
schien geen regen, heeft iedereen in de
pubhetovereennaderendehittegolf.

Eerst dat schip. Alle 1.517 doden vande
Titanic worden herdacht op het monu-
mentbij CityHall, datwel,maarde ramp
isalzolanggeleden–wezijnalveleHolly-
woodfilms verder – dat er ook grappen
kunnenwordengemaakt. In St. George’s
Market bestel je dus een Titanic-hambur-
gernietmet ‘lettuce’maarmetIcebergsla.
Iedereengraptookoverhetgloednieuwe
Titanic Belfast-gebouw: dat moet vier
glimmende scheepsrompenvoorstellen,
maar als de zon er fel op schijnt, lijkt het
net een ijsschots.Wie naar de ‘Titanic Ex-
perience’ gaat, kandus gewoon tegende
taxichauffeur zeggen dat hij naar ‘The
Berg’wil.

En dan de oorlog. Over ‘The Troubles’
zelf,destrijdomNoord-Ierlanddietussen
1969 en 1998 aan bijna 3.500 het leven
heeft gekost, maakt niemand grappen.
Dat is te vers, dathoortnogbijhetBelfast
vannu; de tegenstander van twintig jaar
geleden, iemandvandeIRAof juistvande
Ulster FreedomFighters, zitmogelijk op
debarkruknaast je.Maar bizar genoeg is
deoorlog tussenderepublikeinen(door-
gaans katholieken) ende loyalisten (pro-
testanten) eenunique selling point vande
stad. Overal, tussen allewinkels, pubs en
restaurants, zitten de bewijzen. Het Eu-
ropaHotel,waarpolitici overnachtten, is
hetmeest gebombardeerdehotel terwe-
reld:datsoortweetjeshorenbijBelfast.De
CrownLiquor Saloonaandeoverkant, ei-
gendomvandeNational Trust, de Britse
monumentenzorg, vanwegehet Victori-
aanse glas- en houtsnijwerk – is dus ver-
moedelijkdebardiehetvaakstnieuwera-
menheeftmoetenplaatsen.
Jarenlangwas er een stopverbodbij de

ingang van het hotel, nu kan de taxi,
shuttlebus of feesthummer tot aan de
deurkomen.

‘Het verleden hebben we afgesloten’,
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G
elukkig kunnenBelfas-
tians om zichzelf la-
chen. Je moet ook wel,
zeggen ze, want kijk
nou toch: toeristen ko-
men naar de stad om-
dathiereencruiseschip

isgebouwddatnaeenpaardagenzouzin-
ken,of omtezieninwelkestrateneensle-
pendeoorlogisuitgevochten.Tijdenseen

tour kan de gids ook nog wijzen op de
Northern Bank: Belfast heeft de eer dat
hier in 2004 de grootste bankoverval
plaatsvond die de Britten en Ieren ooit
hebbenmeegemaakt. Buit 26,5 miljoen
pond.Bloodyhell. ‘Kijk, indatsteegjestond
hunbusje tewachten.’
Misschienkomthetdoorhetweer.Het

is wat het is. Regen. Als het in het week-
einde15gradendreigtteworden,metmis-

Noord-Ierland

ADVERTENTIE

Belfast krabbelt op. Restaurants, hotels en
cafés duikenop indebinnenstad,waarvan een
groot gebied jarenlangdoor politie of legerwas
afgeschermd. ‘Je voeldehet, er gebeurde iets.’
DoorEric van denBerg

NaTheTroubles
de toeristen

zegtNickPrice, eigenaarvanNick’sWare-
house. Zijn restaurant, een vande popu-
lairste in de stadmet veel lokale produc-
ten, zitmidden in Cathedral Quarter, de
wijk inhet centrumdie isuitgegroeid tot
toonbeeld van het nieuwe Belfast. Price
geldt als eenpionier: hij kocht al in 1988,
tien jaar voordat het Goede Vrijdag-ak-
koordwerdgetekend, eenverslonsdpak-
huisopvanBushmillsWhiskey– ‘viermu-
ren,wat vaten en een stel duiven’. Erwas
toennogbijnaniets inCathedralQuarter,

hetwas de tijd dat er amper kroegenwa-
ren inhet centrum,eengrootgebiedwas
jarenlang afgeschermdgeweest door de
politieof het leger.DeDukeof Yorkwaser
alwel: daarheeftGerryAdams, leidervan
de Sinn Féin (jarenlang ‘de politieke tak
vandeIRA’genoemd,nugewooneenpar-
tij)enhoofdrolspeler inhetvredesproces,
inzijn jonge jarenachterdebargestaan.

