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EEN 
 
Koffie in de trein. Mijn ogen prikken nog van de inspanning 
van gisteravond en mijn wimpers plakken aan elkaar. Ik peuter 
de slaap uit mijn ooghoeken en wrijf, met mijn koffielepeltje 
nog in m’n hand, in mijn ogen. Opgeklopte melk siert nu mijn 
voorhoofd, mascara mijn wang.  
Ik klap het tafeltje aan de rug van de stoel voor me naar 
beneden en stal de rekwisieten uit voor mijn vaste 
ochtendritueel. Koffie rechts, appel links, boek -vandaag 
‘Doen alsof ik iemand anders ben’- in het midden. De trein 
staat nog stil op het station van mijn thuisstad Amersfoort.  

Hijgend en puffend komt een oudere man binnen. Grappig hoe 
mensen meteen denken dat, als de trein er al staat, dat 
automatisch betekent dat je te laat bent en dus moet rennen. 
We hebben nog ruim vijf minuten voor de officiële vertrektijd. 
De man ploft bezweet neer op een gele, stoffen treinstoel aan 
de andere kant van het gangpad. De laatste plek in de trein 
waar je niet naast een vreemde hoeft te gaan zitten.  

We komen in beweging en met de eerste slok koffie, begint 
mijn brein haar opstartproces. ‘Doen alsof ik iemand anders 
ben’ ligt nog gesloten op het tafeltje voor me, ik warm mijn 
handen aan mijn koffiebeker en staar naar buiten. We rijden 
door het lelijke nieuwbouw-gedeelte van Amersfoort. Ik denk 
aan mijn vader, die gisteren is blijven eten, bier drinken en 
lachen om flauwe grappen. Aan Ex, die vannacht uit het niks 
sms’te. Aan het feit dat het vrijdag is en dat ik morgen 
eindelijk mijn wallen weg kan slapen.  



Kleine dorpjes trekken aan me voorbij. Ik lees twee bladzijden 
in mijn boek, maar kijk vooral naar de slapende of in de krant 
bladerende mensen en het landschap dat aan ons voorbij trekt. 
Weilanden vol koeien en schapen gaan over in een groot bos 
met borden waar met rode hoofdletters ‘PAS OP! 
SCHIETGEVAAR!’ op staat.  

Het omroepsysteem laat een lang, krakerig gepiep horen als ik 
de trein voel remmen. ‘’Stationnn Zwolle, stationnnnnnn... 
Zwolle’’, roept een veel te wakkere conducteur vrolijk. Ik stop 
mijn boek en mijn onaangeraakte appel in mijn tas en probeer 
mijn kartonnen beker bij de Kiosk- en Du Pain-broodzakjes in 
het prullenbakje te proppen.  

Dankzij de koffie kan ik nu lopend in plaats van 
slaapwandelend naar de uitgang van de trein. Het meisje dat 
voor me uit door het gangpad schuifelt, heeft knalroze 
schoenen met zilveren veters die me doen glimlachen. Ik stap 
de warmte van de trein uit en met een koude windvlaag 
verdwijnt mijn laatste dufheid. 



TWEE 

Ik wil net de straat oversteken als mijn broekzak begint te 
vibreren. Eenmaal aan de overkant wurm ik mijn te grote 
telefoon uit het te kleine compartiment. Sms. Een klasgenoot, 
dat Joep vandaag ziek is en het puntje van mijn neus dus voor 
niks langzaam in een ijsklont verandert. Ik loop terug naar het 
station en stuur het berichtje afwezig door naar de volgende 
klasgenoot op de telefoonlijst.  

De volgende trein naar Amsterdam vertrekt pas over twintig 
minuten. Mijn van de kou dieproze gekleurde vingers tikken 
een bericht naar mijn beste vriendin. ‘Wakker worden, ik kom 
bij je ontbijten!’, stuur ik en terwijl ik naar de Kiosk loop voor 
de tweede kop koffie van de dag, rijdt mijn trein het station al 
binnen.  

