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Intussen 
 
Het is koud en het waait flink op het station ergens 
tussen het westen en het noorden van het land. Het 
station is leeg, op twee mensen na. De treinen zijn 
uitgevallen. Bladeren op de rails, die er zijn neergelegd 
door de herfst in de winterperiode. Tja, we kunnen naar 
de Maan en naar Mars, maar een simpele trein laten 
rijden door deze zogenaamde herfstbladeren is toch wel 
een ander verhaal. Onderschat dan ook nooit de 
oliesoorten in de bladeren. Dat doen de treinen ook 
niet. Vandaar dat ze even niet rijden, want anders wordt 
het glijden en daar zijn treinen niet voor.  
Maar omdat het zo hard waait nu en de winterherfst 
zich schuldig voelt door al die bladeren op de rails, zal de 
wind een handje helpen, en als het goed is gaan de 
treinen over een uurtje weer rijden, na zes uur te 
hebben stilgestaan. 
Veel passagiers zijn opgehaald door vrienden of familie 
en naar hun eindbestemming gebracht. Op het ietwat 
saaie en uitgestorven perron zitten twee mensen op een 
bankje te wachten op de trein die komen gaat. 
Beiden hebben zich eerst verwarmd door middel van 
een kop koffie, gekocht in de kiosk, en zitten nu beschut 
in het hokje te wachten. 
De man kijkt met een scheef oog naar de vrouw, die een 
eindje van hem afzit. Het is hem al opgevallen dat ze er 
intens moe en verdrietig uitziet. Ondanks dat maakt ze 
een goed verzorgde indruk. Hij schat haar zo rond de 
zestig jaar. Hij kan redelijk goed schatten en dat komt 
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ook door zijn werk. Hij heeft altijd schattingen moeten 
maken. 
Ze houdt angstvallig de tas tegen haar borst geklemd, 
alsof ze bang is dat hij of iemand anders hem zal 
weggrissen. 
Nou, hij is dat zeker niet van plan. Er komt eerder een 
neiging over hem om haar te beschermen. 
Inmiddels kijkt de vrouw ook eventjes naar hem. Ze 
voelt blijkbaar dat hij haar bekijkt. Op de een of andere 
manier oogt hij wel vertrouwd en ze klemt iets minder 
hard. 
Ze werpt hem een kleine glimlach toe met alleen haar 
lippen. 
De man knikt vriendelijk terug en zegt: ‘U wacht ook al 
een poosje, hè?’ De vrouw knikt en zegt dan: ‘Ik kan wel 
weer naar huis gaan, maar daar wacht ook niemand 
meer op me en omdat ik toch vandaag nog weg wil, 
want de kinderen rekenen op me, besloot ik maar te 
wachten. Ik kan hier nog wat voor me uit kijken en er 
staan gelukkig geen geraniums.’ 
De man schiet in de lach. ‘Moet u ver reizen?’ vraagt hij 
dan. 
De vrouw knikt met haar hoofd - waar moet je dat 
anders mee doen- en zegt: ‘Ik moet naar Amsterdam. 
Daar woont mijn zoon met zijn vrouw en drie kinderen. 
Ze willen een paar dagen weg en hebben gevraagd of ik 
bij de kinderen wilde blijven. 
Ze hoeven gelukkig niet naar school, dus dat is wat 
makkelijker voor mij. Ik zie de kinderen en kleinkinderen 
niet zo vaak. We wonen te ver uit elkaar. 
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We facetimen wel, tenminste, als het mij lukt, want ik 
heb behoorlijk veel moeite met al die social media, 
noemen ze dat geloof ik. Heb ik het ene net onder de 
knie, dan komt er weer wat nieuws en dat moet ik dan 
ook hebben volgens die media, anders hoor ik daar ook 
al niet meer bij en kom ik nergens. 
Nou mijnheer, ik kom nog overal, hoor. Ik loop, ik fiets, 
ik rij nog auto en ik kan met het openbaar vervoer. Dat is 
nu wel een stuk moeilijker, want ik wen niet aan de OV-
kaart of het apparaat doet het niet goed of ik vergeet uit 
te checken en dat kost me dan weer geld en tijd. Ze 
maken het er allemaal niet makkelijker op voor de 
ouderen onder ons. Neem nou de mobiele telefoon. 
Uiteraard heb ik er ook een, want je moet blijkbaar 
tegenwoordig 24 uur per dag bereikbaar zijn. Nou 
mijnheer, ik gebruik hem alleen in noodgevallen. Net als 
ik gewend ben aan die mobiele telefoon, als ik hem net 