Het Cathedral Quarter, genoemdnaar
deSt.Anne’sCathedral,diesinds2007een
40meter hoge roestvrijstalen ‘Spire of
Hope’opz’ndakheeft staan, isnudewijk

waar het gebeurt. Dankzij Price, maar
vooral dankzij hetMerchantHotel dat in
2006 zijn deuren opende. Het luxueuze
hotel, gevestigd inhet oude gebouwvan
deUlster Bank aanWaring Street, gaf de
definitieveboostdiedewijknodighad. ‘Je
voeldehet’, zegtPrice, ‘ergebeurdeiets,er
was ineensvertrouwen.’

Hetging lopen, zogezegd.Met The Spa-
niard Bar (die de Ierse pubsfeer combi-
neertmet tapas en tweegoudvissen), het
boetiekhotelMalmaison(ookineenvoor-
maligpakhuis),KremlinenMynt(voorde
gays),enMurielsBarinChurchLane(waar
debovenverdiepingeruitzietalseenbou-
doir,met fauteils en schemerlampen). Er
is in september eengratis CultureNight,
inmeieenFestivalof Fools.Nieuwsteaan-
winst is het muziek-, dans-, theater- en
kunstcentrum MAC, het Metropolitan
Arts Centre, aan Saint Anne’s Square. Aan
dat plein wordt nu Aziatisch gegeten in
Houseof Zenenwordencocktailsgedron-
kenbijde4thWall.

‘De sfeer is heel prettig’, zeg Price (59).
‘Ikdenkdathetkomtdoordatditdeelvan
destadnooit van iemand isgeweest.Niet
vandekatholieken,nietvandeprotestan-
ten.Het heeft altijd iets neutraals gehad.
Dan kun je er gemakkelijker iets nieuws
bouwen.’

ZijnzoonenwerknemerBen(29),die 15
wastoendevredewerdgetekend,zegtdie
last vanhet verleden sowiesoniet te dra-
gen. ‘Ik kanmeenkelnogherinnerendat
ik door deze buurt liep als ik naar school
moest.Hetwaseenbeetjeeng,behoorlijk
donker.Maardetegenstellingenvanvroe-
ger spelen in mijn generatie helemaal
niet.Wewillen allemaal hetzelfde.Move
on.Niemandwil terugnaar toen.’

Degarantie:wie inBelfastnaareenpub
gaat, raaktuiteindelijkaltijdaandepraat
met een Belfastian. Die ongetwijfeld zal
zeggen dat het morgen echt, maar nu
écht, eenwarmedagwordt.

Livemuziek in Kelly’s Cellar, de oudste pub van Belfast, dat bekendstaat om zijn levendigemuziekscene 1. De pub The Crown,
anno 1849, en nog altijd met gasverlichting 2. In het gras voor het stadhuis, want de zon schijnt 3. Het centrum van de stad die
het, doorgaans dus, niet moet hebben van het goede weer 4. Foto’s Corbis, HH

‘De sfeer is hier heel prettig.
Ik denkdat het komtdoor-
dat dit deel vande stad

nooit van iemand is geweest.
Niet vande katholieken, niet

vandeprotestanten’

BELFAST NA LANGE STRIJD KIJKT DE STAD VOORUIT
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2 3
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Stap in een black taxi aan het begin
van de trip om de stad alvast een
beetje te begrijpen. De chauffeur legt
uit hoe het met The Troubles zat, de
strijd in en omNoord-Ierland/Ulster.
Keus te over, doorgaans 10 pond per
persoon.

