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Wie Cork niet kent, kent Ierland niet
Gepubliceerd op maandag 29 mei 2006

Door Nico van Dijk
Cork is Ierland in een notendop. Gezelligheid, 
natuurschoon, geschiedenis, sport en cultuur, je vindt het 
er allemaal. Dat maakt de stad tot een prima eerste 
kennismaking met Ierland en voor ervaren Ierland-gangers 
een reden om er terug te keren.

Vraag een inwoner van Cork, een Corkonian, wat de eigenlijke 
hoofdstad van Ierland is, en hij zal je zonder blikken of blozen 
de naam van zijn stad noemen en niet die van Dublin. Dat komt 
doordat Cork, Corcaigh op z'n Gaelic, zo Iers is als Ierland 
maar kan zijn, met een Ierse heilige, Saint Finbar, als stichter, 
een Saint Patrick Street, talloze gezellige kroegjes waar 
uitstekend Iers bier wordt getapt, en een geschiedenis die een 
staalkaart vormt van alle ups en downs die de Ieren hebben 
meegemaakt. Niet voor niets is Cork in 2005 Culturele 
Hoofdstad van Europa geweest.

Hollandse connectie
Cork was ooit wereldberoemd om z'n boter, die zelfs naar 
zuivelland Holland geëxporteerd werd. Op de terugweg namen 
de handelsschepen bakstenen als ballast mee, zodat je in Cork 
veel statige gebouwen ziet die zijn opgetrokken uit Hollandse 
steen. Het waren overigens de Nederlanders die de bloeiende 
boterhandel om zeep hielpen door de uitvinding van de 
margarine, maar dat is ons al weer vergeven.

Waar nu Saint Patrick Street loopt, de belangrijkste 
winkelstraat van de stad, liep vroeger een zijtak van de rivier de 
Lee, waardoor de schepen tot in het centrum van Cork konden 
komen. De rivier loopt er nog steeds, maar alleen nog 
ondergronds. De opvallend vormgegeven straatlantaarns, die 
iets weghebben van scheepsmasten met zeilen eraan, vormen 
nog een verwijzing naar dat maritieme verleden. 

De vijf meest gelezen 
artikelen

1) Wining & dining in Zuid-Afrika
2) Het verrassende platteland van China
3) Stedentrips bij de Zuiderburen
4) Lastminutes voor de Herfstvakantie
5) De topattracties van China

Eire: het land van heksen en 
kastelen

1) Halloween in Derry
2) Natuurlijk avontuurlijk
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4) Festivals, accenten en stadsmuren
5) Kastelen, parken en begraafplaatsen
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Op Saint Patrick Street staat ook een standbeeld van father 
Matthew, een Capucijner priester die zich in de negentiende 
eeuw als een van de eersten om de straatarme bevolking 
bekommerde. "See you at de statue" (op z'n Gaelic dus 'de 
statue') is in Cork een gevleugelde uitdrukking.

Opstand
Cork en de achterliggende haven van Cobh zijn ook 
onlosmakelijk verbonden met de Ierse geschiedenis van 
emigratie, honger en opstanden tegen het Engelse gezag. Via 
Cork en Cobh verlieten miljoenen emigranten het land om 
elders een beter bestaan op te bouwen. Die emigratie duurde 
tot de jaren negentig van de twintigste eeuw, toen Ierland door 
toetreding tot de Europese Unie een stuk welvarender was 
geworden. Sindsdien is Ierland zelfs een immigratieland 
geworden en voegen ook de Polen en Chinezen hun eigen 
invloed toe aan de 'couleur locale'.

En hoewel Cork ook z'n deel kreeg van de opstand van 1916 - 
de Troubles- en de burgeroorlog die na de onafhankelijkheid 
uitbrak, is er nog veel fraais uit het verleden over. Neem 
bijvoorbeeld de statige gebouwen langs de South Mall en de 
Grand Parade, waar de Engelse machthebbers vroeger in het 
weekend hun parades hielden en dat nu helemaal op de schop 
gaat. 

Klik op een plaatje voor een vergroting

Loop ook eens de vele zijstraatjes 
aan weerszijden van Oliver 
Plunkettstreet in waar je kleine, 
veelkleurig beschilderde winkels 
aantreft. Voor verdwalen hoef je 
niet bang te zijn: het centrum is 
ongeveer een bij twee kilometer 
en ligt op een eiland. Ben je toch 
even de weg kwijt, schiet dan een 
van de inwoners aan, als ze dat 
niet al uit zichzelf doen. De 
Corkonians (elke tweede inwoner 
heeft de achternaam Murphy) zijn 
vlot in de omgang en spreken je 
makkelijk aan.

