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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.
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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.
●
●
●
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