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Ramptoerist spelen in Cobh

Reistips
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Specials
Landen Informatie

Cobh herontdekt haar band met rampschepen als Titanic
en Lusitania.

Webgids
Weer

Jarenlang wilden ze in de Zuidierse kustplaats Cobh (spreek
uit: Koov) eigenlijk niet weten dat dit de laatste plek was waar
het rampschip Titanic en haar tijdens de Eerste Wereldoorlog
getorpedeerde zusterschip de Lusitania voor de laatste keer
hun ankers hadden gelicht alvorens hun ondergang tegemoet
te varen.

Eire: het land van heksen en
kastelen

Klik op een plaatje voor een vergroting
Alsof het toch een beetje de
schuld van de Ieren was dat de
opvarenden van deze beroemde
schepen vanaf hier op weg gingen
naar hun waterige graf.
Maar die schroom hebben ze in
Belfast waar de Titanic van stapel
liep, inmiddels compleet laten
varen en ook Cobh heeft het
zwijgen van zich afgeschud. De
havenstad koestert haar
maritieme verleden en daar horen
ook de Titanic, de Lusitania, de
Mauretania en al die andere luxe,
maar lang verdwenen
passagiersschepen nadrukkelijk
bij.
Het verhaal van de Titanic mag
bekend verondersteld worden. De
onzinkbaar geachte superliner van
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de White Star Line liet op 11 april
1912, nu 95 jaar geleden, net
even buiten Cobh (dat toen nog
Queenstown werd genoemd) het
anker vallen bij Roche's Point.
Hier gingen nog 123 passagiers
en 1400 zakken post aan boord
alvorens het schip koers zou
zetten naar de haven van New
York.
Foto's in het Cobh Heritage
Centre, een 'must-see-attractie' in
Cobh, geven een indruk van de
levendigheid die onder de
passagiers heerste en de hectiek
van de zeelui die druk bezig zijn
met de laatste voorbereidingen
voor de grote oversteek. Ze zijn
gemaakt door father Frank
Browne die in Cobh van boord
ging. De laatste foto van de
Titanic is er een van het
majestueuze schip dat bij de kaap
voor anker ligt. En ook al heb je
de foto's en filmbeelden misschien
al honderden keren gezien, hier
op deze plek maakt dat ene
verstilde moment een
verpletterende indruk op de
bezoeker.
Lusitania
Vier jaar na het vergaan de Titanic
- de Eerste Wereldoorlog is
inmiddels negen maanden aan de
gang - wordt het passagierschip
de Lusitania, dat onderweg was
van New York naar Liverpool, in
de Ierse Zee door een Duitse Uboot getorpedeerd. Ruim 1200
mensen komen om het leven,
onder wie veel Amerikaanse
burgers. Even speelt de tot dan
toe neutrale Amerikaanse regering
met de gedachte om Duitsland
vanwege deze 'casus belli' de
oorlog te verklaren, maar dat gaat
uiteindelijk niet door. Pas twee
jaar later mengen de Amerikanen
zich in de strijd. De overlevenden
en slachtoffers van het rampschip
worden in Cobh aan land gebracht. In totaal liggen 169
slachtoffers van deze scheepsramp begraven in en rond Cobh.
Emigranten
De opvarenden van de Titanic waren zeker niet de enigen voor
wie de haven van Cobh, een van de grootste havensteden aan
de Ierse Atlantische kust, de laatste blik op Europa was. De
kleurige huizen van Cobh die fraai afsteken tegen het
glooiende groene landschap, vormden voor miljoenen
emigranten, soldaten en gevangenen de laatste blik op hun
geliefde Ierland toen zij op weg naar Amerika, strafkolonie
Australië, en de Napoleontische slagvelden van Europa de
monding van de Lee achter zich lieten. Op de vlucht voor
