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Charles Dickens heeft in zijn geboortestreek zijn eigen wereld gekregen, Dickens 
World. Op een steenworp afstand van de stad waar Dickens heeft gewoond, gewerkt 
en is overleden, Rochester, is in mei van dit jaar een themapark geopend rondom 
de geestelijk vader van onder andere Oliver Twist en David Copperfi eld. Dickens 
World wil de sfeer oproepen uit de boeken van een van Engelands beroemdste 
schrijvers. Waarom in Chatham? Toeval?
So British & Irish nam een kijkje en ging terug in de Dickens tijd.

Dickens World: 
een kijkje in de wereld 
van de Dickens karakters

TEKST: RINUS VRIJDAG/CHRISTA LUIJK
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VIER VOETBALVELDEN

Dickens World is een indoor themapark ter 
grootte van vier voetbalvelden dat de sfeer 
van Charles Dickens’ boeken wil oproepen. 
Wie de films ‘A Christmas Carol’ en ‘David 
Copperfield’ heeft gezien weet dat het leven van 
Charles Dickens zich in een grauw en donker 
Londens decor heeft afgespeeld. De verhalen 
die hij schreef liepen niet over van vreugde en 
levensplezier. Integendeel, zij lieten veelal de 
onderkant van de samenleving zien.
In de 3D-film die je te zien krijgt in Pegotty’s 
Boat House, uit de roman ‘David Copperfield’, 
krijg je een indruk hoe in die tijd werd gewoond 
en gewerkt. Het was de tijd dat Londen open 
riolen had, moord en doodslag deel uitmaakten 
van het dagelijkse leven, dat de mensen stierven 
aan allerlei ziektes en het recht van de sterkste 
gold. Lees de boeken van Dickens er maar op 
na. Bijvoorbeeld ‘Oliver Twist’, een weesjongen 
door wiens ogen we de wantoestanden van 
die tijd op ons bord krijgen. In de 3D-film 
(3D-bril op) in Pegotty’s Boat House komt de 
Dickensiaan ook meer te weten over Dickens 
zelf. De schrijver reisde bijvoorbeeld naar Italië 
om er een onthoofding mee te maken, hij 
maakte bij voorkeur nachtelijke wandelingen, 
bezocht gekkenhuizen en gevangenissen en 

keek twee keer de dood in de ogen. Een eerste 
keer toen hij de lavaspuwende Vesuvius van 
nabij wilde bekijken, een tweede keer toen hij 
in een trein zat die ontspoorde. Hij woonde een 
tijd in de VS, had een groot gezin, etc. In ieder 
geval krijg je een aardig beeld van het leven 
van de schrijver waarbij de nodige humor niet 
geschuwd wordt. 

STAP IN DE 19E EEUW

Een reis door de wereld van Charles Dickens is 
een reis in de tijd. Direct na binnenkomst kom 
je op een groot plein. Diverse figuren uit het 
literaire leven van Dickens komen er tot leven 
en vertellen hun verhaal. Deels te voet en deels 
per boot worden we als het ware meegesleurd 
in de sjofele sfeer uit die tijd. Natuurgetrouwe 
decors en geluiden, maar ook de geur van de 
Londense riolen zorgen voor een speciaal effect. 
De personen uit de boeken van Dickens zijn 
acteurs die zich zo in hun rol hebben ingeleefd 
dat het lijkt of ze nooit een ander leven hebben 
gehad. Ondanks het feit dat sommige figuren er 
angstaanjagend uit zien, hoeft niemand bang 
te zijn voor hen. Zo kan het voorkomen dat zelfs 
de vrek Ebenezer Scrooge even een glimlach op 
zijn gezicht tovert. Hij richt zich vooral op de 
kinderen. Londen was in die tijd vergeven van 
de ratten. De rattenvangers hadden dan ook 

Dickens arrangementen:
Family Short Break: voor 
vier personen toegang 
tot Dickens World en een 
overnachting in een van 
de acht geselecteerde 
hotels vanaf £ 99,- p.p. 
www.dickensworld-
shortbreaks.co.uk

Highlights of Kent
Rochester: Dickens Town. 
www.cometorochester.
co.uk
Chatham: The 
Historic Dockyard. 
www.thedockyard.co.uk
Tonbridge: 
Tonbridgecastle. 
www.tonbridgecastle.org
Tunbridge Wells: Historic 
City. www.visittunbridge
wells.com
Canterbury: 
Cathedral City. 
www.canterbury-cathedral.org 
en 
www.canterbury.gov.uk 
Castles of Kent: 
www.english-heritage.org.uk
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TIP
Dickens World in 
Chatham is geen 
dagvullende attractie. 
U kunt er een dagdeel 
doorbrengen. Een tip 
van de So British & 
Irish redactie is om 
naast Dickens World 
ook een bezoek aan de 
op loopafstand gelegen 
Historic Dockyards te 
brengen. Wie helemaal 
in Dickens sfeer wil 
blijven doet er goed 
aan om eveneens een 
bezoek te brengen aan 
Rochester dat anderhalve 
kilometer verderop ligt. 
In dit stadje staat het 
huis waar de beroemde 
schrijver heeft gewoond 
en gewerkt.

