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Cultuurreis Babylon 2015-2016 Dublin 
Weetjes over Dublin 

• Wist je dat Bram Stoker (bedenker van Dracula) een Dubliner was? Hij groeide op in 
het kustplaatsje Clontarf in Dublin (waar een hotel naar hem is vernoemd), werkte als 
klerk in het Dublin Castle en trouwde de ex-vriendin van Oscar Wilde in de kerk St 
Anne's in Dawson Street. Het Bram Stoker Festival (24 t/m 27 oktober) eert de man 
achter de vampiertanden door middel van films, lezingen, voordrachten en een aantal 
schrikacties. (Bron: Facebook pagina “Ierland”) 

• Dublin loopt gelijk met de GMT, waardoor het er dus een uurtje vroeger is dan bij ons 
in België. 

• Hoewel Ierland erom bekend staat dat het er vaak regent, ligt Dublin in de droogste 
zone van het land. (Bron: http://dublin.nl/informatie/)  

• Ierland was het eerste land ter wereld dat een algeheel rookverbod op de werkvloer 
toepaste. Dit gebeurde al in 2004. Vanaf die datum werd het ook verboden om te 
roken in bars, restaurants, clubs, kantoren, publieke gebouwen, bedrijfsauto's en 
taxi's en ook in een straal van 3 meter rondom deze plaatsen mag niet gerookt 
worden. Er kan een maximale boete van €3.000 opgelegd worden, waarna zelfs een 
gevangenisstraf kan volgen. De laatste jaren is het zelfs verboden om te adverteren 
voor tabaksproducten. Daarnaast moeten deze producten in winkels uit het zicht 
worden bewaard. De prijs van sigaretten in Ierland ligt hoog. Een paradijs voor niet-
rokers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Ierland door de EU is uitgeroepen tot het 
land dat haar werknemers het beste tegen tabaksrook beschermt. (Bron: http://
dublin.nl/informatie/) 

• The Clarence Hotel is eigendom van Bono en The Edge en is gevestigd in de 
levendige wijk Temple Bar. Hou je ogen open voor de bandleden van U2, die hier 
verblijven als ze in de stad zijn! (Bron: http://www.ireland.com/nl-nl/campaign/normal-
campaign/2013/11/music-in-dublin/) 

• Wist je dat ze in Ierland een English breakfast (bacon, eieren, etc) gewoon een Irish 
breakfast noemen?  
(Bron: http://renatestravels.waarbenjij.nu/reisverslag/2234058/wist-je-dat-in-ierland) 

• Wist je dat ze in Ierland een hekel hebben aan leprechauns omdat het niet Iers is 
maar verzonnen door Amerikanen?  
(Bron: http://renatestravels.waarbenjij.nu/reisverslag/2234058/wist-je-dat-in-ierland) 

Een beetje geschiedenis 
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Ierland kent een lange geschiedenis en om Dublin en de inwoners beter te begrijpen, is wat 
van deze achtergrondinformatie soms best handig. Vanaf de middeleeuwen werd het eiland 
regelmatig geteisterd door hongersnoden. De honger, in combinatie met de grillige politieke 
en economische omstandigheden, zorgde ervoor dat er toen zo’n anderhalf miljoen Ieren 
naar de VS, Canada en Australië trokken. Een dergelijke migratie herhaalde zich de laatste 
jaren door de crisis, waardoor het inwoneraantal verder zakte naar slechts vier miljoen, 
terwijl het ooit op acht miljoen stond. Ierland werd lange tijd bezet door Groot-Brittannië, 
maar in 1916 werd de druk te groot en besloten de Irish Volunteers, onder leiding van 
Pádraig Pearse, en het Irish Citizen Army van James Connolly om het General Post Office in 
Dublin te bezetten. Op Paasmaandag 1916 riep Pearse de Ierse Republiek uit. Hierop 
grepen de Britten hard in. Uit de Paasopstand ontstond het Iers Republikeins Leger (de IRA), 
dat streefde naar een Ierse staat zonder enige banden met Engeland. De organisatie 
deinsde niet terug voor geweld en uitte dit meermaals met bomaanslagen op publieke 
gebouwen in Noord-Ierland. In de jaren 60 laaide het geweld opnieuw op. De periode van 
onrust tussen de jaren ‘60 en 10 april 1998, toen het Goede Vrijdag-akkoord werd 
ondertekend, staat bekend als The Troubles. Pas in juli 2005 droeg het hoogste bestuur van 
de IRA zijn leden op om een einde te maken aan de gewapende strijd. De laatste jaren 
maakt Dublin een urban revival door. De verbouwing van de Docklands en de aanleg van 
zakendistrict IFSC zorgden voor meer werkgelegenheid en ondernemerschap. Doordat de 
huurprijzen er nu snel stijgen, zien jonge zelfstandigen er soms meer in om zich in oudere, 
vervallen buurten te vestigen. Met als gevolg dat ook deze wijken weer tot leven komen en 
langzaamaan opnieuw beginnen te bruisen. (Bron: 100% Dublin) 

