Dag 1: Dublin – Cork
(2 uur 30 minuten)
De Iarnród Éireann, de Ierse spoorwegen,

verkopen diverse meerdagenkaarten, zoals
de five day rail ticket. Daarmee kun je dus
vijf dagen gebruikmaken van de trein,
maar je mag er wel twee weken over doen.
Helaas heb ik die tijd niet, dus voor mij een
iets strakker programma. Vanaf Heuston
Station in Dublin vertrekt om 13 uur de
trein naar Cork. Het is druk. Veel passagiers
hebben een gereserveerde plaats, ik helaas
niet. Ik ga ergens zitten, maar al bij de
eerste stop komt een reiziger zijn gereserveerde stoel claimen.
De trein, een gewone forensentrein, is
vergeleken met doorsnee materiaal van
de NS behoorlijk luxueus. De banken hebben zachte bekleding, enorme tafelbladen
en de beenruimte is werkelijk gigantisch.
Rondom klinkt het zangerige taaltje van
de Ieren, maar de meesten spreken toch
gewoon Engels. Hoewel, ‘gewoon’: het
accent is zo zwaar dat het soms moeite
kost om te verstaan.
We verlaten Dublin via de arbeiderswijken en rijden door plat grasland met
stenen boogbruggetjes en muurtjes van
gestapelde keien tussen de weilanden.
Er staan schapen, veel schapen. En koeien:
witte koeien, zwarte, gevlekte, bruine
Jersey-koeien. Rustgevend landschap
om doorheen te rijden. De trein stopt
onderweg hooguit vier, vijf keer.
Ik probeer chocola te maken van dat Iers.
Wat helpt is dat alle bewegwijzering
tweetalig is. Op de lichtbalk boven de
coupédeur verschijnen de mededelingen
beurtelings in het Engels en in het Gaelic,
de oud-Ierse (Keltische) taal met vreemde
lettercombinaties en vele accenten.
Zowaar, ze hebben hier nog een railtender, en je weet eens te meer in welke
contreien je bent als je hoort hoeveel
cuppa’s (tea) worden besteld – ook door jongeren. Een ander kloppend cliché: je ziet
hier veel mensen met rood haar, een lichte
huid, sproeten en ronde, brede gezichten.
De conducteur komt langs met een ouderwetse kniptang, hoewel de kaartjes een geheugenstrip hebben en precies zo werken
als die van de Parijse metro. We passeren
verlaten rugbyvelden en schoolpleinen
waar kinderen in uniformen ronddarren.