Met extra melk en suiker in mijn hand geklemd, stap ik de 
trein in en zoek een plekje voor mij alleen, afgezonderd van 
alle andere passagiers. Meer mensen komen binnen en al gauw 
moet ik mijn tas weghalen zodat die plaats kan maken voor de 
helemaal niet verkeerde kont van een meisje. Ze glimlacht 
even en we beginnen allebei in onze tassen te graaien om de 
nieuwe Viva tevoorschijn te halen.  

De trein komt in beweging. Vanuit mijn ooghoek zie ik dat ze 
de column van Sara Kroos leest en erom moet lachen. 
Nieuwsgierig blader ik ook naar die bladzijde en neem een 
slok koffie verkeerd. Ook ik moet glimlachen. Ik blader verder 
naar de volgende column en een tijdje lezen we in stilte. Ze 
mompelt iets wat op ‘wow’ lijkt en ik kijk, iets minder subtiel 
dit keer, welke bladzijde ze nu leest.  



Verdiept in een interview met Halina Reijn, merk ik amper dat 
ze opstaat. Ik lees net over Halina’s dode vader en Hello Kitty-
verslaving, als ze weer naast me komt zitten. Een moment 
later staar ik verschrikt naar buiten als de trein opeens keihard 
begint te remmen. Instinctief druk ik mijn hand tegen de stoel 
voor me. Als ik haar naar lucht hoor happen, draai ik mijn 
hoofd snel weer om. Haar tijdschrift is op de grond gevallen 
en ze knijpt zo hard in de stoelleuning, dat haar knokkels 
spierwit zien. Haar opengesperde ogen schieten alle kanten op, 
behalve de mijne. Ik grijp haar hand en seconden later staan 
we stil.  

Ik trek mijn hand terug. Medereizigers beginnen hard en op 
verbaasde toon met elkaar te praten. Wat is er gebeurd? 
Storing? Noodrem? Aanrijding? Ik kijk uit het raam, maar er is 
niks te zien. Niks bijzonders althans. Hollands 
polderlandschap en een verbaasd schaap achter een hekje. 



DRIE 

Ik heb ‘tieren’ altijd een raar woord gevonden, maar nu ik het 
jou zie doen, snap ik wel dat er een nieuw woord voor 
uitgevonden moest worden. ‘Blèren’ is het niet. Gewoon 
‘schreeuwen’ ook niet. Je zwaait met je vrije hand tijdens het 
ongetwijfeld dramatische gesprek. Normaal gesproken schaam 
ik me een beetje als mensen zo’n ophef maken in een openbare 
ruimte, maar bij jou vind ik het niet zo erg. Fascinerend wel, 
eigenlijk. 

Je hangt op en kijkt me met Bambi-als-zijn-moeder-net-
afgeschoten-is-ogen aan. ‘’Sorry...’’  
‘’Maakt niet uit joh...’’  
‘’Jij blijft lekker rustig’’. Ze lacht.  
Ik glimlach terug. ‘’Ik ben een rasoptimist... heb net m’n 
koffieshot gehad... Ach, van binnen word ik net zo gek als jij 
hoor.’’ 
Ze kijkt langs mij heen naar buiten. ‘’Ze kunnen toch gewoon 
de deuren opengooien... ik loop wel naar Amsterdam.’’ 
Ik kijk ook. ‘’Ze willen vast niet dat we het zien... ’t Zal geen 
pretje zijn daarbuiten.’’ 
Ze proest. ‘’Rasoptimist, inderdaad...’’  
‘’Moet je ook eens proberen... wordt het leven een stuk fijner 
van.’’ 
Ze lacht. Alweer. ‘Weglacher’, denk ik, maar ik zeg het niet.  

Een krakerige mannenstem komt uit de geluidsinstallatie aan 
het plafond. ‘’Dames en heren, zoals u wellicht gemerkt heeft, 
staan wij stil. Er is namelijk aan de noodrem getrokken. 
Voorlopig zal de trein helaas niet verder kunnen rijden. Onze 



excuses. Zodra we meer weten over de duur van onze 
vertraging of andere zaken, hoort u weer van ons.’’  

