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Langs de kust naar
Winchester
Twee heuvelruggen doorkruisen het graafschap Sussex:
de South Downs en de North Downs, uitlopend in het
kleine graafschap Surrey. Tussen de South en North
Downs liggen bossen, waaronder Ashdown Forest, een
overblijfsel van het ‘oerbos’ dat Sussex ooit van de rest
van het land afsloot. Door de grootschalige kap als
brandstof voor de ijzerindustrie in het binnenland (de
weald) van Zuidoost-Engeland werd het gebied geleidelijk ontbost.
Bij de krijtrotsen van Beachy Head aan de kust loopt
het wandelpad South Downs Way dwars door Sussex.
De South Downs zijn uitermate toegankelijk. Op verschillende punten kun je met de auto omhoog waar je
op grote parkeerplaatsen de auto kunt laten staan en te
voet of met de fiets over de heuvelrug verder kunt.
Verder westelijk bereik je Hampshire, het graafschap
dat min of meer wordt afgeschermd door het Isle of
Wight. De grote steden in dit zuidoostelijk deel zijn
Brighton, Portsmouth en Southampton met Chichester
en Winchester als kleine maar fijne alternatieven.
< De krijtrotsen bij Beachy Head in East Sussex.
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Zuidoost-Engeland

?

KUST VAN SUSSEX

De kust van Sussex is te vatten in twee begrippen. De Cinque Ports is de
benaming voor het middeleeuwse handels- en verdedigingsverband dat
zeven steden waaronder Rye, Winchelsea en Hastings, overeenkwamen.
Het verband getuigt van het belang van de zee en de eens grote macht van
de huidige kleine stadjes. De kuststreek wordt ook gepropageerd als ‘1066
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Country’, de streek rondom Hastings en Battle waar Normandisch Engeland
begon met een grote veldslag. Ruïneuze kastelen als die van Hastings en
Pevensey zijn hiervan de zichtbare sporen.

Rye
Toen de zee in de 14de eeuw nog tegen de stadsmuren sloeg, was Rye een
van de welvarendste oude havens in Sussex. Als lid van de Cinque Ports
LANGS DE KUST NAAR WINCHESTER
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werd Rye versterkt tegen mogelijke aanvallen uit Frankrijk. Ypres Tower
is het kasteel dat toen werd gebouwd en later diende als woonhuis en gevangenis. De toren ziet uit over de oude haven. Tegenwoordig is het museum
van de stad erin gehuisvest. De aandacht in het Rye Castle Museum gaat
uit naar het maritieme verleden, maar op de bovenverdieping is ook de in
lokale musea veelvoorkomende allegaar aan verzamelingen van aardewerk
(Rye pottery), glas, speelgoed en poppen.
Het zeewaardig belang van Rye lijkt vandaag de dag overdreven, maar in
de bloeitijd was de stad bijna omgeven door de zee en de River Rother. De
haven verzandde echter in de loop van de 16de eeuw en inmiddels heeft de
zee zich helemaal teruggetrokken.

5

> TOURIST INFORMATION CENTRE. The Heritage Centre, Strand Quay, tel.
01797-226696, www.rye-tourism.co.uk.
> RYE CASTLE MUSEUM. East Street, tel. 01797-226728. Geopend: apr.–okt.
do.–ma. 10.30–17 uur.
> YPRES TOWER. Geopend: ’s zomers za. en zo. 10.30–15.30 uur.

Het kan in de zomer aardig druk zijn in Rye. Mermaid Street is een oplopende hoofdstraat met verschillende oude inns, waaronder de London
Trader Inn en de Mermaid Inn (waar een lokale smokkelbende regelmatig
bijeenkwam). In High Street zijn antiekzaken, boekwinkels en tearooms.
Op Conduit Hill staat het voormalige klooster van de augustijnen en even
verderop, aan de rand van de stad, Land Gate. Dit is de enige oorspronkelijke toegangspoort van de oude stadsmuren waarvan je her en der nog
resten kunt zien staan in Rye. De poort is herkenbaar aan de twee massieve
torens.

Winchelsea
Ook Winchelsea was eens een belangrijke zeehaven van Sussex. In de 13de
eeuw is de oude stad volledig overstroomd. Het huidige dorp werd toen
gebouwd als ‘New Town’, ontworpen in een regelmatig vierkant stratenpatroon. Voordat de stad afgebouwd kon worden, zorgden de aanvallen van de
Fransen voor een langzame teloorgang. Rondom het mooie stadje staat een
aantal poorten waarvan de robuuste Strand Gate naar de oude haven aan
de rivier leidt. De bakstenen Court Hall is een van de oudste gebouwen. Op
de bovenste verdieping bevindt zich het Court Hall Museum dat ingaat
op het verleden van stad en omgeving. Tegenover de New Inn staat Wesley’s Tree, die in 1927 de authentieke boom verving, waar de grondlegger
van het methodisme, John Wesley (1703–1791), voor het laatst predikte. In
Winchelsea vind je een goed zandstrand.
> COURT HALL MUSEUM, High Street. Tel. 01342-714559. Geopend: ’s zomers
ma.–za. 10.30–12.30 en 14.30–17.30, zo. 14.30–17.30 uur.
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East Cliff Railway in Hastings.
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Hastings en Battle: 1066 Country

5

Bexhill aan zee.

Dankzij Willem de Veroveraar heeft
Hastings een stevige plaats in de
Engelse geschiedenis gekregen. In
1066 verzamelde hij hier de troepen
voor zijn leger voor de slag bij Battle. De ruïnes van Hastings Castle
liggen hoog boven de stad en zijn te
bereiken met de West Cliff Railway, een kabellift van rond 1900 die
langs het klif omhooggaat. Op het
terrein van het voormalige kasteel is
een videopresentatie van de slag bij
Battle te zien.
De top van East Hill is te bereiken
met de East Cliff Railway vanaf
Rock-a-Nore Road. Hier is het Hastings Country Park waar je een met
borden aangegeven wandelroute
kunt volgen van de ene vallei (glen)
naar de andere.

> TOURIST INFORMATION CENTRE, Queens Square, tel. 0845-2741001. Zie
ook de websites www.1066.net en www.visit1066country.com.

Hastings aan zee
Hastings ontwikkelde zich na 1066 van handelsstad naar vissershaven om zich
uiteindelijk in de 18de eeuw te ontpoppen als badplaats voor Engelse toeristen.
Iets van de visserij is af te lezen aan de betimmerde verblijven van de vissers in de steegjes die naar het strand leiden. De zwart geteerde vierkante
gebouwtjes, de net shops, dienen om de netten te drogen. Ook de voormalige
Fishermen’s Church, gewijd aan St. Nicolaas, is onderdeel van dit vissersverleden. In de voormalige kapel is een Fishermen’s Museum ingericht.
Het belang van zee- en strandtoerisme blijkt vooral op Hastings Pier, waar
het gebruikelijke vermaak van amusementshallen en kleine attracties is geconcentreerd. In Bexhill-on-Sea staat een modernistische galerie en concertzaal, het De la Warr Pavilion (www.dlwp.com).
> FISHERMEN’S MUSEUM, tel. 01424-461446. Geopend: apr.–sept. dag. 10–
17, nov.–mrt. 11–16 uur. Gratis toegang.

Pevensey en Battle
De slag bij Hastings vond net buiten Battle plaats. Willem de Veroveraar had
gezworen bij een overwinning een abdij te bouwen. Dit werd St. Martin’s
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