INFO:
Dickens World is 
dagelijks geopend van 
10.00 tot 19.00 uur 
Toegangsprijs £12,50 
volwassenen en £7,50 
voor kinderen (5 tot 15 
jaar) 
65+ mag voor £10,50 
naar binnen.
Kinderen tot 5 jaar 
hebben gratis toegang 
www.dickensworld.co.uk

HOE ER TE 
KOMEN:
Wie Chatham binnenrijdt 
zal tevergeefs naar 
de borden Dickens 
World zoeken. Pas op 
een kilometer afstand 
staan de eerste borden. 
Aanbevolen wordt 
om de bruine borden 
The Historic Dockyard 
te volgen. Daar 
aangekomen volgt u de 
borden Dickens World dat 
een paar honderd meter 
verderop ligt.

hun handen vol om dit ongedierte te bestrijden. 
Bezoekers worden gewaarschuwd voor 
‘zakkenrollers’. Niemand merkt dat ze er zijn. 
Vakmensen of toch acteurs? Wie zal het zeggen.

SPANNING?
In de tijd van Charles Dickens hadden de 
bewoners van de arbeiderswijken niet de 
beschikking over riolen die wij nu kennen. 
Er waren open riolen waarin de uitwerpselen 
van duizenden Londenaren door een goot 
in de straten voorbij dreven. Ratten en 
ander ongedierte gedijden daar prima en 
bevolkten met duizenden de straten en riolen. 
Rattenvangers waren actief om ze te vangen, 
maar het was vechten tegen de bierkaai. Je 
hoeft niet zelf door de riolen te lopen, je vaart 
er met een bootje. Langzaam varend door het 
open riool passeren we vele plaatsen waarover 
Dickens heeft geschreven. Onderweg zie je 
een jongetje plassen tegen de muur van het 
riool en een kat die op jacht is naar ratten en 
muizen. Bijna aan het eind van de tocht gaat 
het bootje op een transportband naar de top 
van de indoorhal om daarna achterwaarts in 3 
seconden naar beneden te suizen. Het is het 
enige spannende moment van de tocht.
Eenmaal weer te voet komen in ‘Haunted 
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House’, het enge spookhuis van de vrek 
Scrooge, de personages uit de Dickens boeken 
tot leven. Middels een hologram zien we hoe 
Scrooge bezoek krijgt van de geesten die hem 
tot inkeer brengen. In het klaslokaal van het 
oude schooltje staat een tirannieke onderwijzer 
die zijn pupillen orde en tucht probeert bij 
te brengen. Met behulp van een interactief 
dobbelspel op computers wordt de kennis over 
Dickens bij de bezoekers getest. Ook wij moeten 
er aan geloven en nemen plaats in een van de 
schoolbanken. Als we aan de tand zijn gevoeld 
over onze kennis betreffende Dickens valt het 
resultaat niet tegen. Naast individueel is het 
ook mogelijk om tegen elkaar te spelen. We 
halen een score van respectievelijk 30 en 35 
punten. De hoogste score staat op 110 punten. 
We hoeven van de meester dan ook niet naar 
het gevang en mogen onze tocht door Dickens 
World voortzetten. De kids gaan helemaal voor 
de populairste attractie; ‘Fagin’s Den’, een 
veilige speelwereld met ballenbak, klim- en 
glijdtoestellen en veel schuimrubber. Dat Fagin 
eigenlijk de oude zakkenroller uit Oliver Twist 
is, zal de kids worst wezen. De speeltuin is voor 
kinderen tot maximaal 10 jaar.
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DICKENS WORLD OPENT DEUREN

Dickens World, in Chatham Maritime nabij Rochester in Kent 
(ten oosten van Londen), heeft op 25 mei de deuren geopend. 
Het idee om een themapark op te zetten is niet nieuw. 
Ruim veertig jaar geleden bestonden er al plannen om een 
themapark te bouwen op King’s Cross in Londen. Dertig jaar 
geleden werd dit idee weer opgepikt door Gerry O’Sullivan-
Bere die voortborduurde op een ander themapark van zijn 
hand; ‘Santa’s World’ in Zweden.
Het themapark ademt de sfeer van de romans van Dickens en 

van het Londen van 1850. 
De bouw van het geheel 
overdekte complex heeft 
een slordige 62 miljoen 
pond gekost en is in 
februari 2005 gestart. De 
locatie is niet toevallig. 
Dickens woonde een 
groot deel van zijn jeugd 
in Chatham, waar zijn 
vader als klerk werkte. 
Zijn populariteit onder 
de lezers is nog zo groot 
dat de organisatie rekent 
op 300.000 bezoekers 
per jaar. Die kunnen er 
over kasseistraten met 

pittoreske huisjes dwalen, een Great Expectations boottocht 
maken, een Victoriaans schoollokaal betreden, of het door 
geesten bezochte huis van Ebenezer Scrooge bezoeken. 
Op de website verheugt men zich nu al op de kersttijd, als 
Dickens World een Winter Wonderland wordt, waar de Spirit of 
Christmas voor ware magie zal zorgen.
Naast Dickens World ligt een theater met 250 plaatsen, een 
bioscoop en voor de kooplustigen een Outlet Centre met 
bekende merken.


