
Edinburgh
 Schots & cheap

Schotland, en dan met name de hoofdStad edinburgh, heeft 
de naam niet goedkoop te zijn. maar klopt dat wel? reizen 
magazine ontdekt een erg plezierige Stad vol verhalen. 
en goed betaalbaar, if you do it the ScottiSh way.   
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Het zit ‘m in de lunch. Je ziet het bij 
Rick’s op Frederick Street en bij 
Muang Thai op Hanover: twee 
gangen voor £ 6,95. Op George Street 
staan zelfs bij de hipste terrasjes 
bordjes met: 2 for 1. Met z’n tweeën 
eten voor de prijs van één. Als je echt 

meedoet met trendy Edinburgh, doe 
je dat vermoedelijk niet, want die 

‘Breakfast Martini’s’ moet je óók nog 
kunnen betalen. Van dergelijke bordjes 

leren we twee dingen. Eén: hier kunnen we 
goedkoop eten. Twee: dit doen ze niet zomaar, het zal dus in de 
regel veel en veel duurder zijn. En díe naam heeft Edinburgh. 
Je moet er zeker eens heen, maar ach, wat is het duur. Zelfs als 
je er met easyjet heen vliegt, taxi’s mijdt, en onderweg zo’n 
halfgeldlunch meepikt.
Natuurlijk, als je een lang weekend Edinburgh doet, wil je naar 
het beroemde kasteel op de vulkanische rots, waarvan delen al 
dateren uit 1130. En je wilt zien waar koningin Elizabeth slaapt 
als ze (meestal onderweg naar elders) in town is: het Holyrood-
house-paleis. En ook die 287 treden van het Scott Monument 
doen, als eerbetoon aan geboren Edinburgher Sir Walter Scott, 
schrijver van onder meer Ivanhoe. Dat zijn de verplichte 
nummers. Maar een gezin met twee kinderen is na deze alinea 
al 80,90 Britse ponden (90 euro volgens de huidige koers) 
verder. Wij gaan het anders doen. Op z’n Schots. 
Dat is niet zuinigjes, maar ánders. Met het Britse pond op 
€ 1,12 moet dat lukken. Niet door ons geld steeds te tellen, 
overal die pint te laten staan of door op een stapelbed te gaan 
slapen, maar door gewoon wat vaker de andere kant op te 
kijken. Dat is sowieso een aanrader in Princes Street en Rose 
Street, de shop & drink-straten van New Town, en nog meer op 
The Royal Mile, de straat in Old Town tussen het kasteel en het 
paleis. Al is het maar vanwege de mensenmassa: alle, maar dan 
ook alle toeristen komen op enig moment op dit stukje 
Edinburgh uit. Het opvallendst is er de Scotch Whisky 
Experience, waarbij toeristen in een whiskyvat door een 
nagemaakte destilleerderij rijden, een prijzige attractie 
(£ 11,50!). In de restaurants en pubs zijn de prijzen niet 
doorgeschoten. Een volle pint bij Mather’s, een oude pub in 
de nieuwe stad, kost £ 2,85, en hier in de Jolly Judge, vlakbij 
het kasteel, betaal je voor een Tennent’s £ 3. Een espresso 
lukt, met wat zoeken, nog steeds voor £ 1,70. 

Opgehangen en doodverklaard
Nog meer goed nieuws: het hart van Edinburgh staat vol gratis 
musea. Het is soms een kwestie van een poortje doorlopen. 
Wie bijvoorbeeld de Lady Stair’s Close ingaat, komt uit bij The 
Writers’ Museum. Edinburgh heeft alle recht zo’n museum te 
hebben want de stad kan behalve Sir Walter Scott (1771-1832) 
ook Robert Louis Stevenson (1850-1894, o.m. Schateiland) tot 
zijn vroegere inwoners rekenen. Dit museum, met manus-

GratiS MuSea
Enkele musea met gratis toegang 
•  National Galleries of Scottland: de 

Gallery of Modern art, de Dean 
   Gallery (beide aan Belford Road), 
   de Scottish National Portrait Gallery
   (Queen Street) en National Gallery   
   Complex (The Mound). Voor speciale  
   tentoonstellingen moet doorgaans 
   wel worden betaald. Er rijden gratis 
   bussen tussen deze musea. 
   Info: www.nationalgalleries.org
•  the Writers’ Museum: hommage aan 

met name Walter Scott, Robert Louis 
Stevenson en Robert Burns. In Lady 
Stair’s Close, aan Lawnmarket, 

   Old Town.
•  the Museum of Childhood: lijkt van 

buiten op een winkel. Leuk voor 
   volwassenen, erg leuk voor kinderen.                            
   Er is ook een winkel, dus oppassen. 
   42 High Street (Royal Mile).
•  the People’s Story: soort openlucht-

museum maar dan binnen, over de 
Schotten zelf. Poppen, decors, geluid, 
alles is er. In gebouw oude Tolbooth 
(belastingkantoor), 163 Canongate 
(Royal Mile). 

