
Veel foto’s verwijderd ivm recht

• LET OP: IVM RECHTEN (OF HET GEBREK DAARAAN) HEBBEN WE VEEL
VAN DE FOTO’S VERWIJDERD, MAAR WEL DE LINKS LATEN STAAN,
ZODAT DE FOTO’S ZELF OPGEZOCHT KUNNEN WORDEN. DE LINKS 
STAAN IN DE AANTEKENINGENPAGINA. 



Presentator
Presentatienotities
bronnen: mural Bobbie Sands, eigen foto;mural King Billie, eigen foto;vlag EU, https://www.thelanguagecentre.it/en/common-european-framework.html 



Wie zijn wij?

• Roeland van Westerop en Marieke Kleinhuis

• Roeland.vanWesterop@han.nl
• Marieke.Kleinhuis@han.nl

Presentator
Presentatienotities
+ waarom staan wij hier (veldwerk met vierdejaars, hoe mooi grenzen en identiteit zichtbaar zijn in Belfast, hoe actueel het conflict nog is, en hoe fragiel toch ook wel de vrede, waarbij we verder geen harde uitspraken doen over hoe dit zich gaat ontwikkelen). 

mailto:Roeland.vanwesterop@han.nl
mailto:Marieke.Kleinhuis@han.nl


Het programma

• Verleden
• Brexit
• Ons veldwerk
• Vooruitblik



Geschiedenis

Presentator
Presentatienotities
afbeelding 1: De Ieren zijn een kolonie van Engeland geweest, zo zien ze dat ook echt zelf. Hoe is dit zo ontstaan? Dan gaan we terug naar 1169: in Ierland had je toen een aantal koningen die elkaar bevochten om de titel van High King. 1 van die koningen vroeg toen Henry de 2e, de Engelse koning, om hem te helpen. Henry besloot daarop Ierland te annexeren, en beloonde zijn baronnen met grote stukken Iers land. afbeelding 2: Toen Engeland protestants werd in 1536 werden de katholieken in Ierland steeds meer onderdrukt. Ierland was in de 16e eeuw vaak het toneel van onrust. Buiten het gebied rond Dublin was de invloed van het Engelse bestuur beperkt. De voornaamste zorg van de Engelsen was om tegen zo min mogelijk kosten Ierland in naam Engels te houden zodat het geen bedreiging voor Engeland kon worden. Deze wat halfslachtige politiek leidde met bijna ijzeren regelmaat tot kleine en grotere opstanden tegen het Engelse gezag. In de 16e en 17e eeuw had je daarom de Engelse volksplantingen in Ierland (plantations of Ireland), bedoeld om de greep op Ierland te verstevigen door het stichten van kolonies. Hierbij werden van het Engelse en Schotse vasteland duizenden voornamelijk protestantse kolonisten aangevoerd. Ze werden gevestigd op lokale grond die afgenomen was van de Ierse edelen. De grootste en succesvolste was de Ulster Volksplanting. Ulster => Noord-Ierland, kreeg de grootste concentratie protestanten => gevolgen voor de troubles.afbeelding 3: Na de onderdrukking van de Paasopstand (Easter rising) begonnen Ierse vrijwilligers gegroepeerd in het Iers Republikeins Leger een guerillastrijd tegen de Britten. De bezetting van Ierland door Groot-Brittannië werd uiteindelijk onhoudbaar, hoogtepunt van de gewelddadigheden was de Burning of Cork in 1920 => wapenstilstand + onderhandelingen. De extremistische vleugel van de IRA onder Eamon de Valera weigerde echter akkoord te gaan met de ‘deling’ van Ierland in een Vrijstaat en een Brits Ulster => burgeroorlog tussen voor- en tegenstanders. Uiteindelijk legde hij zich neer bij de deling, in 1923 was het een feit. afbeelding 4: In Noord-Ierland was toen 60 procent protestants en 40 procent katholiek. 1e afbeelding http://www.compeng.ulster.ac.uk/cie/imhappy/Mounsandel/images/anglo/irelandmap.jpg 2e afbeelding https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Map_of_Ireland_in_1609.gif3e afbeelding http://theirishrevolution.ie/wp-content/uploads/2016/10/burning-of-cork1.jpg4e afbeelding https://www.themaparchive.com/media/catalog/product/cache/1/image/b9d24ee63e043d9dae72d8cfeefe8ff8/A/x/Ax01869.jpg 5e afbeelding https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Ireland_trad_counties_named.svg/400px-Ireland_trad_counties_named.svg.png 



