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‘Wilde u erbij komen zitten?’ 
‘Nou, als het kan…’ 
Ik schoof een eindje op. De man zette zijn voeten tegen elkaar, draaide op zijn 
hakken een halve slag, boog het hoofd naar zijn knieën en liet zich toen langzaam 
achterover op het bankje zinken. Even nam hij me van opzij op en keek toen zorgelijk 
omhoog. 
‘Het gaat morgen regenen…’ 
‘O ja?’, zei ik, ‘daar ziet het anders niet naar uit. Zie maar eens hoe hoog de 
zwaluwen vliegen!’ 
De man nam zijn bril af en keek om zich heen. Ik kreeg niet de indruk dat hij zonder 
bril iets zag. Ik wees omhoog naar wat stipjes die om elkaar heen stoeiden. 
‘Daar, heel hoog, ziet u wel?’ 
De man zette zijn bril weer op en sloeg de benen over elkaar. 
‘En niet alleen regen, ook onweer met hagel!’ 
‘Toe maar! Heeft u die onheilstijding uit de krant?’ 
‘De krant? Nee, zeg, nee! Nee hoor, ik krijg de berichten van onze lieve Heer! Onze 
lieve Heer zorgt voor alle leven. En voor ons natje en droogje op zijn tijd.’ 
‘Ah, en dan was het vandaag ons droogje en komt morgen dus ons…’ 
‘Juist, mijnheer! Alles op zijn tijd zogezegd. Maar alleen als Hij het wil natuurlijk!’ 
‘Natuurlijk.’ 
We zwegen beiden terwijl zijn voeten een ritmisch tikken inzetten. Met een klap 
drukte hij ze weer tegen elkaar. Van achter zijn bril gluurde hij even naar me. 
‘Gaat u zo met de trein?’ 
‘Jazeker.’ 
‘Naar huis?’ 
‘Naar huis ja. En u?’ 
‘Ik niet.’ 
‘O, maar waarom zit u dan hier op het perron?’ 
‘Nou gewoon, treinen kijken. Treinen rijden altijd vooruit. Nooit terug, wist u dat?’ 
Ik moest bekennen dat ik het zo nog nooit bekeken had. 
‘Een machinist lijkt eigenlijk een beetje op onze lieve Heer, zeg ik altijd. Enkel maar 
voorwaarts.’ 
Ik keek naar de stationsklok: nog zes minuten. 
De man haalde een zakdoek uit zijn broekzak en wreef ermee over zijn schoenen. 
Toen hij weer overeind kwam keerde hij zich naar me toe. Zijn stem kreeg een 
samenzweerderige toon. 
‘Ze hebben er van de week weer een gevonden.’ 
Ik keek hem vragend aan. 
‘Er was niets meer van over. Ze konden niet eens zien of het een ‘hij’ of een ‘zij’ was 
geweest. Dat weet nu alleen onze lieve Heer. Erg, hè?’ 
Ik slikte. 
‘Ja, heel erg.’ 
De secondewijzer van de klok had de twaalf bereikt, maar leek even te twijfelen. 
Bevend sprong de grote wijzer toch maar weer een streepje vooruit. Enkel 
voorwaarts. Nog vijf minuten. Met een beetje pech had de trein ook nog vertraging. 



‘Het gebeurt hier heel vaak, wist u dat? Hier langs het perron. Of daar, een eindje 
verderop. Dan lopen ze eerst nog dat hele perron af. Dat is een eind, hoor! Vreemd 
eigenlijk, vindt u niet?’ 
‘Jazeker, het is hier een bijzonder lang perron. En dat voor zo’n klein dorpje. Je zou 
denken dat…’ 
De man schudde het hoofd. 
‘Nee, vreemd dat ze er eerst nog een eind voor gaan lopen.’ 
‘Vroeger stopten hier nog internationale treinen en ik denk dat ze die perrons 
daarom zo…’ 
‘Je kunt ook gewoon vanaf het perron een stapje naar voren doen. Maar nee, dan 
gaan ze eerst nog dat hele eind lopen.’ 
Ik drukte mijn vingers hard tegen mijn beide slapen om een opkomende hoofdpijn te 
onderdrukken.  
‘En het gebeurt hier zo vaak, mijnheer. Van de week nog! Ik liep het perron op en 
alles was afgezet. Met van die rood-witte linten, u weet wel, politie erbij, ambulance. 
Echt waar, een ambulance hier op het perron! Gek gezicht, hoor, een ambulance óp 
het perron. Zie je toch niet zo vaak. Er was niets meer van hem over. Of van haar 
natuurlijk. Want dat konden ze niet zeggen. Weet alleen onze lieve Heer. En alles 
onder het bloed…’ 
Ik keek naar de klok. Nog drie minuten. 
‘Maar je leest er niets over in de krant. Zo vreemd is dat, vindt u ook niet?’ 
‘Ja, vreemd.’ 
Ik kreeg de woorden maar met moeite uit mijn mond. 
De man begon de achterkant van zijn brillenglazen te poetsen door zijn zakdoek aan 
twee punten achter zijn bril heen en weer te trekken. Daarna wrong hij hem tot een 
bolletje en keek me langzaam knikkend aan. 
‘Eigenlijk moet je ook niet te veel aan die dingen denken, vindt u ook niet? Je kunt 
beter vooruitkijken. Naar de toekomst, bedoel ik. Net als de treinen zelf. Die rijden 
ook de toekomst in. Wist u dat? Enkel voorwaarts…’ 
De secondewijzer klom moeizaam omhoog voor de laatste minuut die weggetikt 
moest worden. Een dof geronk kwam naderbij. De man keek even op en zijn blik 
hechtte zich meteen weer aan mij vast. 
‘Wij zitten nu gezellig op dit bankje, meneer. Maar je kunt ook opstaan en drie 
stappen doen als de trein eraan komt. Die rijden hier zo verschrikkelijk hard, 
mijnheer, die treinen! En weg ben je dan. Vinden ze niks meer van je terug. Moet u 
deze trein hebben?’ 
Ik zuchtte diep. 
‘Ja, dat is mijn trein.’ 
‘Dan heeft u geluk. Het is maar een dieseltje. Die rijden nooit zo hard. Die intercity’s, 
mijnheer, die rijden pas hard!’ 
De trein minderde vaart en met een knal openden de deuren zich pal voor me. Er 
stapte niemand uit, alleen de conducteur boog zich even naar buiten, het fluitje al in 
de mond. Ik stond op en gaf de man een hand. 
‘Tot ziens.’ 
De man stopte snel zijn zakdoek weg. 
‘Ja ook tot ziens, mijnheer. Tenminste, als onze lieve Heer het wil natuurlijk!’ 
‘Natuurlijk.’ 



‘Maar het was prettig om even met u te kunnen praten. Net alsof we elkaar al jaren 
kenden, vond u ook niet?’ 
Ik knikte. Op hetzelfde moment ging een schril gefluit door merg en been. Ik deed 
een paar snelle stappen en sprong naar voren. De conducteur week verschrikt terug. 
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