•  the Museum of edinburgh: bekijk de 
ontwikkeling van de stad. Foto’s,       
tekeningen, voorwerpen. Veel 

   nostalgia. Sympathiek winkeltje. 
   Huntly House, 142 Canongate.
Kerken
•  High Kirk of St. Giles: ook wel 
   St. Giles’ Cathedral genoemd. 
   Het oudste deel is uit de 12de eeuw.
   Speelde grote rol in de Reformatie.
   Magnifieke glas-in-lood-ramen. 
•  St. Mary’s Cathedral: minder bekend 

en daarom minder druk. Dateert van 
eind 19de eeuw. Dagelijkse dienst 
met een koor uit de eigen opleiding. 

   Op loopafstand van centrum, op 
   Palmerston Place.
Ook gratis: 
•  Scottish Parliament: ga kijken en 

oordeel zelf over dit omstreden ge-
bouw. Tegenover de ingang van het 
Palace of Holyroodhouse, de Royal 
Mile helemaal naar beneden lopen.

•  Water of Leith Walkway: mooie route 
langs het riviertje Water of Leith, 
Edinburgh maar dan achterom. 

   Verschillende afstanden mogelijk.   
   Toegang bij o.m. de Dean Gallery of      
   de Pizza Express in Stockbridge.

Foto vorige pagina’s: Zo’n rit met de open bus kost 12 pond (€13,50) 
per persoon, dus die doen wij niet. Foto boven: De West Princes 
Street Gardens, met zicht op het Scott Monument links en in de verte 
het  Balmoral-hotel. Onderaan links: Door St. Mary’s Cathedral galmt 
elke dag koorgezang: ‘Life with its path lies before thee, only believe 
and thou shalt see!’ Midden: ‘Dit is het Café Royal meneer, dat bestaat 
al sinds 1826 maar in dit pand zit het pas 147 jaar.’ 

SCHotS & CHeaP?
Met de edinburgh Pass heb je ‘gratis’ toegang tot meer dan 30 
attracties (het Edinburgh Castle en Palace of Holyroodhouse zitten 
er niet bij!). De Airlink-bus van en naar het vliegveld (£ 6/€) plus alle 
ritten met Lothian-bussen zijn wel inbegrepen. De pas zelf is echter 
verre van gratis: volwassenen: £ 24/€ 27 voor 1 dag, £ 48/€ 54 voor 
3 dagen; kinderen betalen eenderde minder. Bestellen kan via 
www.edinburghpass.com. 
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cripten, bureaustoelen en zelfs laarzen is een ode aan hen. 
In een moderne variant zoeken we naar The Elephant House, 
waar J.K. Rowling moet hebben gezeten. Een bordje zegt dat 
Harry Potter hier ‘geboren’ is, maar de locals fluisteren dat ze 
haar eerste boeken bedacht in een tearoom aan Nicholson 
Street. Daar zit nu een Chinees restaurant. 
Edinburgh is een trotse stad, kun je op elke straathoek leren. 
Beroemdheden zijn hier geboren, hebben hier gewoond. 
Verhalen zijn hier geboren. En, zoals iedereen weet, die liggen 
op straat. Dat komt natuurlijk goed uit tijdens deze cheap tour.
Let eens op het hart in de klinkers op de stoep voor St. Giles’ 
kathedraal. De meeste toeristen stappen er gewoon overheen, 
maar locals spugen erop! Dit is het Heart of Midlothian, dat 
herinnert aan het graafschap waartoe de stad behoorde, en 
aan de gevangenisdeur die tot 1817 op deze plek stond. Hier 
werden de hoofden van geëxecuteerde criminelen aan het 
publiek getoond. Edinburghers nemen geen risico: ze spugen 
omdat het geluk brengt, en omdat ze dan weten dat je altijd 
weer naar Edinburgh zult terugkeren. Of het verhaal uit 1724 
over visvrouw Maggie Dickson, dat hoort bij het bordje van 
de Old Fishmarket. Omdat ze haar buitenechtelijke kind, 
overleden vlak na de geboorte, geheim had gehouden, werd 
Maggie veroordeeld tot de strop, opgehangen én dood-
verklaard. Op weg naar de begraafplaats bleek ze echter nog 
te leven. Maar ja, ze was al doodverklaard, en werd daarom 
niet nog eens opgeknoopt. De menu- en drankkaart van de 
Maggie Dicksons-pub aan de Grassmarket vertelt het verhaal. 
Bestel hier een Undertaker, een Half Hangit Maggie of de 
Afterlife-cocktail.