goed kan bedienen, dan is hij ineens weer oud en moet 
er weer een nieuwe snellere komen, of die is er dan al 
en vaak binnen een jaar. 
 Het lijkt wel of dit land alleen uit jonkies bestaat, waar 
we ons met zijn allen op moeten richten omdat zij de 
toekomst zijn. De toekomst van wat, mijnheer? Dat 
vraag ik me tegenwoordig echt toch wel ernstig af.’ 
De man heeft geluisterd zonder haar in de rede te willen 
vallen. 
Hij snapt haar volkomen. Met dit probleem worstelen 
heel veel oudere mensen. Maar geen hond die zich daar 
echt druk over maakt. De ouderen moeten 
tegenwoordig kunnen en doen wat de jongeren eigenlijk 
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nog lang niet hadden moeten kunnen of doen. Laat 
staan de ouderen. 
De techniek gaat zo razendsnel. Daar is het brein van de 
mens bij lange na niet op ingesteld. Velen hollen er dan 
ook hard achteraan en hun ziel loopt daar weer 
mijlenver op achter. Ze komen niet meer bij elkaar. 
Hij zegt dan ook tegen de vrouw: ‘Ik snap wat u bedoelt 
hoor, en ik geef u groot gelijk. Het is voor de ouderen 
onder ons niet meer bij te benen en voor de jongeren is 
alles veel te vroeg al bijna te laat.’ 
‘Ik heb nog best trek in een kop koffie met wat lekkers.’ 
zegt de man dan. ‘Kan ik voor u ook nog wat 
meenemen?’ 
De vrouw kijkt hem blij verrast aan, ‘Ja, dat zou fijn zijn. 
Ik lust nog wel een bakkie met een saucijzenbroodje. Ik 
zal u zo geld geven.’ 
De man knikt en staat op, ‘Ik haal het even, zo terug.’ 
Hij loopt naar de kiosk en vraagt de inmiddels in slaap 
gevallen bediende om twee koffie en twee 
saucijzenbroodjes. 
De man in de kiosk komt versuft overeind en maakt het 
bestelde met enige tegenzin. De bladeren mogen wat 
hem betreft nog wel even blijven liggen. 
Terwijl de man op zijn bestelling wacht ziet hij in zijn 
ooghoek een paar opgeschoten jongens naar het hokje 
lopen waar de vrouw op hem wacht met zijn koffie en 
saucijzenbroodje. 
Hij ziet zelfs van deze afstand dat de vrouw nog meer wit 
wegtrekt en dat haar armen zich weer krampachtig om 
haar tas sluiten. Vanwaar deze angst, vraagt hij zich af, al 
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begrijpt hij haar wel, gezien het gedrag van deze pubers. 
Ze wijzen naar haar, kijken om zich heen en stoten 
elkaar aan. Ze gaan de deur binnen. De vrouw drukt zich 
achterover op de bank en kijkt hulpeloos om zich heen. 
Hij zegt tegen de man in de kiosk dat hij zo terugkomt en 
snelt naar het hokje. 
Binnengekomen ziet hij de vrouw opgelucht ademhalen. 
De pubers kijken hem verstoord aan. 
‘Goedemiddag heren,’ zegt de man. ‘ Ook wachten op 
een trein?’ 
De drie kijken hem nu verbaasd aan. ‘Fuck you,’roept er 
één en deze loopt wat dreigend naar hem toe met een 
rare armbeweging. 
‘Oh nee.’ zegt de man, ‘doe dat maar met je vader. Die 
vindt dat vast prettiger.’ 
De jonge gast houdt zijn pas in en kijkt ietwat verbluft 
naar de man. De anderen schuifelen wat onrustig met 
hun voeten heen en weer. 
Het is merkbaar dat ze nu even niet goed weten hoe 
verder. 
  ‘Als u niet op een trein wacht, dan verzoek ik u allen 
hier weg te gaan, want dan hebt u hier niets te zoeken. 
En mochten jullie het idee hebben om de tas van mij of 
deze dame te willen wegnemen, dan kan ik jullie 
verzekeren dat er niets van enige waarde inzit. Slechts 
twee enkele reiskaartjes naar Amsterdam, dus niet 
genoeg voor jullie drie, en het geld is nog niet genoeg 
voor een jointje. En een mobiele telefoon hebben we 
niet.  



28 

Dus hoepel op of ga gewoon rustig zitten als jullie op de 
trein wachten.’ 
De drie kijken elkaar onzeker aan en het lijkt of ze iets 
aan het inschatten zijn. 
Dan zegt de man: ‘Geloof me, heren, ik heb iets in mijn 
jaszak zitten waarmee ik jullie op een niet-prettige 
manier uit kan schakelen! Dus nogmaals, zitten of 
verdwijnen!’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


