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BLOEIEND BELFAST
Verken de bloeiende industrieën van Belfast en
zie waarom de Titanic werd gebouwd in deze
florerende stad. Probeer zelf te communiceren
met het Marconi-apparaat, zoals dat op de
Titanic werd gebruikt, en wees getuige van het
gesprek tussen James de butler en zijn collega.
Artefacten
• Originele attributen van Gallaher, Mitchell
en Ross
• Verklaring van naamswijziging van de
scheepswerf
• Partnerschapsakte voor Queen’s Island
Shipbuilding & Engineering Company

DE SCHEEPSWERF
Bekijk de blauwdrukken van de Titanic en test
je vaardigheden op de interactieve vloer. Bekijk
de schaal van de Arrol-portaalkraan en beeld je
in op die hoogten te werken. Neem de lift naar
de 4e etage om de hitte van het staal te voelen
en de klinknagelaanbrengers te horen in de
Scheepswerfrit (wachtrijen mogelijk).
Artefacten
• Klok van Harland & Wolff Drawing Offices
• Originele 19e-eeuwse poorten van
Harland & Wolff
• Notitieboek met de lonen van
scheepswerfelektriciens dat het loon
van Thomas Andrews vermeldt

DE TEWATERLATING
Verplaats uzelf naar 12.13 uur op 31 mei 1911 op
de plek waar de Titanic werd gebouwd. Proef de
sfeer en voel de spanning bij de tewaterlating
van de Titanic. Beleef de historische
scheepshelling en het dok in een vervlogen
tijdperk met het 3D-model en de plattegrond.
Artefacten
• Een kaartje voor de officiële tewaterlating
van RMS Titanic op woensdag 31 mei 1911
• Gegraveerde klinknagel
• Tijdrooster voor werfarbeiders
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• Gouden zakhorloge van Lord Pirrie
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Verken het schip vanuit het ketelruim,
via het trappenhuis omhoog naar de
brug met de 3D-tour. Maak kennis met de
passagiersverblijven van de Titanic. Ontdek de
hutten, de stoffen en het serviesgoed. Luister
naar de muziek van Wallace Hartley’s band zoals
de passagiers zouden hebben gedaan.
Artefacten
• Promotionele brochure van de White
Star Line voor de Olympic en de Titanic
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• White Star Line-serviesgoed
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DE EERSTE REIS
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• Brief van dokter Simpson
• Brief van de familie Hart
• Menu uit de eersteklas

HET ZINKEN
Verplaats uzelf naar 23:40 op 14 april 1912 toen
de Titanic tragischerwijs de ijsberg raakte. Voel
de verandering in de sfeer terwijl het donker
wordt en de temperatuur daalt. Luister naar de
verhalen van de overlevenden en lees het in de
wereldmedia.

DE NASLEEP
Volg de muur van witte reddingsgordels naar de
3e etage en de replica op ware grootte van een
reddingsboot . Hoor de verhalen van getuigen
bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenis.
Zie het plan van de Britse Handelscommissie dat
werd gebruikt bij het Britse onderzoek en ontdek
of u een link heeft met het Titanicverhaal via de
databases met passagiers.
Artefacten
• Plan van de Handelscommissie

MYTHEN EN REALITEIT
Loop onder de kranen van H&W door en ga de
moderne tijd binnen om te zien hoe het verhaal
van de Titanic de fantasie van de wereld heeft
geprikkeld in film, theater en literatuur. Test je
kennis van de Titanic in een interactieve quiz.

TITANIC BENEATH
Verken het wrak van de Titanic met het
team van dr. Ballard en bestuur een op
onderwatervoertuig om zelf de wrakstukken te
verkennen. Sta op de glazen vloer en zie hoe
de Titanic er tegenwoordig uitziet. Ga verder
omlaag om de oceanen te verkennen en ervaar
het leven onder het oppervlak van onze lokale
kustlijnen. Verlaat de expositie via de 1e etage1.
Artefacten
• Op afstand bestuurbaar voertuig
• Zijscansonar
• Standaard duikkleding

Geen
flitsfotografie

Geen
video-opnamen

Geen eten
of drinken
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Volg de route van de Titanic, maak kennis met
enkele personen op het schip en ervaar het leven
aan boord via de beelden van Father Browne.
Loop op het dek en houd de reling vast om de
trillingen van het schip te voelen terwijl het de
oceaan oversteekt. Maak kennis met de steward
eerste klas die zich voorbereid op zijn volgende
dienst in het elegante Palm Court Café.