Passagiers beginnen door elkaar heen te praten. ‘’De 
noodrem? Hier?’’, zegt een vrouw met een grijs knotje op haar 
hoofd. Ze tuurt het raam uit; we zijn tussen een sloot en een 
weiland in tot stilstand gekomen. ‘’Als hier een ambulance of 
brandweer moet komen, kunnen we lang wachten.’’ 

‘’Ik ben blij dat jij naast me bent komen zitten, en niet één of 
andere... bouwvakker, ofzo’’, zeg ik tegen mijn buurvrouw. 
‘’Of hij’’. Ik knik naar een nerveuze dikke jongen met een 
rood hoofd en raap mijn Viva van de grond. 
Ze lacht. ‘’Ik heb weleens naast een oude man gezeten die 
naar pies rook.’’  
Ik grijns. ‘’Gátverdamme.’’ 



VIER 

Haar telefoon gaat af. Voor de vierde keer in tien minuten. Ze 
drukt hem steeds weg. Ik kan me dankzij mijn medepassagiers, 
die nog steeds op volume bijna doof tegen elkaar praten, niet 
meer op mijn Viva concentreren. Het schaap achter het hekje 
heb ik inmiddels ook wel gezien, dus kijk ik weer haar kant 
op.  

‘’Mag ik een belachelijk nieuwsgierige vraag stellen?’’, vraag 
ik. Ook zij heeft haar Viva dichtgeslagen en tussen het tafeltje 
en de stoel voor haar in gepropt. 
Haar geconcentreerde frons verdwijnt en ze glimlacht naar me. 
‘’Tuurlijk.’’  
‘’Je hoeft geen antwoord te geven hoor!’’, zeg ik gehaast, ‘’Ik 
weet niet, ik ben altijd benieuwd naar mensen.’’  

We kijken allebei op als de schuifdeur van de coupé open gaat. 
Grote mannen in blauwe pakken. Een stuk of vijf.  
De vrouw met het knotje grijpt meteen een van de blauwe 
mouwen en opent haar mond om iets te zeggen. ‘’We komen 
zo direct bij u terug mevrouw, een moment alstublieft.’’ Ze 
laat gedwee los en de mannen stampen door onze coupé. 
‘’Hierachter is het’’, zegt één van de conducteurs, waarop een 
politieman kort knikt.  

‘’Ojee, hierachter is het’’, grap ik. Ze glimlacht.  
‘’Nou, kom maar op met die vraag’’, zegt ze.  
‘’Je hoeft dus geen antwoord te geven hè’’, begin ik en voel 
me nu al stom. Zit je dan, persoonlijke vragen te stellen aan 
een wildvreemde. Met hetzelfde tijdschrift als jij. ‘’Ik vraag 
me af wie je steeds belt, en waarom jij steeds wegdrukt.’’  



Ze lacht. Gelukkig maar. ‘’Mijn vriend belt steeds... ik ben op 
weg naar hem toe.’’  
‘’Had je hem net niet ook aan de telefoon?’’, vraag ik.  
‘’Ja, hij is pissig...’’ 
‘’Dat had ik door ja’’, lach ik, ‘’ik kon hem bijna letterlijk 
verstaan hier.’’  
‘’Hij schuift me graag de schuld in de schoenen. Maakt niet uit 
wat er gebeurt. Ik ben vaak te laat, meestal door dit soort 
stomme dingen. En hij heeft dan speciaal vrijgenomen, staat al 
op me te wachten, blablabla...’’  
‘’Hmm... mannen’’, zeg ik. Ik weet ook niet wat ik anders op 
moet antwoorden.  
‘’Ach man, die onzékerheid de hele tijd... De laatste tijd vindt-
ie het leuk om dan te doen alsof-ie twijfelt, aan mij, weet je? 
Krijg je ‘Het is net alsof je niet bij me wíl zijn’... dat gelul.’’  
‘’Maar dat wil je dus wel?’’, vraag ik me hardop af.  



