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Welkom bij de vierde auteursbrief 'What's the story?'. Nog
even en we kunnen weer genieten van prachtige herfstkleuren.
Ik vind het altijd iets magisch hebben, de wisseling van
seizoenen. Vooral de overgang van zomer naar herfst lijkt extra
voelbaar in de lucht.

De oude Kelten hadden een natuurgeloof waarin ze heel ver
gingen in hun aanbidding van de natuur. De langste dag van
het jaar (summer solstice) en kortste dag van het jaar (winter
solstice) waren hun belangrijkste feestdagen. Ook elk dier en
elke boom kenden ze eigen kenmerken en magische krachten
toe. Zo hadden volgens hun mythologie de eik en de meidoorn
een hoge status, ze werden gezien als spirituele poorten naar de
wereld van de geesten. De elfjes zouden onder de meidoorn
leven en de staf die druïden bij zich droegen was gemaakt van
meidoornhout. Druïden waren geneesheren met veel macht en
aanzien binnen de stam.                                                                

WELKOM 
Door Lucy Deutekom



Een andere verwijzing naar de Kelten die je overal in Ierland
tegenkomt, zijn de mystieke Keltische kruizen. Het zijn de
christelijke kruizen zoals wij die kennen met een cirkel er
doorheen. Die cirkel staat symbool voor samenhang en
oneindigheid. Op een klein aantal plekken in Ierland vind je de
bijzondere High Crosses, indrukwekkend grote kruizen van drie
tot vijf meter hoog. In het steen zijn afbeeldingen gebeiteld uit
het Oude en Nieuwe Testament. Mensen die niet konden lezen
konden zo de Bijbelverhalen zien. Op een klein uurtje rijden
van Dublin staan High Crosses in het oude kloostercomplex
Monasterboice, graafschap Louth.

Voor kinderen zijn de fairy trails leuk: bij veel kastelen en
attracties zijn speurtochten uitgezet met vragen en raadsels
langs elvenhuisjes (zoals voorop deze brief staat afgebeeld). In
het Bunratty Castle & Folk Park in graafschap Clare vind je
zo’n tocht, maar ook ieder stadspark in Dublin kent de vrolijk
gekleurde elvendeurtjes.

                                                                 

KELTEN



De stad London-Derry ligt net over de grens in Noord-Ierland,
en is na Belfast de grootste stad van Noord-Ierland. In
tegenstelling tot het industriële Belfast heeft London-Derry het
middeleeuwse karakter behouden. Het centrum van de stad is
gebouwd rond het neogotische gildehuis en de 17de- eeuwse
stadsmuur. De muur, die zo’n anderhalve kilometer lang is, is
een van de meest complete en best bewaarde stadsmuren van
Europa. Een stadswandeling bovenop de muur is een absolute
aanrader, vanaf de muur heb je geweldig zicht op het oude
centrum, de gezellige winkelstraten en de lager gelegen
arbeiderswijken. 

De Troubles liggen met het Goede Vrijdagverdrag officieel
achter ons maar de symbolenoorlog is nog niet voorbij. In
London-Derry is goed te zien hoe men de protestante en
katholieke wijken markeert aan de hand van vlaggen,
tekeningen en muurschilderingen. Territorium wordt in heel
Noord-Ierland nog steeds duidelijk afgebakend. In de wijken
aan de zuidwestkant van de muur hangen de Engelse St.
George en de Britse Union Jack, tegenover de Ierse tricolor in
de katholieke wijken.                                  

TIP VOOR STEDENTRIP: LONDON-DERRY



Derry of London-Derry?

Om de naam van deze boeiende stad is nog steeds veel te
doen. De Britten zeggen London-Derry, de Ieren van de
republiek Ierland zeggen liever Derry.