Neemde tijd voor de beschilderde
PeaceWalls, de muren die nog steeds
de katholieke wijken rond Falls Road
en protestantse wijken rond Shankill
Road scheiden. De poort gaat
’s avonds in deze stadsdelen nog
steeds dicht!

Ga aan het eind van demiddagmet
een pint op een bankje voor de Duke
of York zitten, een van de bekendste
pubs van de stad. De rest gaat van-
zelf. Sowieso: drink bier en kijk voet-
bal in pubs. Er zijn ook tours langs
iconische drankholen.

Doe de gratis tour door City Hall, een
van de iconen van de stad. Ruim een
eeuw geleden geopend, in de tijd dat
Belfast een succesvolle industriestad
was, onder meer dankzij de scheeps-
bouw. (Ma t/m vr 11, 14 en 15 uur, za 14
en 15 uur.)

Download de InYourPocket-app of
-pdf van Belfast. Gratis, heel prak-
tisch. Er is nog weinig keus in goede

reisgidsen. (Enigszins onhandig maar
acceptabel is deGreat Breaks: Belfast
van Insight Guides.)

Klim naar de glazen dome van het
Victoria Square Shopping Centre.
Prachtig uitzicht over Belfast, de om-
liggende heuvels, en de gele kranen
van de Harland &Wolff-scheepswerf.
Voor de foto’s zit de dome zelf in de
weg.

Vergeet op zaterdag het ontbijt en
ga linea recta naar de prachtig geres-
taureerde St. George’s Market, de
grootste overdekte markthal van Ier-
land. Daar begint om 9 uur de Food
and Craft Market: lokale specialitei-
ten, maar ook crêpes of broodjes uit
Cuba.

Loop eens langs de enorme Paint
Hall. Hier zijn onderdelen van de Tita-
nic geverfd. Tegenwoordig is het een
filmstudio, een van de grootste van
Europa: de succesvolle tv-serieGame
of Thrones van HBOwordt er opge-
nomen.

Ga naar een ijshockeywedstrijd van
de Belfast Giants in de Odyssey
Arena. De Giants, kersverse kampioen
in de Britse league, verenigen katho-
lieken, protestanten, republikeinen en
loyalisten.

T
erryHooley (63) is stadsicoon
ennachtburgemeester van
Belfast. Zijn leven is verfilmd
inGoodVibrations (2012).Hij is
deoprichter vanhet legendari-

sche labelGoodVibrations ende ‘godfa-
ther’ vandeUlsterpunk-rock;Hooley
ontdekteTheUndertones (TeenageKicks)
metzangerFeargal Sharkey.

Biertje?
‘Lekker. Ikhoopdat jij ookdrinkt.Weet
dat jepraatmeteengek, eennietsnut.’

Weproberen het. Ze kennen je wel
hier in de Hudson Bar. Is dit je
huiskamer?
‘Soms. Eveneensoepjepakken, ikhebde
heledagnognietgegeten. Ik stondhier
gisteravondnogtedraaien.Beetjebohe-
miancrowd. Soul, jarenzeventig.Disco.
Donderdag ismijnavond.Donderdag is
altijddebesteavondgeweest.’

Je stond aan de basis van de
Noord-Iersemuziekscene.
‘VanMorrisonwasernatuurlijkal.Ook
uitBelfast. CyprusAvenue,OnHynde-
fordStreet – toeristengaanspeciaal in
die stratenkijken.’

Je ontdekte The Undertones.
‘Ikben in 1978met TeenageKicksnaar
Londengegaanomze tepluggen. Ikhad
succesbij JohnPeel, eenberoemdedjbij
BBCRadio.Hij vondhetnummerzo
goeddathijhet tweekeerachterelkaar
draaide.Hetwashundoorbraak.’

Zij werden het boegbeeld van
talrijke bandjes.Waaromwaren er
zoveel?