VIJF 

De deur wordt weer open gegooid; de blauwe pakken zijn 
terug. ‘’Goeiemorgen dames en heren’’, zegt de voorste, een 
conducteur. ‘’Zoals u al weet, staat deze trein stil omdat er aan 
de noodrem is getrokken. Wij kunnen in het systeem zien op 
welke plaats in de trein dit gebeurd is. Om een lang verhaal 
kort te maken; dat is hier, achterin deze coupé.’’  

Mensen beginnen elkaar al vuil aan te kijken, maar zijn 
verhaal is nog niet afgelopen. ‘’Er lijkt geen sprake te zijn van 
een noodgeval; we kunnen nergens brand ontdekken, jullie 
ademen nog allemaal en hierboven leeft ook iedereen. Dat 
betekent...’’ Een paar seconden pauze, hij kijkt ons met 
toegeknepen ogen één voor één aan. Bij jonge mensen blijft hij 
iets langer hangen. ‘De jeugd van tegenwoordig’, voel ik hem 
denken. ‘’...dat één van jullie voor de lol aan de rem getrokken 
heeft.’’ ‘’Of iemand van boven natuurlijk’’, vult een politie-
agent aan.  

‘’Zonder reden aan de noodrem trekken is strafbaar. Wij 
willen dus graag weten wie zo vrij is geweest.’’ Ik begon net 
te genieten van de stilte van de passagiers; helaas begint 
iedereen nu weer te smoezen. ‘’Kunnen ze die overheidskas 
lekker spekken zeker’’, hoor ik een kale man voor me zeggen.  

‘’Mensen, mensen!’’, poogt de conducteur ons rustig te 
krijgen. Het volume daalt wat. ‘’Wij willen u vragen of u iets 
gehoord of gezien heeft. Er is een 50/50 kans dat de dader hier 
zit of doorheen gelopen is. Is er ook maar iéts vreemds 
voorgevallen, dan willen wij dat graag weten. U mag het nu 



zeggen, maar u mag ook één op één met een van ons in 
gesprek.’’ Het gepraat begint weer.  

Ik denk na over het afgelopen uur. Is er iets verdachts 
gebeurd? Ik heb geen idee. Wie zit er nou op te letten in een 
trein? Als je érgens op let als je om half tien ’s morgens op je 
gelige stoel door een polderlandschap trekt, is het of je koffie 
niet omvalt en of je niet vlak voor je eindhalte in slaap valt. 
Primaire levensbehoeften, veel meer heb je niet aan je hoofd.  

Ik kijk haar kant weer op. Ze zit er stil bij. Weer die frons.  
‘’Jij enig idee of er iets gebeurd is?’’, vraag ik. ‘’Ik sta nog op 
de slaapstand geloof ik.’’ 
‘’Nee, volgens mij niks gebeurd’’ Ze glimlacht lichtjes.  
‘’Jij was ook alweer terug van de wc...’’, zeg ik.  
Ze knikt afwezig.  



ZES 

De kale man voor ons draait zich om. ‘’Heb je niks gezien, 
toen je terugkwam? Ging er niemand na jou het hokje in?’’  
‘’Nee’’ zegt ze en kijkt hem aan. ‘’Sorry.’’  
‘’Ze was al terug joh’’, vul ik aan. ‘’Het is vast iemand 
boven.’’ 
De man gaat weer recht zitten.  

Werkte mijn hoofd maar iets beter voor elf uur ’s morgens. Ik 
weet het niet meer. Was ze al terug toen we remden? Of kwam 
ze net erna, of tijdens het remmen?  
‘Ze was al terug’, denk ik. Het is vast een of andere bejaarde 
die per ongeluk aan de hendel is gaan hangen. Of iemand van 
boven. Bovenin een trein is het altijd onrustiger dan beneden.    

Haar telefoon gaat weer af.  
‘’Zet hem anders even uit’’, zeg ik.  
Ze zucht.  
‘’Het heeft toch geen zin om hem aan te laten staan als je toch 
niet opneemt...’’  
Ze knikt even, sluit haar ogen.  
Ik laat haar maar, kijk uit het raam. Het schaap heeft zich 
omgedraaid. Groene vlek op d’r kont.  

De passagiers zijn rustiger geworden. Niemand heeft iets 
verdachts gezien. 

