
Inleiding

Deze treinverhalen gaan terug tot aan mijn jeugd. Sinds die 
tijd is er veel veranderd op het spoor. Papieren kaartjes zijn 
vervangen door de OV-chipkaart. Reizigers lopen niet meer 
met een gsm, maar met een smartphone. Kijk dus niet gek op 
als je leest over zo’n ouderwetse mp3-speler of alarmnummer 
06-11.

We hebben allemaal zo onze ervaringen met reizen per trein 
en die zullen voor een groot deel overlappen. Dit maakt trein-
reizen voor de gemiddelde Hollander iets dat ons verbindt. 
Dit zijn dan ook verhalen die treinreizigers zullen herkennen.

Uit respect voor de privacy van de betrokken personen zijn 
enkele namen en beschrijvingen in dit boek gefingeerd.

Goede reis!

Wouter Geerling, 2022
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Angst voor treinen

Een jaar of twaalf was ik en ik ging voor het eerst alleen met 
de trein. Ik nam de trein naar Emmen, maar was toch niet 
helemaal in mijn eentje. Carla, een jongedame die af en toe op 
mij en m’n zusjes paste, zat tegenover me. Of zij daar toevallig 
zat, of dat mijn moeder wist dat zij die dag ook die reis zou 
maken en gevraagd had mij te vergezellen, ik weet het niet 
meer. Alleen treinen leek me echter doodeng, dus ik was blij 
dat Carla erbij was. Tot Nieuw Amsterdam hield ze me gezel-
schap, ik hoefde alleen nog maar het laatste stukje alleen te 
reizen. We keuvelden wat en zagen onderweg nog twee reeën 
in een weiland staan. Dit was een eitje. Nadat Carla was uit-
gestapt hoefde ik alleen nog maar uit te stappen in Emmen, 
twee stations verder en tevens het eindstation. Daar werd ik 
opgehaald met de auto door de moeder van mijn beste vriend. 
Ik ging een week bij hem logeren.

De treinreizen daarna waren een heel ander verhaal. Ik her-
inner me dat ik een keer op station Zwolle was overgestapt 
en dat ik in de stilstaande trein naar Dalfsen zat. Of nou ja, 
zat… Ik sprong weer op en probeerde door het treinraampje 
te kijken of ik in de juiste trein zat. Ik had bij het overstap-
pen overdreven goed gekeken of ik op het juiste perron was 
en of het de juiste trein was. Nu ik echter was ingestapt en 
er verder nog niemand in het treinstel zat, ging ik toch weer 
twijfelen. Zat ik echt wel in de goede trein? Bij elk omroepbe-
richt veerde ik op en luisterde aandachtig of het over mij ging. 
M’n hart klopte in m’n keel. Het blauwe bord met daarop de 
vermelding van de trein en de komende stations kon ik vanuit 
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het raampje net niet zien. Ik liep naar het balkon en leunde 
naar voren met mijn hoofd boven het perron. Daar zag ik wat 
ik eigenlijk al wist, namelijk dat ik in de juiste trein zat op het 
juiste perron. Het duurde nog acht minuten voor de trein zou 
vertrekken. Ik liep terug naar mijn plaats en ging weer zitten. 
Langzaam kwamen er meer mensen in de coupé. De trein 
begon te rijden. Ik probeerde me te ontspannen en me over 
te geven aan het gereden worden. Voor de zekerheid vroeg ik 
nog snel aan een medepassagier of dit inderdaad de trein naar 
Dalfsen was.

Hoeveel bevestiging heb je nodig? Terugkijkend kan ik me 
nauwelijks voorstellen waarom ik me hier zo druk om maakte. 
Waar was ik zo bang voor? Wat kon er misgaan? De verkeerde 
trein nemen?

