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WELKOM
Door Lucy Deutekom

Welkom bij de tweede auteursbrief 'What's the story?'. Lees
hierin over mijn jacht op de Guinness-truck en mijn verblijf in
van Ierland's leukste plaatsjes: Kinsale. Het gedicht van de
maand is een heel bijzondere; in 2019 is deze verkozen tot
Ireland's favourite folk song door het Ierse publiek.
Een lezeres uit Zwolle vroeg zich af waarom Engelse
uitdrukkingen als 'Going Dutch' en 'Dutch courage' een negatieve
betekenis hebben. Lees over het ontstaan van deze uitspraken.
Heb je een lezersvraag of anekdote die je wilt delen? Stuur het
naar odeaanoost@gmail.com en wie weet komt het in de
volgende brief.

VAN DUBLIN NAAR KINSALE

Afgelopen maand vertrok ik naar Kinsale, een schilderachtig plaatsje aan de
Ierse Zuidwestkust. De kamer die ik tijdelijk huur is dicht bij strand en
oceaan. Ik pendel nu op en neer tussen Dublin en Kinsale, wat met de auto
zo’n tweeënhalf uur duurt, en met OV een ruime vier uur. Ik heb het er
graag voor over, want wat is de kleinschaligheid van zo’n klein Iers plaatsje
een verademing!
Kinsale is kleiner dan een stad en groter dan een dorp; een town. Door de
ligging aan de Wild Atlantic Way (zie hierover verderop
meer) en de kleurrijke straatjes, is Kinsale een echte toeristentrekker, en in
de zomers kan het behoorlijk vol lopen. Kinsale is ook nogal sjiek, want het
trekt veel zeilers, net als de nabijgelegen kustplaatsjes Schull en Baltimore.
Vakantie vieren is hier niet bepaald low budget!
Ik heb altijd in een stad gewoond (Amsterdam, Dublin) en dit is mijn eerste
stap naar een landelijker omgeving. Het is hier heuvelachtig en ik kan de
omliggende groene velden zien. Minder sirenes en verkeer en men stopt op
straat om een praatje te maken. Happy days!

MIJN JACHT OP DE GUINNESS-TRUCK

KORT VERHAAL

Ik loop langs de rivier in Dublin en hoor een zware auto brommen. Ik kijk
naast me en ja hoor… het is een zilverkleurige Guinness-truck. ‘Ahh’ denk
ik, herinneringen komen terug. Vorig jaar heb ik menig keer achter de
trucks aangerend, omdat ik hem op de foto wilde nemen voor mijn boek
over Dublin. Op een mooie locatie tegen de achtergrond van de stad, was
mijn doel.
De trucks rijden de hele dag af en aan tussen de fabriek aan de westkant
van de stad en de haven aan de oostkant. Inmiddels weet ik zelfs de
routes die ze nemen. Ik heb niets met auto’s of vrachtwagens, maar de
zilverkleurige Guinness-truck vind ik een Iers pareltje. Het beste moment
was wanneer ze voor een rood stoplicht stonden, maar dan wilde ik wel
een mooi gebouw of de Ha’Penny Bridge erachter hebben. Nog niet zo
makkelijk dus, en ik heb vele foto’s met halve trucks erop.

MIJN JACHT OP DE GUINNESS-TRUCK

VERVOLG

Een vriend zei toen tegen me: ‘Waarom wacht je niet met je camera
bij de Guinness Storehouse?’. Een voor de hand liggende oplossing,
maar ik vond het iets te makkelijk. Eigenlijk gaf het me een kick om,
tijdens het boodschappen doen, hem voorbij te zien rijden, en dan
proberen een goede foto te maken. Sommige chauffeurs hebben dus
in hun achteruitkijkspiegel een jonge vrouw met rugtas achter zich aan
zien rennen.
Op een dag besloot ik wél op een punt langs de rivier te wachten, tja,
toen kwamen ze niet. Een half uur voor niets gestaan! Dit kat-en-muis
spelletje heb ik een paar maanden gespeeld, ik vond het leuk. En of de
foto uiteindelijk gelukt is? Yes, die staat nu in mijn boek over Dublin. Hij
heeft alleen wat extra zweetdruppels gekost. Nu kan ik weer rustig
boodschappen doen, de druk is eraf. Alhoewel... er staat er een naast me
voor een rood stoplicht…

GOING DUTCH
Deze vraag komt van een lezeres uit Zwolle:
In het Engels heb je een aantal uitdrukkingen met ‘Dutch’ erin. Helaas
bedoelen ze dat niet geheel positief. Zo betekenen een ‘A Dutch treat’ en
‘To go Dutch’ zuinig zijn en dat ieder voor zich betaalt. Met ‘Dutch
courage’
wordt moed indrinken met een flinke neut bedoeld.
Waarom hebben de uitdrukkingen met 'Dutch' die negatieve bijklank?
De Engelsen dachten inderdaad niet zo positief over de Nederlandse
zuinigheid, en ook in andere landen bestaat de hardnekkige gedachte dat
we een zeer zuinig volkje zijn.
Een van de verklaringen die wordt gegeven is dat in de 17de eeuw,
waarin Nederland rijk werd als handelsnatie, op alles belasting werd
geheven. Op goederen, grond, huizen moest men extra betalen. Zo moest
men over de breedte van een huis betalen. In plaats van brede huizen,
bouwde men de huizen diep naar achter, en de hoogte in. Denk aan de
Amsterdamse grachtenpanden. (Over onze smalle trappengangen
verbazen menig toeristen zich over.) We hebben dus al eeuwenlang
slimme maniertjes moeten vinden om het betalen van veel belasting te
vermijden.

