Ierland in cijfers
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meter is het laagste punt van
Ierland: North Slob in County
Wexford.

7

keer heeft Ierland de Eurovision
Song Contest gewonnen en is
daarmee het succesvolste land
dat deelnam.

10,93

liter pure alcohol drinkt de Ier
per jaar, dat zijn 445 pints bier.

11

Nobelprijzen gingen naar Ier
land, waarvan vier voor de vrede
en vier voor de literatuur.

22

letters bevat de langste Ierse
plaatsnaam:
Muckanaghederdauhaulia.

8

78

70.000

mensen spreken Iers als moe
dertaal, circa 1,6 miljoen men
sen beheersen Iers als tweede
taal en spreken in het dagelijks
leven (net als de rest van de
bevolking) Engels.

procent van de Ieren is
katholiek.

239

eilanden liggen er voor de
Ierse kust, circa 60 daarvan zijn
bewoond.

360,5

kilometer stroomt de Shannon,
de langste rivier van Ierland,
door elf counties.

485

gram is het maximale gewicht
van de Ball, die wordt gebruikt
bij het ‘Gaelic Football’.

499

kilometer is de lengte van de
Ierse binnengrens.

568,2

milliliter is de inhoud van een
pint bier in Ierland.

1038

meter hoog is de Carrauntoohil,
Ierlands hoogste berg.

5200

jaar oud is het graf van New
grange op de grasheuvel onge
veer, dus 1000 jaar ouder dan
Stonehenge.

84.421
vierkante km meet de opper
vlakte van Ierland; ongeveer
twee keer het oppervlak van
Nederland.

2.390.000

inwoners leven in de metropolen
Belfast en Dublin, bijna 38% van
de totale bevolking.

35.000.000

burgers van de VS beschouwen
zichzelf als afstammelingen van
de Ieren.
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Het kompas van Ierland

15 manieren om je direct onder te dompelen in het Ierse leven
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Dublins kleine idylle
aan zee – Howth

Lichtshow in
het ganggraf –
Newgrange

Het klooster op
het kruispunt –
Clonmacnoise

Geen rust in het dal
van de twee meren –
Glendalough
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De kortste weg naar
Schotland –
Giant’s Causeway

S
DE
N
IN
GE
LE + PEL
P
ZE
D
LE

erop los

# 14

OD
DE DO

5

7

Het museum over de
ondergang –
Titanic Belfast
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#6
Wandeling door
het verleden –
Irish National
Heritage Park
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Open-minded protes
tanten – Trinity
College Dublin
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Groente kopen
in stijl – Corks
English Market
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#8
Ierlands traditionele
boottocht –
Lakes of Killarney
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Schrijver aan de
rand van de wereld –
Blasket Islands
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# 11

# 10

Hoog boven de
blauwgroene zee –
Slieve League

Het graf van de
bekende dichter? –
Yeats in Drumcliff

Op het Ierse ritme –
Malachy in
Roundstone

Land van de moderne
legendes –
Aran Islands
13

Hotspots voor selfies

22

INFO EN OPENINGSTIJDEN

College Green 1: tcd.ie, hoofdingang
7‑24 uur, entreegeld alleen voor de Old
Library (Book of Kells), okt.‑mei ma.‑za.
9.30‑17, zo. 12‑16.30, juni‑sept.
ma.‑za. 9‑18, zo. 9.30‑18 uur, volwas‑
senen € 10.

In het Trinity College
bevindt zich de kleinste
begraafplaats van
Dublin, Chaloner’s
Corner q, voor een
handjevol verdienstelijke
academici, die zich niet
van hun alma mater
konden scheiden.
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ETEN EN DRINKEN

Goede koffie en sandwiches: het café
in het Arts Block 1 direct naast
de p assage tussen Fellows‘ Square
en Dawson Street (ma.‑do. 8‑19, vr.
8‑18 uur).
Iets minder studentikoos (maar wel
duurder) is het aan de overkant gelegen
uitstekende K
 ilkenny Cafe 2 (6-15
Nassau Street, ma.‑za. 8.30‑17.30, zo.