Troubles

Presentator
Presentatienotities
De leefomstandigheden van de katholieke bevolking in Noord-Ierland waren niet goed. Ze waren armer, woonden in slechte omstandigheden en hadden vaak geen stemrecht. Midden Jaren zestig: burgerrechtenbeweging => tegen achtergestelde positie, bv qua werk en stemrecht (alleen huiseigenaren konden stemmen). organiseerden veel protestmarsen. Aanslagen, vergeldingen, verdwijningen, opstanden, Meer dan 3500 mensen gedood, van beide groepen. Eindigde met het Goede Vrijdagakkoord: afgesproken dat alle grenscontroles tussen de twee Ierlanden volledig verdwijnt. In de afgelopen 20 jaar is de open grens hét symbool van de vrede. Foto van https://www.irishnews.com/news/northernirelandnews/2018/04/06/news/-desolation-and-destruction-of-troubles-captured-in-new-photography-exhibition-1297360/ A portrait of an older woman walking down Falls Road. Picture by Séan Hillenfoto Dirty protest/blanket protest http://static.bbc.co.uk/history/img/ic/640/images/resources/events/blanket_no-wash_protests_maze.jpg https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/northernireland/6030301/The-night-the-Troubles-began.html: foto man met babyhttp://static.bbc.co.uk/history/img/ic/640/images/resources/topics/troubles_everyday_life.jpg: het dagelijkse leven na een bomaanslagafbeelding http://static4.uk.businessinsider.com/image/59424d5f709d1b2a008b458d-1879/mcguinness%20adams.jpg Tony Blair, Martin McGuiness en Gary Adams van Sinn Féin (politieke tak van de IRA) 



Taalgebruik

Presentator
Presentatienotities
Het is geen religieus conflict, maar gaat over politiek, identiteit, …..https://belfastchildis.com/the-troubles-history-background/



Brexit

Presentator
Presentatienotities
https://images4.persgroep.net/rcs/L14VJ0EqYEW-TJ4JbAlD_S1KnrE/diocontent/134220804/_fitwidth/763?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.8 29 maart 2019: VK uit de EU9 november 2018: nog geen deal tussen VK en EU?heet hangijzer: de grens tussen Ierland en Noord-Ierland => harde grens voorkomen (zowel de EU als Groot-Brittannië hebben dat gezegd). Backstop Extra complicerend: steun Noordierse DUP minderheidsregering May => absoluut geen uitzonderingspositie voor Noord-Ierland. De republicans willen echt geen harde grens: dan voelen ze zich weer nog meer afgescheiden van Ierland => bang voor mogelijk oplaaien van het conflict.Overgangsperiode van 21 maanden in interne markt en douane-unieHoe grenscontroles voorkomen tusen Ierland en Noord-Ierland? Niemand wil grenscontroles (VK, EU, Ierland, Noord-Ierland niet), maar VK wil niet in de douane-unie blijven. De hoop is dat Brussel en Londen (en Belfast) binnen een maand op de een of andere manier een oplossing vinden voor de Noord-Ierse kwestie. Backstop is daarbij het woord waar alles om draait. Eind vorig jaar heeft May op een EU-top te elfder ure ingestemd met een extra vangnet, of stok achter de deur, voor het geval de onderhandelingen over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland (na de Brexit de nieuwe buitengrens) mislukken.De Britten hebben nu spijt van deze afspraak, omdat Brussel er weinig meer aan gelegen is een creatieve oplossing voor het grensprobleem te vinden. Immers: als er geen oplossing komt moet Noord-Ierland óf het hele Verenigd Koninkrijk bij de douane-unie blijven. Beide partijen willen nog steeds een harde grens tussen de Ierse republiek en het Britse Noord-Ierland voorkomen. De EU eist een 'backstop' (vangnet) met juridische garanties dat die grens er nooit komt, wat er ook gebeurt: brexit-akkoord of niet.De onderhandelaars kwamen vorige week een heel eind en belandden zelfs in dermate technisch ingewikkeld vaarwater dat er een 'vangnet met een vangnet' op tafel kwam te liggen. De eerste backstop zou er dan op neerkomen dat het gehele Verenigd Koninkrijk lid blijft van de EU-douane-unie, totdat er een betere oplossing is gevonden.Grootste obstakelDe Britse regering wil dat die backstop een einddatum heeft. De EU hamert echter op een garantie voor onbepaalde tijd, anders blijft het risico bestaan dat er, als alles in de soep loopt, alsnog een harde grens komt op het Ierse eiland. Die principekwestie is het grootste obstakel.Ideeën voor een digitale techgrens met mobiele douaneteams zijn door Brussel afgeserveerd. Er is onder meer angst voor smokkelpraktijken. Delen van het Iers-Noordierse grensgebied staan nu al bekend als bandietenland, zozeer dat kijk- en luistergeldinspecties zich er niet vertonen. De brexiteers hebben nooit interesse getoond in Noord-Ierland, voor noch na het referendum, en lijken bereid te zijn het op te offeren voor hun Brexit-droom. Noord-Ierland heeft er mede toe bijgedragen dat de strijd tussen Brussel en de brexiteers, met May in het midden, is gaan lijken op een hedendaagse versie van Game of Thrones (een serie die dan ook is opgenomen in Noord-Ierland).May kan het voorstel niet accepteren zonder haar regering op te blazen.drie opties https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dit-zijn-de-drie-grensscenario-s-tussen-eu-en-het-verenigd-koninkrijk~bd1b7b78/ 