‘Indemuziekmaaktehetnietuitof jeka-
tholiekof protestantwas, republikeinof
loyalist.Depunkverenigdede jongeren.
Muziekwasdémanier vanexpressie.
Nogsteeds.Wehebbenhiergeenhaute-
cuisine,wehebbengeen fancywijnen,
wedrinkengewoonveelbier enspelen

hardemuziek.Muziekverbroedert. Toen
weeenpaar jaargeledendertig jaar
GoodVibrationsvierden, stuurdeBill
Clintonmezelfs een fax.Hijwasnatuur-
lijk alspresidentbetrokkengeweestbij
hetGoedeVrijdag-Akkoord.Hijbedankte
medat ikde jeugd inNoord-Ierland iets
positiefshadgegeven.Haha, een faxnaar
mij!Kun je jedat voorstellen?’

Nu zijn ‘The Troubles’ voorbij. De
muziek is er nog.
‘De laatste vijf jaar is er eenenormegroei
geweest inhetaantal rockbands. Een
aantalmetveel succes:CashierNo.9,
TwoDoorCinemaClub.Het zelfvertrou-
wen is toegenomen inNoord-Ierland.

Midden inCathedralQuarter zithetOh
YeahMusicCenter.Daar zijnoefenruim-
tes voorbandjes. Zekunnenspullenge-
bruikenwaarmeeSnowPatrolChasing
Carsheeftgespeeld –diekomenookhier-
vandaan.’

Er hangt een plaquette aan de
gevel van deDuke of York.
‘Indiebarzijnzebegonnen.Voordertig
man.Nogsteedseen fijnebar, komik
ookgraag.’

Waarmoetenwe verder zijn voor
livemuziek?
‘Ach,het isoveral.Degrote concertenna-
tuurlijk indeWaterfrontHall of indeUl-
sterHall –daarheeft LedZeppelin in 1971
voorheteerst Stairway toHeavenge-
speeld, en ikwaserbij. Er is altijd iets in
Limelightof inMcHugh’sBar,dat is
meer Ierse folk, ennatuurlijkThe John
HewittBar!Daarzit ik zesavondenper
week.’

Het zit nu een stuk relaxtermet
een biertje hier?
‘Ikhebvaakgenoeg ’s avondseenbiertje
gedronkenmet iemandaandebar,die
dezelfdeavondnog isgedooddooreen
bom.Als je vroeger ineenbarzat ende
deurgingopen,keek iedereenmeteen
naardedeur:wiekomterbinnen?Dat is
nietmeer.Nu ishetpositief,wekijken
vooruit. Erwordtoveralgelachen, er is
eengevoel vanopwinding.’

Zoek naar concerten in het gratis
weekblad The Big List. Of op the-
biglist.co.uk (ook voor pubs en res-
taurants). Zie ook belfastmusic.org.

ADVERTENTIE

‘Wedrinkenbier en spelenmuziek’

PEACE WALLS, IJSHOCKEY EN ANDERE TIPS

Het is onontkoombaar in Belfast: op de scheepswerf van Har-
land &Wolff is de Titanic gebouwd. De stad plukt er eindelijk,
een eeuw na de ondergang van het schip, de vruchten van. Er
zijn fiets- en boottours, toeristen kunnen afdalen in het dok
waarin het schip heeft gelegen en de allernieuwste wijk van
Belfast heet Titanic Quarter. De grootste attractie is sinds
maart 2012 The Titanic Experience in een gloednieuw gebouw
dat van buiten oogt als vier enorme aluminium scheepsboe-

gen. Binnen worden elke dag duizenden bezoekers door de
geschiedenis van het beroemdste cruiseschip geleid. Van de
groei van de scheepsbouw in Belfast tot aan de fatale dag,
15 april 1912.
The Titanic Experience in het Titanic Belfast-gebouw.
Volwassenen 14,75 pond, kinderen tot 16 jaar 7,25 pond
(gratis voor kinderen onder de 5 jaar). Reserveer online.
titanicbelfast.com.

‘Bill Clinton stuurde een fax
ommij te bedanken. Haha,
kun je je dat voorstellen?’

Titanic Experience
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