Aan de andere kant van het gangpad, schuin voor ons, zit een 
moeder met haar kind. Het kind, een jongen van een jaar of 
tien, bij het raam, moeder aan het pad.  
Ze praat met een man naast haar. ‘’Hij heeft Asperger, een 



lichte vorm van autisme’’, vertelt ze als de man probeert een 
praatje te maken met de jongen. ‘’Sorry.’’ De man verdiept 
zich weer in zijn krant, de vrouw draait zich naar haar kind 
toe.  
‘’We gaan straks naar huis, goed?’’, zegt ze. ‘’Denk maar aan 
fijne dingen. Denk maar aan... de fijnste dag. Denk maar aan 
de fijnste dag van de vakantie, goed?’’ 

Ik kijk uit het raam en vraag me af waar hij nu aan denkt. Een 
dag in een pretpark? Een luie zondag koekjes bakken? Disney-
films kijken in pyjama?  



ZEVEN 

De belachelijke hoeveelheid hoge trappen is het enige nadeel 
van deze stad. Het is pas half twaalf en dit is de tiende die ik 
vandaag beklim. Wel de leukste tot nu toe, want bovenaan 
deze trap is de Naschmarkt en aan de overkant van de 
Naschmarkt is de theaterkassa, waar ik kaartjes ga kopen voor 
de musical ‘Rebecca’ vanavond.  

Ik baan me een weg door de mensenmassa. Het is hier altijd 
drukker op zaterdag, zeker in de zomer. Naast de normale 
markt vol voedsel uit alle windstreken, staat er dan ook een 
rommelmarkt. Gepensioeneerde mannen komen sierraden, 
schilderijen en Maria-beeldjes verkopen, jongere mensen 
instrumenten, oude elektrische apparaten en troep die ze op de 
zolders van hun oma’s gevonden hebben.  

Toeristen worden door de verkopers meteen herkend, maar na 
een maand hier heb ik die status gelukkig achter me gelaten. 
Een een vrouw van wie ik vorige week een medaillon kocht, 
knikt naar me als ik zwaai. Ik steek het plein en de straat over, 
een bel rinkelt als ik de deur van de Theaterkasse open duw. 
‘‘Grüß Gott!’’, groet de kassamedewerker me en ik gooi er 
automatisch een vrolijke ‘’Servus!’’ uit.  

Er is nog plek zat in de zaal; we zitten op de vierde rij 
vanavond. Ik stop de envelop met de tickets in mijn tas, de bel 
rinkelt en ik loop de markt weer op. Mijn telefoon gaat, jij bent 
het. ‘’Servus lief, veilig geland?’’ begroet ik je, terwijl ik iets 
harder praat om over het drukke geroesemoes van de 
mensenmassa heen te komen.  



Je klaagt wat over weinig beenruimte en een jankend kind. Ik 
plaag en zeg dat je natuurlijk ook al een oude man wordt. 
‘‘Wat weet jij er nou van, groentje!’’, zeg jij dan. Altijd 
hetzelfde. Ons kleine ritueel: elkaar pesten met het 
leeftijdsverschil. Ik koop broodjes spinazie en geitenkaas 
terwijl jij mijn aanwijzingen volgt en naar de trein loopt.  

Je komt thuis. Mijn eigenste oude kerel, afgekeurd door mijn 
moeder en vriendinnen, want ‘‘Je kan toch ook een leuke 
jónge jongen krijgen?’’, komt thuis. Vlinders fladderen door 
mijn lijf en met een grijns van oor tot oor loop ik mijn elfde 
trap af. 



ACHT 

‘’Wanneer rijden we verder?’’  
Ik open mijn ogen weer. Verderop staat een blauw pak. ‘’We 
hopen binnen een halfuur weer te gaan rijden, maar nog niet 
op volle snelheid’’, antwoordt hij.  
‘’Niet op volle snelheid?’’, vraagt een vrouw.  
‘’We kunnen tot Amsterdam helaas slechts veertig kilometer 
per uur rijden’’, legt hij uit.  
‘’Dus hoelaat zijn we op centraal?’’. Een man bemoeit zich 
ermee.  
‘’Dat kan ik helaas nog niet met zekerheid zeggen, meneer.’’ 