TWEE GESCHEIDEN WERELDEN –
WEINIG ‘SHARED SPACE’



WONEN

Presentator
Presentatienotities
https://vimeo.com/210755846 er zijn er meer dan 100. Na het Goede vrijdag akkoord zijn er nog …. bijgekomen. https://www.thedetail.tv/mapfiles/index.html https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/despite-20-years-of-peace-both-sides-continue-to-live-apart-1.3031044�



Wonen - Belfast

Presentator
Presentatienotities
Eigen foto – Marieke Kleinhuishttps://www.npostart.nl/de-muur/30-04-2018/BV_101388196#close 19.05 – 21.31er zijn er meer dan 100. Na het Goede Vrijdag akkoord zijn er zelfs interfaces/peace walls bijgekomen, er is er slechts 1 neergehaald. https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/one-peace-wall-down-109-across-northern-ireland-still-to-go-34486822.html the Department of Justice own 51 and the Housing Executive own 20. The rest are owned privately or by various public agencies. https://factcheckni.org/facts/who-opens-and-closes-interface-gates/ https://factcheckni.org/facts/do-more-residents-want-peace-walls-to-stay/ https://www.thedetail.tv/mapfiles/index.html https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/despite-20-years-of-peace-both-sides-continue-to-live-apart-1.3031044

https://www.npostart.nl/de-muur/30-04-2018/BV_101388196#close




Ontmoeten

Presentator
Presentatienotities
Ook qua onderwijs apart (minder dan 7 procent van de kinderen gaat naar een gemengde school) en weinig gemengde huwelijken.https://images.slideplayer.com/35/10507546/slides/slide_10.jpg



Spanningen bestaan nog steeds

Presentator
Presentatienotities
http://www.irishnews.com/picturesarchive/irishnews/irishnews/2017/06/19/194613071-5d5e5c75-a5e3-4168-b94f-1d796de81f5d.jpg Oranjemars: De Oranjemarsen is een reeks van parades die jaarlijks wordt gehouden door de Oranjeorde in het Noord-Ierland. Deze worden rond de periode van 12 juli gehouden want op deze dag werd koning James van Frankrijk verslagen door Willem III van Oranje bij de Slag aan de Boyne in 1690.Verschillende nog actieve katholieke paramilitaire splintergroepen zien Brexit als een geschenk van God om het fragiele vredesproces om zeep te helpen. Het afgelopen jaar waren er nog ruim honderd aanslagen. (Real IRA en de Óglaigh na hÉireann). Maar ze zijn klein en onbetekenend. Londonderry: sinds medio 2017: vele brandbommen, beschietingen en gewelddadige confrontaties tussen de 2 groepen. https://ansionnachfionn.files.wordpress.com/2016/08/volunteers-of-the-irish-insurgent-grouping-c3b3glaigh-na-hc3a9ireann-or-c3b3nac3a9-in-a-press-conference.jpg https://e3.365dm.com/17/11/1096x616/skynews-michelle-oneill-arlene-foster_4144410.jpg?20171101152839 Al meer dan 600 dagen zonder regering, geen nieuwe power sharing deal tussen Sinn Fein (Michelle O’Neill) and DUP (Arlene Foster). Onder andere onenigheid over de Irish Language Act. 



