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De schuifdeuren openden zich sissend en een vrouw kwam met een jongetje van een 
jaar of vijf de coupé binnen. 
‘Kies hier maar een stoel uit, Pieter.’ 
Het knaapje droeg een reusachtige pet met oorwarmers. Eenmaal losgelaten in het 
gangpad zette hij het meteen op een lopen. Aan de andere kant van de coupé 
probeerde hij de schuifdeuren open te trekken. De vrouw ging op een holletje achter 
hem aan: 
‘Nee, Pieter, je moet híer een stoel uitzoeken!’ 
Het ventje rukte uit alle macht aan de handgrepen van de deuren. Hoog en schel 
ging zijn stem door de coupé. 
‘Ik wíl geen stoel..!’ 
‘Pieter, wat zeg ik nou?’ 
De moeder probeerde hem van de schuifdeuren af te trekken, maar hij begon te 
schreeuwen en te stampvoeten. Ze liet hem los en ging demonstratief bij een 
raampje zitten. 
‘O, Pieter, hier hebben we een mooie stoel! En kijk eens, er lopen paarden buiten!’ 
Het jongetje liet de schuifdeuren los en deed een paar stappen in de richting van zijn 
moeder. Maar toen viel zijn oog op een vergeten krant. Hij greep het papier met 
beide handen beet en wierp het met een schril lachje omhoog. De pagina’s vielen 
uiteen en dwarrelden alle kanten op. Ik begon aan een loszittend velletje van mijn 
onderlip te bijten. Buiten trok een doorweekt landschap voorbij. Het water stond in 
de voren van de omgeploegde velden en de stammen van de bomen zagen zwart 
van de dagenlange regen. 
De moeder was opgestaan en terwijl ze haar zoontje met een hand vasthield, bukte 
ze zich om een paar losse krantenpagina’s op te rapen. Het ventje zag zijn kans 
schoon en rukte zich los. Hij probeerde weer terug te hollen door het gangpad, maar 
zijn moeder greep hem bij de capuchon van zijn jas en trok hem terug. 
‘En nou ga je zitten, Pieter!’ 
‘Ik wil niet zitten..!!’ 
De stem van het jongetje had een donkerte gekregen die men hem gezien zijn 
leeftijd niet zou geven. De vrouw trok hem op de bank naast zich. Daar liet hij zich 
onderuit zakken en ging met zijn benen heen en weer zwaaien, waarbij hij telkens 
tegen de tas van zijn moeder schopte. De vrouw pakte de tas op en zette deze op de 
bank tegenover zich. Het joch begon op de armleuning van de bank te timmeren. 
‘Zijn we er nou eindelijk eens?!’ 
‘Doe nou niet, Pieter, we zijn er bijna.’ 
Ik zoog aan mijn lip en proefde bloed. Buiten was het landschap veranderd. We 
reden nu door een kaal beukenbos, waar modderige paden doorheen liepen. Een 
man in een lichte regenjas en met een groen jagershoedje op, liet zijn twee honden 
uit. De trein minderde vaart en de intercom kraakte: het volgende station werd 
aangekondigd. En de mogelijkheid tot overstappen. En dat de trein na een korte stop 
verder zou rijden. En dat men bij het uitstappen aan zijn bagage moest denken. Maar 
nu eerst het station… 



Ik trok mijn jas aan en stond op. De vrouw stond ook op en pakte haar tas. 
‘Kom, Pieter, we zijn er, ga je mee?’ 
Het ventje ging echter languit op de bank liggen en sloeg zijn armen om de leuning. 
‘Kom nou mee, Pieter.’ 
Het jongetje gaf een gil en roffelde met zijn schoenen op het kunstleer van de bank. 
‘Nee, ik blijf hier..!’  
‘Kom nou mee, Pieter. Hier op het perron is een stationsrestauratie, daar mag je wat 
uit de automaat halen.’ 
Het joch liet zich van de bank afglijden en wrong zich tussen zijn moeder en de zich 
langzaam openende schuifdeuren door naar het balkon. De moeder wilde de hendel 
van het portier pakken, maar haar zoontje was haar voor. 
‘Ik doe dat..!’ 
Hij greep de hendel met beide handen beet. 
‘Nee, Pieter, niet naar je toe trekken, omlaag duwen!’ 
Het kereltje begon woest aan de hendel te rukken. De moeder boog zich over het 
kereltje heen naar de hendel van het portier. 
‘Kijk, ik zal het voordoen, je moet…’ 
‘Nee, ík wil dat doen!’ 
De moeder zette haastig de tas neer en probeerde de handen van haar zoontje los te 
maken. Maar het was al te laat. Met een lichte schok zette de trein zich weer in 
beweging. Het joch liet de hendel los en ging op de tas van zijn moeder zitten. De 
vrouw draaide zich om en schrok van mijn aanwezigheid. Ze keek me even aan. In 
haar grijze ogen lag een onmetelijk verdriet. 
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