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 Blog Royan: The British Empire 

Wat over is van het eens zo machtige British Empire, ligt veilig 
opgeslagen en tentoongesteld achter vitrines in de Tower of London. De 
plek waar de symbolen van het verleden worden geëxposeerd, is tevens 
de plaats waar het allemaal begon, inmiddels zo’n 1.000 jaar geleden. 
Toen werden langs de rivier de Theems de eerste stenen van de White 
Tower gelegd, een bastion in een toen nog klein stadje. Door de eeuwen 
heen werd er steeds meer bijgebouwd en groeide het geheel uit tot de 
Tower of London.

Het was een plek die afwisselend diende als verdedigingswerk, koninklijk 
paleis, gevangenis en museum. De koninklijke historie is terug te zien in 
de grote zalen van de toren, waar de zogenaamde Line of Kings staat 
opgesteld. De harnassen van de monarchen die over Engeland 
regeerden worden hier al eeuwenlang getoond aan het publiek. Maar 
achter dikke deuren en tegen een kernexplosie bestande muren ligt een 
nog veel grotere schat: de kroonjuwelen. Scepters, kronen en 
diamanten van het koningshuis liggen in de Waterloo Barracks achter 
gepantserd glas en doen vele harten sneller kloppen.

Foto links: Line of kings en harnas van Henry VIII – Foto midden: White Tower – Foto rechts: 
Waterloo Barracks

Het Britse imperium strekte zich ooit uit over de hele wereld, tot aan de 
Zuidpool toe. Dit is nog steeds te merken aan de vele landen die nog 
altijd de Britse invloed uitstralen, al was het maar door het gebruik van 
de Engelse taal. Maar ook in Londen kun je je dagenlang vergapen aan 
de resten van het rijke koloniale verleden, en wel in het British Museum. 
Hier worden maar liefst 8 miljoen historische voorwerpen tentoongesteld 
die afkomstig zijn uit de hele wereld en soms wel duizenden jaren oud 
zijn. Het is de meest bezochte attractie in de hoofdstad.
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Foto links: British Museum – Foto rechts: Hal in het museum

Ondanks het verval en het kwijtraken van vele delen van het rijk, 
houden de Britten vast aan hun vaak prachtige tradities. Eén van de 
meest bekende is het dagelijkse wisselen van de wacht bij Buckingham 
Palace. Iedere dag opnieuw stromen hier duizenden toeristen naar toe 
die met dranghekken op afstand worden gehouden. Gedurende een 
ceremonie die meer dan een uur duurt komen soldaten aanmarcheren. 
Ze zijn gekleed in rode tunieken en uitgemonsterd met zwarte 
berenmutsen. Met muziek en wapengekletter wordt de wacht voor het 
paleis afgelost waarna de contingenten weer terug marcheren naar hun 
kazerne. Het schouwspel is zeer zeker een must see.

Foto links: Buckingham Palace – Foto rechts: Wisseling van de wacht

De geschiedenis van het imperium komt in Westminster Abbey volledig 
tot leven dankzij de doden. In deze kerk die bijna 1.000 jaar oud is, 
vinden nog steeds kroningen en koninklijke begrafenissen plaats. Ook 
grote Engelsen als Charles Dickens en Isaac Newton hebben hier hun 
laatste rustplaats weten te vinden. Zelfs Willem III van Oranje en zijn 
echtgenote liggen hier begraven. Het bezoek aan deze indrukwekkende 
gotische kerk vertelt je het onuitwisbare verhaal van het land.



Foto links: London Eye – Foto midden: De Theems en The Shard – Foto rechts: The Shard bij 
nacht

The Empire is dan wel niet meer, maar Londen is desondanks nog een 
stad van formaat. Het is ook een stad die monumenten en attracties 
blijft bouwen. Zo was de London Eye oorspronkelijk ontworpen om ten 
tijde van het millennium maar even te blijven staan. Dit immens grote 
rad dat je een half uur lang tot een hoogte van 135 meter brengt, is 
tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met de skyline van de Britse 
hoofdstad. In 2012 werd vervolgens The Shard geopend, een 
wolkenkrabber van meer dan 300 meter hoog. Kantoren, restaurants, 
een hotel en de duurste appartementen van het koninkrijk zijn binnen 
dit ultramoderne bouwwerk gesitueerd. Je kunt hem niet missen, want 
hij steekt letterlijk overal bovenuit.

Foto’s links en rechts: Covent Garden

Wanneer je echter een ander stukje Londen wilt bezoeken, weg van de 
tradities, weg van The Empire, met wat meer rust en veel 
straatamusement, dan is bij mooi weer Covent Garden Piazza een 
ontdekkingstochtje waard. Op het plein staat een oude markthal van 
metaal en glas. Daarbinnen en er omheen bruist het van het leven. 
Kijken, proeven en luisteren zijn de steekwoorden voor dit stukje stad 
waar je even geen toerist bent, maar waar je onderdeel wordt van een 
groot en ontastbaar geheel. 

Er is weliswaar geen Empire meer, maar wel een stad van 7,5 miljoen 
inwoners. Naast het terugkijken op de trotse geschiedenis valt hier nog 
veel meer te doen. Londen is namelijk absoluut eigentijds.

Meer lezen?

Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Groot 
Brittannië Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast 
schrijver van boeken en verhalen waaronder het boek ‘Reizen door 
landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij maandelijkse columns 
over interessante bestemmingen die hij heeft bezocht
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Laatst aangepast door TScheers : 06-07-16 om 02:12 
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 Re: Blog Royan: The British Empire 

Weeral een heel leuke manier om over Londen te schrijven. Ik was al een eindeloos aantal keren in Londen voor mijn 
werk in het verleden en om te gaan shoppen, maar ik moet tot mijn eerlijke schaamte toegeven dat ik nog nooit deze 
kant van Londen heb bezocht. Tijd dat ik nog eens opnieuw naar Londen ga. 
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Mijn reisblog Magnificent Earth - Travel & Culture met reportages, verhalen, foto's, video, food, ...

Reageren Reactie met quote

21-06-16, 12:56 

 Re: Blog Royan: The British Empire 

Volgende trip naar Londen wordt met jouw artikel in de hand [emoji106] 

#3

Lid sinds:

Locatie:

Berichten:

11-07-2002

Nijmegen, 

Netherlands

8.384

Jeroen

Met vriendelijke reisgroet, Jeroen. Wereldwijzer Reiziger.

Tevreden over de hulp van andere reizigers op Wereldwijzer? Vertel het voort!
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 Re: Blog Royan: The British Empire 

Ja bijzondere tiepjes die Britten. Ik snapte al nooit waarom in 
voormalige kolonies zoals Hong Kong en India de busstations mijlen 
verwijderd waren van de spoorstations, totdat ik in Engeland met OV 
ging reizen en 'the penny dropped'. Domme ideëen verspreiden zich 
helaas even hard als goede ;-)
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