1,20 pound per rit
The People’s Story is de veelzeggende naam van een (gratis) 
museum. Hier kijk en luister je naar de verhalen van het volk: 
hoe zag een pub er vroeger uit, en hoe een kerker? Hoe leefde 
de familie Ross in de 18e eeuw, en hoe de familie Chapman in 
de 21ste? De formelere geschiedenis huist aan de overkant, in 
het Museum of Edinburgh. Daar zie je het National Convenant 
uit 1638, de beroemde petitie voor religieuze vrijheid. Maar wel-
licht vertellen de prentbriefkaarten met reclames voor Sunlight 
Soap, Brasso en Dinky Toys nog meer. Voor 60 pence in de shop 
te koop. Want ja, uiteindelijk kost alles geld. Al is het maar om-
dat we in de St. Giles’ een donatie geven voor de restauratie. 
Maar de Airlink 100-bus vanaf het vliegveld is niet duur, net 
als onze boodschappen, gekocht in de gecomputeriseerde 
supermarkt van Sainsbury’s aan St. Andrews Square, en ja, als 
we dan toch bezig zijn, de wc in het nieuwe parlementsgebouw 
is gratis. De stadsbus kost £ 1,20 per rit, weten we nu, en een 
dagkaart £ 3. We nemen dus de bus, lijn 22 naar Leith, de 
haven van Edinburgh. Want daar, weten we nu ook, zit het 
restaurant van Martin Wishart, chef met een Michelin-ster. 
Zijn lunch met drie gangen kost £ 24. Dat is goedkoop. 
Kunnen we echt niet laten lopen.   •

eDiNburGH aCHteroM
The Royal Mile, in feite de bijnaam 
voor de Lawnmarket, High Street en 
Canongate bij elkaar, is een van de   
beroemdste straten ter wereld. Minder 
bekend zijn alle achterommetjes, 
steegjes en doorgangen die er op 
uitkomen. Hier woonden en werkten 
eeuwenlang de meeste Edinburghers, 
arm en rijk. De ‘achterkant’ van de stad 
bestaat uit closes (met één ingang), 
wynds (open aan beide zijden) en 
courts (geheel door gebouwen om-   
geven). Vroeger waren er 330, nu zijn 
nog 110. Een selectie, op de route van 
kasteel naar paleis:
bell’s Wynd - vernoemd naar brouwer 
John Bell, nu deel van een pizzatent. 
James Court - aanrader: de Jolly 
Judge-huiskamerpub. 
Lady Stair’s Close - hier zit het Writer’s 
Museum. 
riddel’s Close & Court - afgesloten 
met hek, filosoof David Hume schreef 
hier zijn Political Discourses (1752). 
brodie’s Close - hier woonde William 
Brody, beroemd kastenmaker én dief 
(eindigde in 1788 aan de galg die hij 
zelf had ontworpen). 
advocate’s Close - voor de foto: uitzicht 
op Scott Monument, & handige door-
gang richting New Town beneden. 
Mary King’s Close - paar jaar geleden 
herontdekt. Tijdens de pest van 1645 
zijn hier honderden mensen in quaran-
taine gezet en gestorven. Nu zijn de 
kelders een attractie. 
Fleshmarket Close - kortste route naar 
Waverley Station. 
Dickson’s Close - ooit doorgang naar 
de Cowgate-straat, nu de ingang van 
het Radisson SAS-hotel.
tweeddale Court - tussen de Baquette 
Express en de Real Scot Shop, in de 
17de eeuw woonde hier Margaret, 
dochter van de 1ste graaf van Lothian. 
World’s end Close - hier waren de 
oude stadsmuren (zie de koperen lijnen 
op de straat), voor wie de stad niet in 
mocht was dit het ‘einde der wereld’. 
Dunbar’s Close - prachtige tuin, en   
wat een rust.
Panmure Close - Adam Smith, grond-
legger van het liberalisme, woonde 
hier 12 jaar, tot zijn dood in 1790.
overzicht: www.royal-mile.com, 
doorklikken op ‘maps’.

GratiS tourS
•  New edinburgh Free tour: ideaal voor een eerste introductie, 
   wandeltocht van drie uur. Vertrekpunt: voor de Starbucks bij de   
   Tron Kirk, High Street (Royal Mile). Dagelijks om 11, 13 en 15 uur. 
   Let op gids in rood  New Europe-shirt. www.neweuropetours.eu
•  Free Ghost tour: avondwandeling langs kelders en steegjes waar 

je geesten zou moeten horen (‘laughter and horror guaranteed!’). 
Tip: neem eerst een  pint om in de stemming te komen. Vertrek elke 
avond om 7 uur voor de deur van de Last Drop Tavern op de

   Grassmarket. Eindtijd: dat weet niemand. 

Foto boven: Victoria Street in 
de Old Town, rijk aan shops en     
restaurants. Hiernaast: Stand-
beeld van Thomas Chalmers, 
briljant wiskundige en leider 
van de Free Chruch of Scotland           
Daarnaast: George Street, vol 
pubs en boetieks. Waar deze 
straat Castle Street kruist, vind 
je Thomas Chalmers.                    
Onder links: Edinburg Castle 
gezien vanaf Grassmarket. 
Midden: Paisley Close is een 
van de vele historische achter-
ommetjes die uitkomen op   
The Royal Mile. Foto rechts: 
Elke avond vanaf 7 uur vanuit 
de Last Drop Tavern: de Free 
Ghost Tour, onder deskundige 
leiding die horror garandeerd.  