honger, armoede en de Engelsen stapten hier tussen 1815 en
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1970 meer dan drie miljoen Ieren aan boord van een schip op
weg naar een betere toekomst aan de andere kant van de
oceaan.
Een standbeeld aan de haven bij het Cobh Heritage Centre
herdenkt drie van hen. De vijftienjarige Annie Moore en haar
twee broertjes scheepten zich hier op 20 december 1891 in op
de SS Nevada voor hun landverhuizing naar de Verenigde
Staten. Zij waren op 1 januari 1892 de eerste emigranten die in
het nieuwe immigrantencentrum op Ellis Island bij New York
voet aan wal zetten. Bij dit aanmeldcentrum voor immigranten
staat ook een standbeeld voor Annie Moore.
Gevangenen
Nog eens ruim veertigduizend Ieren werden via Cobh als
gevangene naar de nieuwe kolonie Australië gedeporteerd.
Ook hun ellende is op indrukwekkende wijze in beeld gebracht
in het Cobh Heratige Centre dat gevestigd is in een voormalig
stationsgebouw. Overigens kun je hier ook genealogisch
onderzoek laten doen als je vermoedt dat een van je
voorouders vanaf hier naar den vreemde is vertrokken. De
geschiedenis van de emigranten en gevangenen komt ook aan
bod tijdens een wandeltocht langs de Titanic Trail.
Andere 'vreemde snuiters' zetten in Cobh juist voor het eerst
voet op Ierse bodem. Onder hen de Keltische leider Neimheidh
(circa 1000 voor Christus), Franse Hugenoten op de vlucht
voor vervolging na het Edict van Nantes en de Engelse
koningin Victoria die hier in 1849 aan wal kwam bij wat toen
nog Cove ('baai') heette. Haar komst was voor de Engelsen
reden om de stad om te dopen in Queenstown. Die naam werd
in 1921, na de onafhankelijkheid van Ierland, weer veranderd in
de Gaelic-naam Cobh.
Maar het is bepaald niet alleen maar treurnis en ellende in
Cobh, integendeel. De stad zelf is absoluut de moeite van een
bezoek waard. Zeker als de zon even schijnt spetteren de
kleuren van de gevels je tegemoet. Hoog boven de huizen
torent de St Colman's Cathedral. Een bezoek aan die
kathedraal is absoluut de moeite waard en vanaf het voorplein
is het uitzicht over de stad en de baai fenomenaal.
Golf
Ook in de omgeving van Cobh is genoeg te zien en te doen.
Neem bijvoorbeeld Fota Island. Hier vind je een fraaie golfbaan
(handicap 36 vereist), het landgoed Fota House , een
arboretum en een dierenpark.
Whiskey
Tussen Cork en Cobh ligt Midleton waar de beroemde
Jameson-whiskey wordt gestookt. Regelmatig worden hier
proeverijen en Ierse avonden gehouden.
Hoe er te komen
Cobh ligt op ongeveer vijftien kilometer van Cork, de hoofdstad
van het gelijknamige graafschap. Neem vanuit Cork de N25 en
daarna de R22. Zowel Cobh als Fota Island zijn vanuit Cork
uitstekend per trein bereikbaar. De treinrit vanuit Cork duurt
een kwartiertje en de trein stopt bij zowel Fota Island als in
Cobh. AerLingus vliegt elke dag minstens een keer en soms
twee keer rechtstreeks van Amsterdam naar Cork.
Nico van Dijk
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Links
Ierland.nl Site van het Iers Bureau voor Toerisme
EastCorkTourism Veel tips en informatie
● Cork-Guide
● Irishrail.ie. Treinkaartjes zijn online te koop
● Pure schoonheid in Ierland. Ierland-special Planet Reizen
● Murphy's Iers bier dat je in de regio Cork in de gezelligste
pubs tegenkomt.
●
●

stuur door

print

forumreglement

Skellig Rocks, Ierlands uitdagendste wandeling
Winterse wandelingen in Ierland
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