HET VELDWERK



Praktische informatie

• Veel vluchten op Dublin via Schiphol (Ryanair, KLM, Aer Lingus) of 
Eindhoven (Ryanair)

• Iets minder vluchten op Belfast (niet vanaf Eindhoven)
• voor 20 euro pp op en neer naar Belfast (2,5 uur)
• bus vertrekt ieder uur (8.30 heen, 20.30 terug)

• Of je blijft thuis, maar kunt dan nog steeds veel doen met de murals



Ierse vs Britse identiteit

Iers
• republican
• nationalist
• catholic
• Gaelic

Brits
• loyalist
• unionist
• protestant
• english

John, James, Mary, 
George, 

Sean, Seamus, Maire, 
Niamh…

Presentator
Presentatienotities
bronnen:eigen foto’shttps://en.wikipedia.org/wiki/2018_England_rugby_union_tour_of_South_Africahttps://en.wikipedia.org/wiki/Queen_Elizabethhttps://www.dublinlive.ie/sport/dublin-face-tipperary-ireland-hurling-13272105https://nos.nl/artikel/2222978-zege-op-engeland-brengt-ierse-rugbyers-derde-grandslam.htmlhttps://www.kisspng.com/png-ireland-individual-retirement-account-provisional-574128/

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQstrsob3eAhVKa1AKHeo5AQwQjRx6BAgBEAU&url=http://theconversation.com/ashes-2017-why-underdog-status-could-do-englands-cricket-team-a-big-favour-87533&psig=AOvVaw1XQUs3cttufJS0TO_wuZf7&ust=1541507649553308


Veldwerk

Presentator
Presentatienotities
Bron: maps.google.com



Belfast: City Hall

Presentator
Presentatienotities
bronnen:eigen fotohttps://nl.pinterest.com/ronaldhilton351/rms-titanic/Wikimedia commons



George’s market, Beacon of Hope

Presentator
Presentatienotities
St. George’s Market, aloud overdekt marktgebouw, een van de eersten in Europa en oudste nog bestaande overdekte markthal, Victoriaanse stijl. Staat te midden van modern gebouwen en is enige overgebleven. Sfeer: open, alles en iedereen, alle smaken door elkaar, zelfs broodje Unox!Beacon of Hope, Thanksgiving Square Beacon, Nula with the Hula, Thing with the Ring, Belle on  the Ball.bronnen:eigen fotoAndy Scott, https://www.thousandwonders.net/Belfast/pictures?p=3



Musgrave police station

Presentator
Presentatienotities
Bronnen:eigen foto;http://lukevanreedevanoudtshoorn.blogspot.com/2016/04/hey-guys-it-has-been-very-eventful-past.html



Belfast: Shankill road

Presentator
Presentatienotities
Diamond Jubilee Pub => genoemd naar het 60 jarig jubilieum van Koningin VictoriaBronnen:maps.google.comalamy.com



Belfast: Shankill road

Presentator
Presentatienotities
Oranje mars (Oranjeorde) , 12 juli, gaat over het Drumcree conflict in Portadown, waar de mars naar de Drumcree kerk dwars door een nationalist/katholieke gedeelte van het stadje gaat. Deze muurschildering is vervangen door deze als onderdeel van de Re-imaging Communities programme. The Drumcree conflict or Drumcree standoff is an ongoing dispute over yearly parades in the town of Portadown, Northern Ireland. The Orange Order (a Protestant, unionist organization) insists that it should be allowed to march its traditional route to-and-from Drumcree Church (see map). However, most of this route is through the mainly Catholic/Irish nationalist part of town. The residents, who see the march as sectarian, triumphalist[1] and supremacist, have sought to ban it from their area.[2] The Orangemen see this as an attack on their traditions; they had marched the route since 1807, when the area was mostly farmland. The "Drumcree parade" is held on the Sunday before the Twelfth of July.bronnen:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Mural_Belfast.jpg mural Drumcree Oranjemarseigen foto’s



Belfast: Shankill road

Presentator
Presentatienotities
Bronnen:eigen foto’sOude en nieuwe mural: militair vertoonnieuwe: slachtoffer na het Goede Vrijdagakkoord



Murals: zelfde symbolen

Presentator
Presentatienotities
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/C%C3%BA_Chulainn_mural.jpg/800px-C%C3%BA_Chulainn_mural.jpghttps://pbs.twimg.com/media/DqIhIH-WkAAArbk.jpg:largeMytische held Cuchulainn: grote strijder en verdediger van Ulster, gevreesd om zijn “frenzy” (krijgt een waas voor zijn ogen)Mural A shows him in his frenzy. He embodies resilience against invaders, thus proving to be an apt figure for both Protestant and Catholic communities.Mural B depicts the dying warrior Cú Chulainn as the central figure in a mural commemorating Irish Republican Army (IRA) members from the local area who have been killed. Cú Chulainn is depicted, as in the 8th century epic tale Táin Bó Cuailnge, dying upright.