O

OVERIGENS

10‑17 uur, kilkennyshop.com/default/
food).

ton
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‘Sfera con sfera’ (‘Bol in
een bol’) 7 van Arnaldo
Pomodoro – niet de
dode ster van Star Wars.

De houten deur aan het College Green voert je
door een kleine hal met portiersloge en over houten vloeren in het Regent House direct naar het Parliament Square. Daar sta je dan – links de kapel 3,
rechts de examenhal 4 – direct voor TCD’s beeld
dat je op alle ansichtkaarten ziet, de campanile 5.
Die kun je trouwens beter ongestoord fotograferen
vanaf het Library Square erachter. Daar heb je ook
de Rubrics 6 in de rug, de Hollands aandoende en
oudst bewaard gebleven gebouwen van de universiteit. Ze werden rond 1700 opgericht. Sinds 1734
zou daar de geest van Edward Ford ronddolen, het
slachtoffer van een studentenoproer.
Gun jezelf een wandeling door het uitgestrekte complex; het is een belevenis op zich en ik
wandel hier graag meerdere keren per jaar.
Kunstwerken van Arnaldo Pomodoro (‘Sfera con

Daarvoor ga je – met de bezoekersstroom mee –
naar de oude bibliotheek 0, een echt pronkgebouw met een lange centrale ruimte. Haar pracht
verbleekt echter bij haar grootste schat, het Book
of Kells. Het is vermoedelijk in de 8e eeuw in Schotland vervaardigd en bevindt zich sinds 1661 in de
vertrouwde handen van het TCD. Twee dubbele
pagina’s uit twee van de vier boekdelen zijn hier
te bewonderen: de fijnste westerse boekschilderkunst, kostbare kalligrafie, talrijke ornamenten,
heldere kleuren, bijvoorbeeld van gemalen lapis
lazuli die speciaal uit Afghanistan werd geïmporteerd. Geniet van dit moment – tot je beleefd
wordt verzocht plaats te maken voor de volgende bezoekers. Je moet je beslist eenmaal in het
gedrang voor het boek begeven. Het is echt de
moeite waard!
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De universiteit van de Heilige Drie-eenheid is
tegenwoordig een open-minded instelling.
Katholieke, anglicaanse en methodistische priesters zorgen hier voor de studenten. Ook voor bezoekers staan de deuren eigenlijk altijd open …
als je de ingang kunt vinden. Naar binnen kun
je door een weinig fraaie deur aan de College
Green 1 of via een donkere onderdoorgang 2
tegenover Dawson Street; uitnodigend is anders.
Maar het TCD, zoals het Trinity College Dublin
liefdevol wordt afgekort, heeft vooral innerlijke
waarden. En die worden gewoon goed verstopt.

Middeleeuwse boekdrukkunst

.

Eigenlijk moest hier een eliteopleiding ontstaan:
Trinity College werd als ‘zetel van protestantse
geleerdheid’ in 1592 door koningin Elisabeth I geopend. Pas twee eeuwen later werden ook katholieke studenten toegelaten – deze beslissing werd
toen, uiteindelijk tot 1970, in de ban gedaan door
de Ierse stadhouders van Rome, om het zielenheil
van de katholieke schaapjes te beschermen.

#1

sfera’ 7) of Henry Moore (‘Liggende verbonden
vormen’ 8), prachtige architectuur, in de zomer
soms een cricketwedstrijd van het universiteitsteam in het College Park 9: er is hier veel te zien.
En zonder dat je ervoor in de rij hoeft te staan.
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Open-minded
protestanten – Trinity
College Dublin
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Uitneembare kaart: G 5/6 | Plattegrond blz. 19 | Geschiedenis opsnuiven in de
universiteit, minstens 1 uur
DuMont DDI17 Irland, 01 Trinity College, Stand 09.03.2022
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Het best te overzien is het merengebied bij Killarney vanuit de hoogte, vanaf het Ladies‘ View 1
genoemde uitzichtpunt. Bijna een verplichte stop
op de Ring of Kerry is het Ladies‘ View Cafe 1.
Daar is het ook erg mooi – voor je ligt een bergpanorama, in het midden waarvan het water zich
verzamelt. Je blik zweeft over het Lough Leane 2
(of bescheidener: Lower Lake), de grootste van de
bekende meren van Killarney, dan over het kleine
Muckross Lake 3 en over het langgerekte Upper
Lake 4, die een samenhangende wateroppervlakte vormen.
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Het is legendarisch hoe
de troepen van Cromwell
het onneembaar geachte
Ross Castle veroverden:
een boot op het Lower
Lake maakte men tot
artillerieplatform. Omdat
men dacht dat Ross
Castle alleen door een
aanval vanaf het meer
veroverd zou kunnen
worden, raakten de
verdedigers meteen in
paniek en capituleerden
zonder omhaal.
58