Het weer in Dublin 

 
(Bron: Meteovista) 

Dagplanningen 

Maandag 1 februari: 
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7u15: afspraak in Zaventem 

9u55: opstijgen 

10u45: landen (lokale tijd: het is één uur vroeger!) 

12u00 (+/-): aankomst in hostel met bus, kamerverdeling, vrije tijd 

14u30: kennismaking in hostel 

15u00: vertrek naar The Writers Museum 

- Normaal €7,50 per volwassene, maar wij krijgen groeps- én studentenkorting: €5,30 p.p. 

- Gratis audio guided tour in ’t Nederlands van 40 min. (tip: vraag dit in het Engels, 
Nederlandse audio valt tegen en werkte blijkbaar niet altijd even goed) 

- Eerste groep van 20 man staat ingepland om 15u30, anderen mogen eventjes wachten in 
de bookshop (20-tal minuutjes). 

- Sluit om 17u00 (een kwartier eerder werden we echt al buiten gejaagd) 

- Klein en gezellig museum, maar misschien minder interessant voor niet-letteren studenten 

17u00: vertrek naar Mountjoy Square Park 

- niet echt veel te zien, buiten de huisjes en het feit dat er veel bekenden hebben gewoond; 
eerder inplannen om er onderweg langs te komen. 

18u00: vrije tijd 

Dinsdag 2 februari: 

9u00: vertrek naar the Garden of Remembrance 

10u20: vertrek naar Glasnevin Cemetery Museum (en kerkhof) 

- ! 36 x 7,00 euro = 252 euro 
- zeer interessante tour op kerkhof (tip: heel koude wind hier, dus doe dikke kledij aan!), de 
moeite waard 

12u30: vertrek richting plaats volgende activiteit 

13u00: vrije tijd 

15u00: afspraak aan Dublin National Museum of Natural History 

- tegenvaller: allemaal opgezette beesten (ook wel giraffen etc.), maar er hangt een vreemde 
geur, heel oud museum. 

- gratis 

16u30: vertrek naar Ha’penny Bridge 

16u45: stadsspel: langs St Patrick’s Cathedral, Christ Church Cathedral,  
 Geboortehuis Oscar Wilde, Standbeeld Molly Malone, City Hall, … 

 - ideaal om de reis in te zetten! 

19u00: vrije tijd 

Woensdag 3 februari: 

9u15: vertrek naar the National Museum of Archeology 
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- mooiste museum van de afdelingen van het National museum! 