Treinreizen was en is hartstikke makkelijk. Je zoekt van te-
voren de juiste trein, de vertrektijd en het spoor op en klaar ben 
je. Op het station kun je voor de zekerheid op een groot geel 
overzicht de dienstregeling bekijken van de betreffende lijn. Als 
je dan bij het juiste spoor komt, kun je daar op kleine blauwe 
borden boven het perron zien of je bij de juiste trein staat. Kan 
niet missen. Blijkbaar vond ik destijds het onthouden van het 
juiste spoor, de juiste vertrektijd en het nemen van de juiste 
trein enorm spannend.

Dat is er inmiddels wel uitgesleten. Nu gaat het allemaal van-
zelf, daar komt geen spanning meer bij kijken. Treinreizen is 
juist fijn! Tenminste, zolang je niet wordt lastiggevallen door 
zwetende pubers die je onzeker vragen of ze in de juiste trein 
zitten.
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Rode vlagdag

Samen met een vriendje had ik de oude grijze kinderfiets van 
mijn zusje veranderd in een crossfiets. Ze had hem toch niet 
meer nodig. We hadden de spatborden, de bagagedrager en 
de lampen eraf gesloopt. Hij had hetzelfde gedaan met de 
fiets van zijn jongere zus. Op die crossfietsjes maakten we het 
dorp onveilig. Waanzinnig snel trappend raceten we op de 
kleine wieltjes door de straten, stoep op, stoep af en scheerden 
vervaarlijk over schuine afritten. Af en toe maakten we een 
sprong vanaf een hoog punt. Behalve in het centrum en de 
omliggende wijken, kwamen we ook bij de rand van het dorp 
en crosten we langs weilanden en kleine bosjes.

In die bosjes bleken lege bierflesjes te liggen. Ook in de 
diverse bermen langs de wegen rond het dorp lagen heel 
veel bierflesjes. Blijkbaar deden de boerenjongens van het 
dorp in het weekend aan indrinken met BVO’tjes (Biertjes 
Voor Onderweg), al fietsend richting het café. Wij maakten 
ons daar niet druk over. Een bierflesje leverde statiegeld op 
en was een welkome aanvulling op ons karige zakgeld. Maar 
eigenlijk ging het om de sport van het zoeken en vinden van 
de flesjes. Zoals we ook samen oude witte pijpensteeltjes en 
pijpenkoppen in een bouwput in mijn buurt hadden gezocht.

Een van onze fietstochten bracht ons in de buurt van het sta-
tion aan de zuidkant van het dorp. We staken de spoorwegover-
gang over. Ik keek naar het zich uitstrekkende spoor naast me 
en zag tot mijn verbazing een rode vlag liggen tussen de twee 
spoorheuvels. Dat is vast een LEGO-vlag, dacht ik als fan. Zou 
iemand die uit het raam van de trein hebben laten wapperen 
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en ‘m toen verloren hebben? Ik riep naar mijn vriendje dat er 
een vlag lag. “Ik ga ‘m pakken!” riep ik. Hij stopte, draaide zijn 
fiets en vroeg of dat nou wel zo verstandig was. Dat vroeg ik 
mijzelf natuurlijk ook af. Ik zou immers minstens twintig meter 
moeten lopen tussen de twee spoorheuvels en weer terug. Ik 
legde m’n fiets in de berm bij de spoorwegovergang en liep 
naar het spoor.

Daar aangekomen keek ik eerst de ene kant op en toen de 
andere. Geen aanstormende trein te bekennen. Ik besloot het 
erop te wagen. Secondelang rende ik tussen de spoorheuvels en 
greep de vlag. Snel draaide ik me om en rende terug. Bij mijn 
fiets aangekomen stond mijn vriendje me vol bewondering 
op te wachten. Ik vouwde de vlag open en samen keken we 
wat erop stond. Geen LEGO… dat was jammer. De rode vlag 
bleek een tamelijk saaie vlag te zijn van een of ander winkel-
centrum. Toch was ik trots dat ik de vlag, met gevaar voor eigen 
leven, had gepakt. Thuisgekomen hing ik de rode vlag aan de 
schuine muur van mijn zolderkamer. Daar hing deze nog jaren. 
Niet omdat ie zo mooi was, maar vanwege het achterliggende 
heldenverhaal.
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