Een boottocht op het meer …

Voor een boottocht op het meer ga je dan weer
omlaag: de meeste botenbezitters wachten bij
Ross Castle 5 op klandizie. Aan de steiger heb
je keus te over. Comfortabel en tegen de regen
beschut vaar je met de relatief grote waterbussen die echter slechts enkele delen van het meer
kunnen bevaren. Veel flexibeler en meer in direct
contact met de vaak sterk zwoegende boezem
van de natuur varen daarentegen de open, kleinere boten.
Nu komt het aan op je onderhandelingstalent – de standaardtocht biedt tenslotte elke
schipper aan: die voert vanaf Ross Castle over het
Lower Lake, dan in zuidelijke richting met een
kleine lus over het Upper Lake en het Muckross
Lake, terug naar de burcht en het eindpunt. Maar
met een beetje handigheid en een passende financiële prikkel is een uitgebreide tocht volgens

De Lakes of Killarney
met wolken-Matterhorn.

individuele plannen geen probleem. De prijzen
zijn flexibel, afhankelijk van seizoen en vraag.
Een alternatief, dat mij aanzienlijk meer inspireerde, is de boottocht naar het kleine eiland
Innisfallen 6. Daar stond vroeger een klooster,
waar in het begin van de 13e eeuw de annalen
van Innisfallen werden opgesteld, een middeleeuwse kroniek, die tegenwoordig in het museum van Oxford ligt. Maar ook de kloosterruïnes
zijn interessant, met als opvallendste relict een
kleine kerk van zandsteen.

INFO EN OPENINGSTIJDEN

Ladies’ View Café 1: tel. 064 663
34 30, ladiesview.com, mrt.‑nov. dag.
10‑18.30 uur.
Waterbussen: killarneylaketours.ie,
€ 10.
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Pas op met het inschat‑
ten van de wind en de
golven: Ross Castle ligt
in een beschutte baai, op
het open meer kan het er
aanzienlijk avontuurlijker
aan toe gaan!

burchtcomplex uit de 15e eeuw boezemt
met zijn massieve toren ook nu nog
ontzag in.

Killarney
2

ETEN EN DRINKEN

Killarney telt veel restaurants en cafés,
maar het kleine Lir Café 2 (Kenmare
Place, tel. 064 663 38 59, lircafe.com,
dag. 8‑21, zo. 19 uur) is na een misschien
vrij koele boottocht de ideale plek om
weer tot leven te komen – met de fijnste
zelfgemaakte chocolade en een echt
goede mok koffie.
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DE BURCHT NIET VERGETEN!

Als je er dan toch bent, breng dan
meteen een bezoek aan Ross Castle 5
(tel. 064 663 58 51, heritageireland.ie,
mrt.‑okt. dag. 9.30‑17.45 uur, € 5). Het
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De Ierse toeristenklassieker is een meer of minder lange boottocht over de Lakes of Killarney.
Dat was al in koningin Victoria’s tijd ‘in’, en ook
nu nog schipper je het best met een klein, open
bootje over het water. Bij weer en wind is het in
ieder geval een ‘verfrissende’ ervaring.
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Ierlands traditionele
boottocht – Lakes of
Killarney
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Uitneembare kaart: B 9 | Boottocht met uitzicht, circa 1 uur
DuMont DDI Relaunch 2017 Irland,
59 B C M Y
08 Lakes of Killarney, Stand 08.03.2022