Murals als aanklacht

Presentator
Presentatienotities
https://extramuralactivity.files.wordpress.com/2017/08/04416-2017-08-15-where-is-30.jpghttp://sites.gsu.edu/nirishlit/files/2016/03/1024px-Collusion_is_not_an_illusion-1yqr8i1.jpg



Belfast: nieuwe murals voor oude

Presentator
Presentatienotities
nieuwe murals: meer gemeenschapszin, maar wel gericht op eigen buurt!Er staat nog steeds een bordje bij met de oude mural. https://s0.geograph.org.uk/geophotos/04/11/54/4115447_331326b1.jpg dit is wat we tegenkomen, nieuw naast oud, non-alligned naast loyalist.eigen fotohttps://www.belfastlive.co.uk/news/belfast-news/west-belfast-community-unveils-new-10177518



Peace wall (interfaces)

Presentator
Presentatienotities
eigen foto



Peace wall (interfaces)

Presentator
Presentatienotities
eigen foto’shttp://www.irishnews.com/news/northernirelandnews/2015/11/30/news/streets-of-belfast-footage-wins-filmmaker-10-000-339202/ 



Falls road

Presentator
Presentatienotities
maps.google.nleigen foto



Falls road

Presentator
Presentatienotities
eigen fotohttps://belfastpeacelines.wordpress.com



Falls road

Presentator
Presentatienotities
eigen foto’s





Persoonlijke ervaringen veldwerk

• Ierse studenten gaan niet vrij rondlopen in loyalist/unionist 
neigbourhood;

• Beter niet met een Bus met Iers kenteken over Shankill road rijden;
• Centrum van de stad is neutrale plek;
• Je kunt vrij rondlopen in beide buurten, maar weet wel te allen tijde

waar je bent…
• Studenten/ leerlingen/ docenten openen hun ogen over zoveel

tegenstellingen/ vijandigheid/ discriminatie/ afscheiding (binnen de 
EU).

Presentator
Presentatienotities
opmerking van de Ierse buschaufeur tegen onze Ierse collega: I thought you were very brave going into that loyalist area



Doelen veldwerk Murals

• Doelen van het veldwerk:
• herkennen en ervaren van “gevoel van plek en identiteit” in twee 

wijken, dicht bij elkaar;
• herkennen van de twee buurten;
• interpreteren van “murals”, door wie gemaakt en met welk doel;
• laatste jaren meer murals gericht op (internationale) vrede, 

gerechtigheid en welzijn.



Murals & Brexit

• Betekenis van Brexit
• open grens tussen Ierland en Verenigd Koninkrijk brengt handel, 

communicatie, welvaart/welzijn, verkleind tegenstellingen;
• harde grens roept de vraag op waar men bij hoort, en dus

vergroting van tegenstellingen;
• demografische verhouding is 50%-50%, daarmee verharden de 

posities in het debat;
• Bestaande murals herinneren aan bloedige strijd en 

tegenstellingen;
• Idem: strengbewaakte politie (bureaus), muren, hekken en 

poorten.



De toekomst?

Presentator
Presentatienotities
Maar: Het Goede Vrijdagakkoord bepaalt dat bij een constitutionele verandering, en dat is de brexit voor Noord-Ierland, een referendum mogelijk is om tot hereniging te komen met Ierland.De demografische verhoudingen verschuiven rap en naar verwachting zullen de protestanten tegen 2021 hun meerderheid verliezen. Door de Brexit raken meer Noord-Ieren sneller overtuigd van de noodzaak van een referendum over een verenigd Ierland. 56% van de stemmers in Noord-Ierland stemden bij de Brexit voor een stay. Daar zit ook een financieel aspect aan. liever een verenigd Ierland als EU-lid dan een Brits maar economisch en maatschappelijk geïsoleerd Noord-Ierland erbuiten. Ons veldwerk heeft laten ons twee gemeenschappen laten zien die eerst historisch tegenover elkaar stonden, nu vreedzaam samen leven, maar erg gericht op de eigen gemeenschap. En wat gaat er nu gebeuren. Na 20 jaar vindt er als het ware weer een herijking plaats. Wie ben ik, waar behoor ik toe, en wat weegt zwaarder? Is er ook nog een derde categorie? Loyalist, Republican of Noord-Ierlander?



Presentator
Presentatienotities
https://weburbanist.com/wp-content/uploads/2007/08/belfast-6.jpghttps://itoccuredtome.files.wordpress.com/2012/10/rory-mcelroy-1.jpg



Extra, oefenen

Presentator
Presentatienotities
Bronnen:maps.google.comwelke straat staat waar afgebeeld?
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