- gratis, ze vragen wel om met groepen te reserveren (en ze doen wel wat onvriendelijk als je 
dit niet wist) 

11u30: vertrek richting plaats volgende activiteit 

11u45: vrije tijd 

13u30: afspraak aan Delaney’s Famine Memorial in St Stephen’s Green 

- mooi park, de moeite waard om wat tijd te spenderen (opgelet: sluit ’s avonds) 

13u35: wandeling: langs the Gaiety Theatre, Chester Beatty Library, Dublin Castle, … 

14u30: aankomst Guinness Storehouse 

- Self-guided tour, wel gratis pint. (€13,5 per persoon, via Abigails Hostel met korting) 

- Heel mooi, in de vorm van museum gemaakt, echte “guided tour” zou zeker niet nodig 
geweest zijn 

16u30-20u00: Pub crawl (4 bekende bars) 

- leuk als binding 

Donderdag 4 februari: 

8u30: vertrek naar bushalte 

10u00: aankomst Farmleigh Estate + Farmleigh Park 

- Prijs: gratis 

- Terugmailen in januari 2016 voor up-to-date info (benadrukt in mail dat het at short notice 
kan gesloten worden)  

- Maximum voor 1 guided tour is 25 pers, we kunnen wel 2 aaneensluitende tours aanvragen 

- Bereikbaarheid: 

Ligt achter Phoenix Park 

Toch anderhalf uur wandelen vanuit het centrum maar dat is dan wel grotendeels 
door het park 

- Heel mooi gebouw, zeker de moeite waard. Toffe gidsen! 

12u30: terug met bus naar centrum 

13u30: lunchpakket opeten 

14u10 : vertrek naar the Little Museum 

- €3,5 p.p. : Tour van de main collection 

- Klein, maar heel gezellig museum! Beter ingericht dan Writers Museum. Veel interessante 
informatie over Dublin 

- Eerst deel gids, dan vrij zelf nog in het museum rondkijken 

15u30: Trinity College 

- € 7 per student als we aan de ingang tickets kopen 

- inbegrepen: Book of Kells 



5

17u00: vrije tijd 

18u30 – 19u00 – 19u30 (3 groepen): afspraak aan hostel voor vertrek naar The National 
Leprechaun Museum (speciale Night Time Tour) 

- Night Time Tours: 

Donderdag/vrijdag/zaterdagavond 19h30-20h30 (duur: ongeveer 60 min) 

Vaste prijs: € 15 

- Schunnig, donkere humor, goed niveau van Engels vereist, maar we kunnen eventueel wel 
een leuke vertaler aanduiden in de groep, die het op dezelfde manier het verhaal vertelt in 
het Nederlands… ☺ 

- €15 p.p, in 3 groepen de tour doen, en in elke groep mag er 1 iemand gratis mee!  

- Volgens velen de beste uitstap! Enorm enthousiaste gids, het Engel viel goed mee. Heel 
leuk concept. 

nadien: vrije tijd 

Vrijdag 5 februari: 

8u45: vertrek naar bushalte 

9u45: aankomst Drimnagh Castle 

- Prijs: €3 pp 

- Bereikbaarheid: bus 

! vanaf hostel 37min of 43min volgens Google Maps 

- Openingsuren: 9u-13u 

- Genoeg bussen dus vertekken is flexibel 

11u30 à 12u00: vertrek richting centrum (bus) + vrije tijd 

14u00: afspraak aan St Partrick’s Cathedral (bezoek binnen) 

- €3,9 pp 

- zeker de moeite om te bezoeken! 

15u30: vertrek naar the National Gallery 

- gratis, maar moest blijkbaar met reserveringen 

- het personeel deed er nogal moeilijk, behandelen ons als kleine kindjes 

- Heel mooi, maar op een uurtje kan je terug buiten zijn 

17u30: vrije tijd 

nader te bepalen uur: laatste avondmaal met de hele groep! 

nadien: vrije tijd 

Zaterdag 6 februari: 

9u15: met koffer en met volle maag  
verzamelen in hostel / laatste kleine activiteit 

9u45: vertrek naar bus 
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10u30: aankomst luchthaven 

13u10: opstijgen 

15u55: aankomst in Charleroi / einde van de reis 
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Zaterdag 6 februari: 

9u15: met koffer en met volle maag  
verzamelen in hostel / laatste kleine activiteit 

9u45: vertrek naar bus 

10u30: aankomst luchthaven 

13u10: opstijgen 

15u55: aankomst in Charleroi / 

einde van de reis ☹ 