GOING DUTCH

In hoeverre klopt de bewering dat we zo zuinig zijn?
Hier is misschien niet een eenduidig antwoord op te geven, maar dat
Nederlanders over het algemeen nuchter en praktisch zijn, én zuiniger dan
in andere landen, staat buiten kijf. We hebben dan ook een groot aantal
uitdrukkingen die gaan over ‘slim geld uitgeven’, zoals ‘Ieder dubbeltje
omdraaien’, ‘Wie wat bewaart, heeft wat’.
Ook ‘meten is weten’ gaat vaak over de centjes…
Volgens een onderzoek genoemd op de website ‘stuffdutchpeoplelike.com’
klopt het dat Nederlanders flink minder geld uitgeven aan vakantie, feestjes
en luxe goederen. Dit in vergelijking met de Italianen, Duitsers en Belgen die
wel lekker spenderen. (Zijn we daar gewoon te nuchter voor?)
Daarentegen staan we wel bovenaan het lijstje van landen die geld geven
aan goede doelen.
Dus … hebben we misschien een goede reden voor onze zuinigheid ..?

IERS GEDICHT: KAVANAGH
Elke maand schrijf ik over een Iers gedicht. Het gedicht van deze maand gaat over
een onbeantwoorde liefde van de dichter Patrick Kavanagh, die leefde van 1904 tot
1967. Hij groeide op in het landelijke county Monaghan, als zoon van een
schoenmaker, en woonde het grootste deel van zijn leven in Dublin. Zijn gedicht
Raglan Road (een straat in Dublin) is later bekend geworden als een lied, gezongen
door onder andere Van Morrison, Mark Knopfler en Sinéad O'Connor. De mooiste
versie vind ik die van Luke Kelly van de Dubliners. De vertolking die voor de naam
Ireland's favourite folk song zorgde was van Luka Bloom, die op zijn beurt een
speciale relatie met Nederland heeft (in een volgende auteursbrief meer daarover!).
Hieronder volgt het eerste couplet.
Raglan Road
Patrick Kavanagh
On Raglan Road of an Autumn day
I saw her first and knew,
That her dark hair would weave a snare
That I might someday rue.
I saw the danger and I passed
Along the enchanted way.
And I said, "Let grief be a fallen leaf
At the dawning of the day."

DE WILD ATLANTIC WAY

Dichtbij in Europa is het ruig en wild, en bovenal adembenemend mooi…
De Wild Atlantic Way loopt 2750 kilometer langs de hele Ierse westkust – van
(London-)Derry in het noorden tot Kinsale in het zuiden. De route werd in 2014
officieel gelanceerd en is nu de langste bewegwijzerde kustroute ter wereld.
Lonely Planet noemde het een van de mooiste kustroutes ter wereld.
De route begint op het schiereiland Inishowen in graafschap Donegal en gaat
door de graafschappen Leitrim, Sligo, Mayo, Galway, Clare, Limerick en Kerry,
en eindigt in Kinsale, in graafschap Cork. De negen genoemde graafschappen
liggen verspreid over drie provincies, Ulster, Connacht en Munster. Alleen de
provincie Leinster met hoofdstad Dublin maakt geen deel uit van de kustroute.
De Wild Atlantic Way is te veel om in twee weken helemaal te zien, met drie
weken ben je al aardig op weg.
Ik raad je aan een deel van de route te kiezen en hier uitgebreid de tijd voor te
nemen. Met haast onderweg zijn is zonde, en onderweg is altijd veel te
ontdekken.
Heb ik je al een beetje nieuwsgierig gemaakt? Deze zomer verschijnt mijn
inspiratieboek over de Wild Atlantic Way, het geeft je een overzicht van de
meest bijzondere plekken en inspireert met meer dan honderd kleurenfoto’s,
persoonlijke verhalen en achtergrondinformatie. Lees over Ierse ondernemers,
zoals een oesterkweker en een geitenkaasmaker, en van mensen die
oorspronkelijk niet uit het gebied komen maar voor hun levensgeluk gekozen
hebben voor een plek aan de Ierse westkust.

IN DE VOLGENDE AUTEURSBRIEF

De volgende auteursbrief verschijnt in juli. Lees in deze brief o.a. over:

- Wandelen op Sherkin Island
- Hoeveel wordt er in Ierland nog Iers gesproken?
- Gedicht van de maand
- Vraag of verhaal van een lezer (stuur 'm in via
odeaanoost@gmail.com)

