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T I T A N I C B E L F A S T. C O M

NOOIT MEER
Ontdek de kettingreactie van gebeurtenissen 
waardoor de Titanic zonk en de maatregelen 
die zijn genomen om te voorkomen dat een 
tragedie als deze opnieuw gebeurt. Duik in 
de getuigenverklaringen van de Britse en 
Amerikaanse onderzoeken en krijg uit de eerste 
hand te zien wat er aan boord van de Titanic 
gebeurde op die tragische nacht.

Artefacten

• Verrekijker Box Sleutels

BALLARDS ZOEKTOCHT
Ga door de leegte, de periode van jaren waarin 
het schip vermist was. Volg de zoektocht van Dr. 
Ballard om zijn levenslange droom te vervullen om 
het wrak van de Titanic te ontdekken, een ambitie 
die leidde tot een van de grootste ontdekkingen 
van onze tijd. Voel de opwinding van feesten die 
al snel plaats maken voor stilte.

HET SCHIP VAN DROMEN
Ga op een reflecterende reis van de hoop en 
dromen van degenen die getroffen zijn door 
het beroemde schip. Zie de hele setting en het 
middelpunt van het schaalmodel van het schip 
transformeren bij elke droom. Daal de trap af naar 
niveau 2 om dichter bij de geschiedenis te komen, 
want onvertelde passagiersverhalen worden tot 
leven gebracht door een verzameling originele 
Titanic-artefacten. Ga door naar niveau 1

Artefacten

• Plattegrond van eersteklas accommodatie

• Originele glasplaatfoto’s van de lancering 
van de RMS Titanic

• Titanic ligstoel

• Malcolm Johnson-foto, zakhorloge en         
manifestticket

• Wallace Hartley’s viool en persoonlijke 
brieven

• Jas van schapenvacht, eigendom van Mabel 
Bennett

• Wandelstok, eigendom van Ella White

• Zilveren heupfles, eigendom van Helen 
Churchill Candee

• Dominee Harper Brief

DE BLIJVENDE ERFENIS
Betreed de moderne tijd om te zien hoe de 
betekenis van het Titanic-verhaal Belfast heeft 
beïnvloed en tot de verbeelding van de wereld 
heeft gesproken door middel van film, theater 
en literatuur. Test je kennis van de Titanic door 
middel van een interactieve quiz en poseer om je 
Jack en Rose-fotomoment vast te leggen op de 
boeg van het schip. Verlaat via niveau 1.

VIND UW 

WEG
DOOR HET

VERHAAL

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

• Gouden zakhorloge van Lord Pirrie

DE UITRUSTING
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

• White Star Line-serviesgoed

DE EERSTE REIS
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.

Artefacten

• Brief van dokter Simpson

• Brief van de familie Hart

• Menu uit de eersteklas

ZINKEND
Neem jezelf mee naar 11.40 uur op 14 april 1912 toen 
de Titanic op tragische wijze de ijsberg raakte. Voel 
hoe de atmosfeer verandert als de duisternis valt. 
Luister naar overlevenden die hun verhaal vertellen 
en ‘lees er alles over’ in de wereldmedia. Onderzoek 
of je links hebt naar het Titanic-verhaal via de 
databases van passagiers, voordat je de namen 
volgt van degenen die het hebben overleefd en die 
verloren zijn gegaan tot niveau 3.

Artefacten

• Origineel reddingsvest