De oorsprong gaat terug naar de 16de eeuw, toen de naam
veranderde naar Londonderry, als blijk van goede wil aan de
inwoners van London. Die goede wil kwam van koning James I
die het noordelijk deel van Ierland wilde geven aan Engelse en
Schotse kolonisten. James I besteeg in 1567 in Engeland de
troon, en als zoon van Mary, Koningin van de Schotten, en de
achter-achterkleinzoon van Henry VII, Koning van Engeland en
Lord van Ierland, maakte hij aanspraak op de alle drie de
tronen van Engeland, Schotland en Ierland. James I nam zijn
rol erg serieus en kwam met een revolutionair plan om de
Ulster – het noorden van Ierland – goedschiks of kwaadschiks
onderdeel te maken van het Engelse rijk. 

Reis: vlucht van Nederland naar Belfast, en dan met trein, auto of bus
naar London-Derry (1,5 - 2 uur). 

Meer over de Troubles kan je lezen op mijn blog.                                          

TIP VOOR STEDENTRIP: LONDON-DERRY (2)

https://www.mijnstaddublin.com/post/ierland-noord-ierland-hoe-zit-het-precies


INTERVIEW: JOSE BRYAN

José Bryan schreef vorig jaar het boek What's the Story - Op reis
langs de verhalen van Ierland. Ze neemt je in haar boek mee langs de
bijzondere, grappige en soms schrijnende gebeurtenissen in Ierland.
Voor deze auteursbrief interviewde ik José over haar band met Ierland.

José: "Al voordat ik er ooit geweest was, had ik al dat vreemde gevoel
van heimwee naar Ierland. Ik heb altijd een sympathie gehad voor de
Ieren, en het zien van foto's van het land, of luisteren naar Ierse muziek
raakten me altijd diep in mijn hart. De "magie" van het land sprak me
ook enorm aan, zoals de Keltische mythen en legenden. Voor mij voelt
het ook alsof die sfeer, vooral op bepaalde plaatsen, nog steeds
aanwezig is.

Jaren geleden heb ik een keer een DNA test gedaan. Hoewel uit het
resultaat niet bleek dat ik rechtstreekse Ierse voorouders heb, blijk ik
wel Keltisch bloed te hebben (Scandinavië, Noord-Frankrijk, Engeland,
met óók een paar procent uit het oostelijk deel van Ierland). Wie weet
is dat een verklaring voor mijn diep gevoel van thuiskomen."



INTERVIEW: JOSE BRYAN (2)

"Tijdens al onze reizen naar Ierland maakten we zoveel leuke dingen
mee! Ik meng me altijd graag onder de bevolking (wat niet erg moeilijk
is in Ierland) en zoek ook graag de minder toeristische plekken op. Dat
leidde vaak tot fantastische gesprekken. Daarnaast was ik me,
vanwege mijn interesse in Ierland, al lang aan het inlezen in de roerige
geschiedenis.

Begin 2020 kwam ik in een erg stressvolle situatie qua werk. Ik besloot
toen dat ik daar iets positiefs tegenover wilde zetten, iets wat me
energie gaf. Ik ben begonnen te schrijven en al snel kwam ik tot de -in
mijn ogen- originele invalshoek: mijn persoonlijke reiservaringen en tips,
vermengd met informatie over de Ierse cultuur en geschiedenis. Elk
verhaal heeft als uitgangspunt een plek waar ik ben geweest, van
daaruit vertel ik over het verhaal erachter, zoals een bijzondere
ontmoeting of een gebeurtenis die er plaatsvond."



INTERVIEW: JOSE BRYAN (3)

"In een van de anekdotes wijst een Ier ons de weg toen we beland
waren op een klein landweggetje (uit mijn verhaal The Queen of
Connemara). Tijdens zijn verwoede pogingen om ons de juiste richting
in te dirigeren (waarbij hij ook omslachtig uitlegde waarom we een
bepaalde richting níet op moesten...) werden we getrakteerd op alle
hoofd- en bijzaken van zijn buurtgenoten die op dat moment maar in
hem opborrelden. Nagenoeg iedereen die in Ierland is geweest, zal zich
hier denk ik wel in herkennen. Ieren en de weg wijzen....het is niet hun
beste vaardigheid. Ik las ooit in een ander boek over Ierland dat
volgens de schrijver de Ieren de uitvinder waren van de associatieve
schrijfstijl. Uit eigen ervaring weet ik dat ze in ieder geval een meester
zijn in het associatief spreken! 

