	
  

	
  

Op de boulevard langs de River Foyl die door Derry stroomt werden we ingehaald door een snelwandelaar in
een roze T-shirt en witte korte broek. Voordat ze ging sporten had ze haar hoofd ondergedompeld in een
poederdoos. Haar dicht geplamuurde rimpels deden niet onder voor het vakwerk van een stukadoor. Om de
camouflage te vervolmaken ging haar gezicht schuil achter een enorme bruine zonnebril. Het montuur was
versierd met goudkleurige tierelantijnen. Haar opzichtige gouden oorbellen zagen er mal uit in galop. Ze
passeerde haar man die op een bankje op haar wachtte en fronste haar getekende wenkbrauwen.
‘Bread,’ commandeerde ze.
Hij sjokte achter zijn vrouw aan, naar de ingang van Sainsbury’s. Zij liet een spoor van parfum achter.
Professor of Psychology Robert V. Levine berekende in 1999 dat het levenstempo in Ierland het hoogst ligt
in vergelijking met dertig andere landen. Hij mat in wereldsteden de gemiddelde loopsnelheid, de
accuratesse van publieke klokken en de snelheid waarmee postbeambten een eenvoudig verzoek
behandelden.
Ook ik klokte mensen in Ierland. Niet zij die zichzelf voorbij renden, maar degenen die in het tumult van alle
dag stil vielen.
Enniskerry, 17.15 uur.
Het was druk bij het benzinestation aan de N11 bij de afslag naar Enniskerry. Te midden van alle visuele
indrukken, mensen die met eten in en uit liepen, auto’s die af en aan reden, dook ik in het oog van de storm.
Een meisje in een schooluniform zat verveeld voor zich uit ter staren op de passagiersstoel van een bij de
pomp geparkeerde auto. Gestold verdriet.
Haar broertje zat op de achterbank. Haar moeder was in de shop. Het meisje rekende in gedachten met
haar moeder af.
Het duurde een eeuwigheid.
Vanaf haar gezicht zoomde ik uit alsof ik haar op Google Street View had ontdekt. Ik zweefde boven haar.
De Wicklow mountains werden duidelijk zichtbaar. De Ierse zee. Daar was Wales. Verder omhoog. De
ijskap van Groenland doemde op. De hele wereld paste op de panoramafoto. In sneltreinvaart weer terug
naar haar gezicht. Nog voor haar moeder terug kwam vertrokken we, en lieten het meisje bevroren achter.
Dunglow, 22.25 uur.
Het was bijna donker. Op de camping van Dunglow stond een camper. Op de bestuurdersstoel zat een
oudere man. Hij staarde voor zich uit. Hij had uitzicht op de N56, de weg die de camping met de wereld
verbond. De verlichting op het kampeerterrein sprong aan; in rotsblokken weggewerkte armaturen waren
voorzien van spaarlampen waar je met het grootste gemak een voetbalveld mee kon uitlichten.
De man hield zijn stuur vast. Waar gaat een man in een stilstaande camper naartoe?
Toen ik van het toilet kwam stak hij zijn hand naar mij op, maar hij was snel weer in dromenland.
‘Quiet after dark’ stond er op een bordje bij de toiletten. De man speelde even met de gedachte te toeteren
exact op het moment dat de zon achter de horizon verdween.
Ballycastle, 9.34 uur.
De kaartjesverkoopster achter de balie in de wachtkamer van Rathlin Island Ferry verveelde zich stierlijk. “Ik
zou een LOI-cursus gaan doen” zei Rosé, maar ik was blij dat de vrouw niet tot dit pragmatische inzicht is
gekomen, want zij was weer een prachtig exemplaar voor mijn verzameling dagdromers.

Had ze de vuilnisman en de postbode wel eens vergezeld tijdens hun overtocht? Verbaasde zij zich over de
hoeveelheid vuilnis die de zeventig zielen op het eiland produceerden en de schamele hoeveelheid post die
daar tegenover stond? Was ze erbij toen de school op Rathlin moest sluiten, omdat er nog maar drie
kinderen op het eiland wonen? Keek ze door een verrekijker van de National trust in de duizelingwekkende
diepte van de met poep besmeurde vogelrotsen naar de waggelende papegaaiduikers? Zag ze hoe de
luierende zeehonden in Mill Bay zich vergaapten aan hun publiek in plaats van andersom? Hoe oud was ze
toen Richard Branson voor de kust van Rathlin te water raakte tijdens zijn zoveelste poging om de wereld te
bevaren met een luchtballon? Schudde zei haar hoofd toen ze jaren later in de Ballycastle Chronicle las dat
Branson investeert in commerciële ruimtereizen?
Of kende ze Rathlin Island alleen van de posters die in de wachtkamer hingen en zag ze dag in dag uit
mensen zich verzamelen voor een avontuur waar ze zelf nooit aan deelnam?
Wat had ik graag a penny for her thoughts gegeven in plaats van een kaartje naar de overkant.
Derry, 13.06 uur, 14.32 uur en 17.19 uur.
Derry was de hoofdstad van starende mensen. Op één dag kon ik drie prachtige exemplaren aan mijn
collectie toevoegen. In het Verbal Arts Centre kocht ik de Gouden Gids met Ierse verhalenvertellers, maar
mooier waren zij die zwegen in alle talen.
Ik keek door een ruit naar binnen in een grand café. Een man zweefde tussen de tafels en stoelen. Opstaan
uit een stoel, de man voerde de handeling met zoveel precisie uit dat het uren leek te duren. In dezelfde
winkelstraat zag ik een man in een donkerblauw pak met krijtstreep stilstaan op de stoep, één oog half
toegeknepen. Opgesloten in een mind bubble ontsnapte hij aan tijd en plaats. Zijn omgeving accelereerde.
Mensen passeerden hem fast forward. Hoe meer hij naar binnen keerde, hoe harder ze liepen. Hij zong. In
zijn rechterhand een halfgevulde colafles. Nog nooit zag ik iemand bij wie koolzuur zo mooi naar zijn hoofd
steeg.
Sainsbury’s in Derry grossierde in traag personeel. Een klant gaf omstandig uitleg over de formule drie halen
twee betalen aan het glazig kijkende meisje van de broodafdeling. De caissière die drie croissants met ons
afrekende bewoog haar hoofd staccato als een kip. Na ons eindigde de rij met klanten. Ze bleef alleen
achter en begon zachtjes in zichzelf te praten tot ze helemaal stil viel in een onovertroffen starende blik. De
piep van de scanner een paar kassa’s verderop was haar hartmonitor.
Op de dag dat zij in Derry staarden kopten de tabloids KILLERS en MURDERERS; de mannen van de Real
IRA die werden verdacht van de aanslag in Omagh in 1998, waarbij negenentwintig mensen om het leven
kwamen en driehonderd gewond raakten, werden veroordeeld in een civielrechtelijke procedure. Ik dacht
aan de blik van mensen in shock. Derry was de hoofdstad van starende mensen. Het geweld dreunde na in
de ogen van de dagdromers.
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