
Bridie Hannigan (42) drinkt bier en whiskey in de Anchor bar in New Market Street.
Ze bestelt een drankje voor me en wil graag iets vertellen: “Ze noemen me hier

Bogside Bridie. Ik heb een boek geschreven over Bloody Sunday. Veel mensen kennen
me wel hier. Toen ik 26 was, heb ik een week vastgezeten in Castle Ray in Belfast, het
beruchte verhoorcentrum. Daar kreeg ik een pistool tegen mijn hoofd en vertelden ze
me dat ze mijn familie zouden afmaken. Ze dachten dat ik een IRA-terroriste was.
Maar ze hebben nooit iets kunnen bewijzen.” In een protestantse wijk als Fountain
komt ze nooit: “Dat kan niet, zeker niet met de tatoeages die ik heb. Allemaal symbo-
len die laten zien aan welke kant ik sta.”
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Stadsportretten
in Derry
Pleinen, musea, kerken: mooi allemaal,
maar de sfeer in een stad wordt toch
voor een goed deel bepaald door de bewoners.
Deel 4 van een serie stadsportretten:
Derry, Noord-Ierland.

tekst en foto’s THIJS HESLENFELD
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Locatie: Derry (Londonderry)
Sfeer: beetje spanning in de
lucht, maar niet onaangenaam
Mensen: behulpzaam, open
Weer: graadje of 18

Doen of laten

Een bezoek aan Bogside met de be-
kende muurschilderingen en het in-
drukwekkende Free Derry-museum
is een must.

Een rondwandeling over de oude
stadsmuur laat je in een uurtje zien
hoe de stad in elkaar zit.

De kroegen in het oude centrum zijn
geweldig. Hier kennen ze binnen 5
minuten je naam en na het eerste
glas bier komen de levensverhalen
op tafel. En die liegen er niet om hier.
Ik ontmoet een vader van drie kinde-
ren die aanslagen pleegde en twee
jaar vastzat, een kroegbaas in wiens
café vijf mensen werden doodge-
schoten en een man die zei dat hij ja-
ren bankovervallen pleegde. “Maar
dat was vóórdat er beveiligingsca-
mera’s kwamen, hoor.”

De taal is soms lastig; door het apar-
te accent klinkt het in een volle kroeg
soms net of er allemaal Kermit de
Kikkers door elkaar heen praten.

De mensen drinken hier snel en veel.
Sommigen zelfs whisky en Guiness
door elkaar heen.

Muurschilderingen speelden een be-
langrijke rol tijdens The Troubles, en
ze zijn er nog steeds, vooral in de ka-
tholieke wijk Bogside, maar ook in
Fountain. Na verloop van tijd kun je
ook alle begrippen, symbolen, kleu-
ren en afkortingen uit elkaar hou-
den. Loyalisten, republikeinen, na-
tionalisten, de RUC, IRA, RIRA, rood-
wit-blauwe stoepen, oranje muren…

Taxi’s zijn goedkoop (3 pond voor een
stadsritje) en een bron van verhalen.

Garteh Conaghan (uiterst links) bouwt met zijn vrienden een reusachtige brand-
stapel in de beroemde wijk Bogside. Vanavond gaan overal in de Republikeinse

buurten dergelijke brandstapels in de hens, ter gelegenheid van de Maria-
tenhemelopneming, maar ik vraag me ernstig af of deze jongens enig idee hebben
van de precieze aanleiding. De sfeer hier is niet erg relaxed, dit zijn geen lieverdjes.
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Dee Irwin (43) pikt me op op het vliegveld van Belfast en is direct
een kennismaking met het heftige verleden van Noord-Ierland.

Als achtjarige verloor hij zijn rechterbeen bij een bomaanslag in
Belfast. “We liepen een mars met Pasen en ik stapte op een putdek-
sel: boem! De eerste minuten dacht iedereen dat ik zou sterven; een
priester heeft me de laatste sacramenten gegeven. Maar ik heb het
gered.” Inmiddels is Irwin vader van een dochter van drie en als het
goed is, komt er binnenkort nog een kind. “Dat krijgen we deze week
te horen.”