Ik denk dat de aard van een bevolking altijd voor een groot deel
gevormd wordt door de geschiedenis van het land. En de Ierse
geschiedenis kent roerige en wrede periodes. Dat heeft naar mijn
mening de "Ierse mentaliteit" gevormd. Een mentaliteit van optimisme,
veerkracht en bovenal levenslust. En niet te vergeten hun scherpe
gevoel voor humor, waarbij ze vooral zichzelf niet al te serieus nemen."

Het boek "What's the story" is verkrijgbaar via bol.com 

https://www.bol.com/nl/nl/p/what-s-the-story/9300000008557947/


Het gedicht van de maand is het in Ierland zeer bekende Old
Skibbereen, een 19de-eeuws volkslied over de tragiek van de grote
Hongersnood (1845-50). Skibbereen in West-Cork was een van de
meest getroffen regio’s met meer dan 8.000 doden. De hongersnood
was de aanleiding voor het massale vertrek van Ieren naar Noord-
Amerika, Canada en Australië. 

Skibbereen is nu een gezellig marktstadje waar een hardwerkende en
nuchtere Ierse gemeenschap woont. Velen leven van de landbouw, pub,
toerisme of detailhandel. Als je in (de buurt van) Skibbereen bent, is
een bezoek aan het West Cork Arts Centre en het Heritage Centre,
beide midden in het stadje, zeer de moeite waard. In het Heritage
Centre raak je zo enkele uren kwijt aan de aangrijpende geschiedenis
van de hongersnood en de effecten op de omgeving van West-Cork. 

In het lied Old Skibbereen legt een vader aan zijn zoon uit waarom hij
Skibbereen moest verlaten (that's the cruel reason why I left old
Skibbereen). De blight over my crops (2e couplet) was de stinkende,
zwarte schimmel die de aardappeloogsten deed verpulveren. De cota
mor in het laatste couplet is Iers / Gaelic voor dikke jas. Dit is de hele
tekst:

IERSE FOLK SONG: OLD SKIBBEREEN



O, Father dear, I oft times heard you talk of Erin's Isle,
Her lofty scene, her valleys green, her mountains rude and wild
They say it is a pretty place where in a prince might dwell,
Oh why did you abandon it, the reason to me tell?

Oh son I loved my native land with energy and pride
'Til a blight came over on my crops, my sheep and cattle died,
The rent and taxes were so high, I could not them redeem,
And that's the cruel reason why I left old Skibbereen.

Oh, It's well I do remember that bleak December day,
The landlord and the sheriff came to drive us all away
They set my roof on fire with their demon yellow spleen
And that's another reason why I left old Skibbereen.

Your mother too, God rest her soul, fell on the snowy ground,
She fainted in her anguish seeing the desolation round.
She never rose but passed away from life to mortal dream,
She found a quiet grave, my boy, in dear old Skibbereen.

And you were only two years old and feeble was your frame,
I could not leave you with your friends, you bore your father's
name,
I wrapped you in my cota mor in the dead of night unseen
I heaved a sigh and said goodbye to dear old Skibbereen

IERSE FOLK SONG: OLD SKIBBEREEN



Het onlangs verschenen Let's talk Dutch vertelt in het Engels over
alledaagse Nederlandse woorden en uitdrukkingen. Ze leggen
onze voorliefde uit voor typisch Hollandse taferelen als borrelen,
fietsen en polderen. Nieuwkomers in Nederland delen hun
ervaringen, hun liefde voor Nederland en hun vele verbazingen.

Wat lezers zeggen:

- "Heel leuk geschreven. Ook leerzaam met wat historische feiten." 
- "Fun and easy to read"
- "Superleuk boekje. Ik heb erg gelachen bij de voorbeelden van de
mensen die hier naartoe zijn verhuisd."

Onderwerpen: eten & drinken / vrije tijd / relaties / fietsen / sport
/ geld / politiek

Zie meer: www.letstalkdutch.wordpress.com
Bestellen (€ 16,50 excl. verzendkosten) via letustalkdutch@gmail.com
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