Ik kijk naast me.  
Ze glimlacht. ‘’Wist je dat jij met je ogen open slaapt?’’  
Ik moet lachen. ‘’Ja, op een kiertje he?’’ 
Ze knikt. ‘’Beetje luguber.’’ 
‘’Dank je.’’ 
‘’Verder slaap je heel schattig en onschuldig hoor’’, grijnst ze.  
‘’Kijk, da’s al aardiger.’’ 
‘’Ik heb koek gekocht’’, zegt ze en wijst naar een gevulde 
koek op het tafeltje voor me.  
‘’O dankjewel!’’ zeg ik en pak de koek. ‘’Hoeveel kostte-ie?’’ 
Ik scheur de verpakking open. ‘’Ik heb nog wel wat losgeld. 
Wil je een stuk?’’ 
Ze schudt haar hoofd terwijl ik een grote hap neem.  

‘’Hebben ze die noodremmer nou al?’’. Het schaap is nergens 
meer te bekennen.  
‘’Nee, boven heeft ook niemand iets gezien.’’ Ze neemt een 
slok water.  
‘’Ráár hè’’, zeg ik. ‘’Er zit hier dus iemand de boel bij mekaar 



te liegen, gewoon voor de kick ofzo.’’ Ik neem nog een hap. 
‘’Heeft je vriend nog gebeld?’’  
‘’Nee’’, ze trekt haar wenkbrauwen op. ‘’Nog zoiets raars’’, 
glimlacht ze.  
Ik kauw op mijn koek en knik.  

‘’Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg, dit’’, zegt ze. 
‘’Weten we ook weer hoe dat is, noodremmen.’’  
Ik knik. ‘’Ja, ik had toch geen belangrijke plannen ofzo...’’  
‘’Ik snap die noodremmer ook wel’’, zegt ze. Ik kijk haar aan.  
‘’Ja, ik bedoel, wil jij nooit eens op de rem dan?’’  
‘’O, vaak genoeg’’, flap ik eruit. ‘’Maar meestal niet als ik in 
spitsuur in de trein zit.’’  

Een lichte schok, ik kijk naar buiten. Langzaam beginnen we 
weer te rijden. De autistische jongen begint blij in zijn handen 
te klappen.  



NEGEN 

‘’Mijn vader reed vroeger altijd op dit tempo door de bergen’’, 
vertelt ze.  
Ik vouw mijn handen om de kop thee die me net gebracht is.  
‘’Zodat we alles goed konden zien’’, glimlacht ze.  
We rijden door Amsterdam.  
‘’Zit wel wat in’’, zeg ik terwijl ik uit het raam over het IJ 
kijk. ‘’Ik heb al een keer of honderd in deze trein gezeten en 
zie nu pas dat je vanaf hier het theater kan zien.’’  

Ik stop mijn Viva in mijn tas en haal onze jassen van het 
haakje bij het raam.  
‘’Staat je vriend nog te wachten?’’, vraag ik terwijl ik mijn 
sjaal losjes om mijn nek bind.  
Ze schudt haar hoofd. ‘’Moest weer werken.’’  
‘’Ah gatver, kun je zeker meteen weer naar huis...’’ 
Ze knikt terwijl ze haar jas dicht ritst.  

Ze staat op en kijkt nog even of ze niks vergeten is.  
‘’Je Viva’’, zeg ik en geef hem aan.  
We lopen alvast richting de uitgang. De trein rijdt spoor zes 
op. We remmen. Klikkende hakken komen het trappetje achter 
ons af. Ik kijk automatisch even om.  

‘’Hee’’, mompel ik verbaasd en kijk naar haar. Ze drukt op de 
gele knop en met een sissend geluid gaan de deuren open. 
Gauw kijk ik weer achter me. We staan achterin de coupé. 
Geen toilet.  



Mensen stappen de trein uit en ook ik sta al snel buiten. 
Verderop zie ik haar, ze kijkt naar me. Ze glimlacht en zwaait 
even voordat ze wegloopt.  