Ierse lekkernijen
Doe onderweg beslist even de 
English Market aan, een grote, 
overdekte levensmiddelenmarkt 
waar je behalve een paar 
gezellige cafeetjes ook kramen 
met verse vis en typische Ierse 
lekkernijen als bloedworst 
('disheen') en pens ('tripe') vindt. 
Je vraagt je af waarom zo'n 
schitterende markthal in 
Nederland ontbreekt, maar dat 
terzijde. Waar nu de etenswaren 
in overvloed aanwezig zijn, 
konden vroeger alleen de Engelse 
ingezetenen van Cork hun 
levensmiddelen halen, vandaar de 
naam van het gebouw. De Ieren 
waren te arm om er hun 
boodschappen te kunnen doen.
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Kuier ook even door de Franse 
wijk, waar zich in de zeventiende 
eeuw gevluchte Hugenoten 
vestigden en waar nu heel veel 
gezellig kroegjes zijn te vinden. 
Hier om de hoek woonden de 
ouders van de grote schrijver 
James Joyce en hier vind je ook 
het Rory Gallagher Place, 
vernoemd naar deze Corkonian, 
zanger en rockguitarist. Hou je 
meer van verfijndere cultuur, dan 
kun je je hart ophalen in de fraaie 
Crawford Municipal Art Gallery of 
het aanpalende, hypermoderne 
Opera House. Cork beschikt zelfs 
over een eigen symfonieorkest. 
Musea in Cork zijn trouwens gratis 
toegankelijk. 

Festivals
Dankzij het milde klimaat - er 
groeien palmen in de tuinen - is 
Cork een prima bestemming om in 
alle jaargetijden te bezoeken. 
Grote kans dat je in een van de 
vele festivals belandt die van het 
vroege voorjaar tot het late najaar 
plaatsvinden. We noemen Murhy's 
Live, zeg maar de Grote Prijs van 
Ierland voor popbands die begin 
maart werd gehouden, het 
internationale korenfestival begin 
mei, verschillende 
dansfestiviteiten in juni, het Midsummer Festival en het West 
Cork Chamber Music Festival eveneens in juni is net afgelopen 
of het Marquee Festival, waar ook Bob Dylan optreedt, barst 
los. In oktober trekken het jazzfestival en het filmfestival weer 
veel bezoekers naar de stad. Een complete lijst vind je op 
CorkKerry.ie.

Maar Cork en omgeving hebben meer te bieden. Dat lees je in 
onderstaande artikelen.

●     Fotogalerij Cork
●     Cork en omgeving: golf, cultuur en kastelen
●     Ramptoerist spelen in Cobh

Links
●     EastCorkTourism
●     Cork-Guide

stuur door print

 

Skellig Rocks, Ierlands uitdagendste wandeling
Winterse wandelingen in Ierland

http://www.planet.nl/planet/show/id=69397/contentid=714825/sc=4f42ee (3 of 4)19-10-2007 15:57:15

http://www.rorygallagher.com/news.htm
http://www.corkoperahouse.ie/
http://www.murphys.com/murphyslive/index.asp
http://www.murphys.com/murphyslive/index.asp
http://www.corkchoral.ie/
http://www.corkfestival.com/
http://www.westcorkmusic.ie/
http://www.westcorkmusic.ie/
http://www.ticketmaster.ie/promo/992
http://www.corkjazzfestival.com/Homepage.html
http://www.corkfilmfest.org/
http://www.corkkerry.ie/events_results.asp?sID=992
http://www.planet.nl/planet/show/id=69397/contentid=715161/sc=5d189c
http://www.planet.nl/planet/show/id=69397/contentid=714815/sc=ff3c4d
http://www.planet.nl/planet/show/id=69397/contentid=699333/sc=1c9186
http://www.eastcorktourism.com/index.asp
http://www.cork-guide.ie/
http://www.planet.nl/planet/show/id=69397/contentid=877857/sc=0e0efe
http://www.planet.nl/planet/show/id=69397/contentid=877465/sc=5fbcaa


Planet - Wie Cork niet kent, kent Ierland niet

http://www.planet.nl/planet/show/id=69397/contentid=714825/sc=4f42ee (4 of 4)19-10-2007 15:57:15

http://ad.uk.doubleclick.net/click%3Bh=v8/35f0/3/0/%2a/y%3B139567931%3B0-0%3B0%3B18008071%3B4252-336/280%3B22845463/22863346/1%3B%3B%7Eaopt%3D2/0/ff/0%3B%7Esscs%3D%3fhttp://clk.atdmt.com/CII/go/plappdnl0090000012cii/direct/01/
http://ad.uk.doubleclick.net/click;h=v8/35f0/0/0/%2a/j;148837015;0-0;0;18008071;3454-728/90;23080253/23098106/1;;~aopt=2/0/ff/0;~sscs=%3fhttp://www.planetvoetbal.nl

	www.planet.nl
	Planet - Wie Cork niet kent, kent Ierland niet


	IPBIEFLCPLHHGGBPMLDACMIAOOLMGOND: 
	form2: 
	f1: 
	f2: 
	f3: 
	f4: 
	f5: 
	f6: 
	f7: 
	f8: 
	f9: 
	f10: 
	f11: 
	f12: 
	f13: 

	form1: 
	x: 
	f1: 69393
	f2: search
	f3: google
	f4: 
	f5: 313ebcdfeae717fcafeafccf385da2dc34d9a21776a0bfa5e0d3d7e68186aa384b25563c065ebeea





