebracht en 
brandde de strijd los. Een rondgang over het 
schip waarbij alle dekken werden geïnspecteerd 
leerde dat de mensen vroeger niet alleen 
gebukt gingen onder het zware regiem, maar 
ook de hoogte tussen de verschillende dekken 
speelde wat langere mensen parten. De ruimtes 
voor de admiraals en kapiteins, alsmede die 
voor de hoogste officieren, waren voor die tijd 
zeer luxe. Zo beschikten deze ruimtes over een 
eigen toilet dat aan de zijkant van het schip 
was gelegen in een uitbouwtje, zodat de grote 
en kleine boodschap direct zijn weg vond naar 
de zee. De bemanning die was ondergebracht 
in grote ruimtes met hangmatten moesten het 
op een emmer doen en deze met regelmaat over 
boord legen. 
Zowel aan stuur- als bakboord van het schip 
bevonden zich grote rijen kanonnen. Ook op 
het achterdek was een kanon aangebracht om 
achterop komende schepen te beschieten. Na 
een paar uur te gast te zijn geweest van de 
kapitein kregen we een aardig beeld van het 
maritieme verleden van dit trotse schip. 
Met wederom het geluid van het 
bootsmansfluitje ten teken dat iemand het 
schip ging verlaten, namen we afscheid van de 
HMS Trincomalee en haar bemanning. Zo veel 
impressies opdoen maakt hongerig en dorstig. 
Ook daar is aan gedacht. Een van de gebouwen 
is omgetoverd tot een knusse Bistro & Quayside 
Coffee Shop. Wie nog wat herinneringen mee 
naar huis wil nemen kan hiervoor terecht in de 
Gift Shop.