Michael Rooney (51, rechts) met zijn vrienden, Cyril (57) en John
(61) Horan voor Derby Bar in Great James Street. In zijn jonge

jaren was Michael veel in conflict met de Britten. Kort na Bloody
Sunday in 1972 zat hij twee jaar achter de tralies en hij laat me litte-
kens zien van plastic kogels. Michaels 84-jarige vader ligt op ster-
ven, vertelt hij met tranen in de ogen. Hij wijst op St. Eugenes Kathe-
draal: “Zie je die bliksemafleider op de top van het kruis? Die heeft
mijn vader daar gemonteerd! Elke keer als ik hier buiten een sigaret
sta te roken, denk ik aan die ouwe. En dan ben ik trots op hem!”

Brian Gallagher (43) voor zijn mooie kapperszaak Baldies Barbers
in Castle Street. Hij zit er sinds 1993 en dat maakt hem één van

langstzittende kappers van de stad. Het valt mij op dat hier zo veel
kappers zijn, maar dat zijn volgens Brian vooral eendagsvliegen:
“De meesten zijn binnen een jaar weer weg.”

Corina Kalpie (26, links) en haar vriendin Orla McGalloway zitten
samen met een groep vrienden op het terras van The Dungloe in

Waterloo Street. Ze verzamelen zich hier elke zaterdagmiddag om
voetbal te kijken, te eten en te drinken. Werk hebben ze geen van
beiden. “I do nothing,” verklaart Orla simpel.

Stuart Ward (4) en zijn vader Stephen hebben net boodschappen
gedaan en zijn onderweg naar huis in de protestantse enclave

Fountain, middenin de oude stad. Daar wonen 313 protestanten in
een met hoge hekken afgescheiden wijk. Aan beide zijden ontmoet
ik mensen die uitleggen dat die hekken er staan, omdat de anderen
stenen en molotovcocktails naar de overzijde gooien. Stephen
werkt in het ziekenhuis als porter – hij rijdt vooral rolstoelen. Hij
piekert er niet over om te verhuizen: “Dat zou voelen als het hoofd in
de schoot leggen, als een nederlaag.”

Alan Gracie (27) wandelt met zijn hond Blu, een Japanse Akita,
door de wijk Fountain. Alan is een werkloze truckchauffeur uit

Schotland; drie jaar geleden trok hij in bij zijn vriendin hier. De
spanningen vind hij geen probleem: “Dat hoort erbij. Ik kwam vroe-
ger ook al hierheen voor de marsen en de vreugdevuren.” Hij vindt
de sfeer nu veel ontspannener: “Vuurwapens zijn er niet meer, het
zijn alleen nog stenen en molotovcocktails!” Op de foto knippert hij
niet met zijn ogen; deze man bekijkt de wereld door twee spleetjes.
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V O O R D E E L B O N
E L Y S I U M - S T E R R E N

Tegen inlevering van deze bon,
ontvangt u

20% korting
op de sauna-entree.

Maximaal 2 personen per bon.
Niet in combinatie met arrangementen

en andere aanbiedingen.
Geldig t/m 31 maart 2010.

A r r a n g em e n t S t e r r e n
Gebruik van alle saunafaciliteiten (incl. 23 verschillende

sauna’s en diverse opgietrituelen) • Vrij gebruik van

shampoo, showergel, scrubzout en olie • Uitgebreid

lunchbuffet • Elysium deelmassage (25 min.) of Facial

(25min.) of Facial forMen (met de producten van Clarins

of Dermalogica) of Hotstone Massage (25 min.)

Arrangementsprijs van € 72,50 voor€ 59,95
Dit arrangement is geldig t/m 31 maart 2010.
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Elysium, Kooilaan 1, 2665 KR Bleiswijk • Tel. algemeen: 010-5241166 • Reserveringen: 010-5241177 (ma t/m za 09.00-17.30 uur) • www.elysium.nl • Maandag is damesdag • Badkleding is niet toegestaan • Leeftijd vanaf 14 jaar
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