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1. Johan Daisne
De trein der traagheid
Een man  is met de trein onderweg 
naar huis. Wanneer hij wakker 
wordt, slapen zijn medereizigers. 
De tijd valt  letterlijk stil  in deze 
Vlaamse klassieker.

2. Paul Theroux
De grote spoorwegcarrousel 
Theroux doorkruist Azië. Hij neemt 
zowel boemels als ultrasnelle Ja
panse treinen. Met veel oog voor 
detail schrijft hij over de mensen, 
de  landschappen, het weer.

3. Denis Johnson
Treindromen
Deze roman gaat over de aanleg 
van de eerste spoorwegen  in Ame
rika. Het hoofdpersonage herinnert 
zich als 80jarige de zware arbeid: 
‘Hij was zelf een ware chimpansee 
op de dwarsbalken geweest, maar 
nu kon hij niet eens op een hoge 
kruk klimmen zonder zich een 
beetje misselijk te voelen.’

4. E. Nesbit
Spoorwegkinderen
De kinderen  in dit verhaal uit 1906 
zijn dol op treinen. Ze spelen zelfs 
bij het spoor, wat maar net goed 
afloopt.

5. Agatha Christie
Moord in de OriëntExpres
In dit wereldberoemde detective
verhaal dient Hercule Poirot een 
moord op te  lossen, die plaats
vond op de  legendarische trein. 

6. David Szalay
Wat een man is
Ach, de reizende student met zijn 
Moleskineboekje en zijn filosofi
sche pretenties. Szalay voert hem 
op  in deze romaninverhalen. En
kele vrienden reizen per trein naar 
Berlijn:  ‘Ze dwepen met Eliot, met 
zijn melodieuze pessimisme. Ze 
hebben ontzag voor Joyce.’ De 
reis valt  tegen.

7. Patricia Highsmith
Vreemden in de trein
Ook deze roman werd door Hitch
cock verfilmd. Twee mannen ont
moeten elkaar op de trein, waar ze 
criminele plannen smeden.

8. Emile Zola
Het beest in de mens
De personages  in deze klassieker 
wonen en werken  langs de  lijn tus
sen Parijs en Le Havre.

9. Tim Parks
Italië op het spoor
Parks woont  in  Italië. Hij schrijft 
over zowel zijn treinritten als  fo
rens als zijn vele plezierreizen. Een 
boek vol sociaalhistorische weetjes 
en humoristische terzijdes.

10. Christophe Van Gerrewey
Trein met vertraging
In de tweede roman van deze 
schrijver  is een trein onderweg van 
Oostende naar Antwerpen. Hij valt 
stil. Waarom weten we niet. Van 
Gerrewey  laat ons meekijken  in de 
gedachten van zijn personages.

10
MEMORABELE 
TREINVERHALEN

een reis richting het onbekende. 
In Stephan Enters  roman Grip begint

de  reis  in  BrusselZuid,  in  de  buurt  van
‘een  kraam  met  bedwelmend  geurende
wafels’. Enkele vrienden reizen per Euro
star af naar Engeland voor een reünie. On
derweg mijmeren ze over vroeger, nu en
later. Nog zo’n filosofische treinreiziger is
Raimund  Gregorius,  de  leraar  uit  Pascal
Merciers  Nachttrein  naar  Lissabon,  die
van  Bern  naar  de  Portugese  hoofdstad
reist. Gedachten over ‘het onstuitbare ver
strijken van de tijd en het meedogenloze
verval van alles wat leefde’ gaan door zijn
hoofd.

Bij Jenny Diski is nadenken onderweg
een doel op zich. In het autobiografische
Vreemdeling in een trein reist ze  ‘om tot
een toestand van roerloosheid te geraken
[…] Het boek gaat er juist over dat er niets
gebeurt’. Diski reist wekenlang door Ame
rika  met  de  Amtrak,  een  vervoermiddel
dat zijn beste tijd heeft gehad. Enkel ar
men en excentriekelingen nemen de trein
in  de  Verenigde  Staten.  Diski  noemt  de
treinwagon  de  eenenvijftigste  staat  van
Amerika. Het is een wereld met eigen wet
ten, en met vertragingen, soms urenlang.
Diski deert het niet, zij vermaakt zich met
haar walk down memory lane en met de
gesprekken  met  medereizigers  in  de  ro
kerscoupé.

Niemandsland
In  1990 reisde  ik per  trein van Stock

holm naar Abisko. Twintig uur duurde de
rit naar het noorden van Zweden. Nu vind
ik het jammer dat ik niets heb genoteerd
over die  tocht.  Ik herinner me vooral de

doorwaakte  nacht  in  een  gewone  stoel.
Mijn reisgenoot lag naast me te snurken.
Wat  Diski  zegt  over  die  wetmatigheden
klopt  wel:  op  zo’n  lange  reis  sta  je  voor
even helemaal los van de rest van de we
reld.  De  trein  wordt  dan  een  soort  nie
mandsland waarin alles mogelijk  is. Dat
had Tolstoj al begrepen toen hij De Kreut
zersonate schreef, een novelle waarin een
man vertelt waarom hij zijn vrouw heeft
vermoord.  Hij  doet  zijn  verhaal  aan  een
wildvreemde. Ook in De trein van Georges
Simenon  wordt  een  treinreis  een  tocht
waarin de normale gang van zaken wordt

opgeschort. Een man wordt in oorlogs
tijd  gescheiden  van  zijn  gezin.  In  de
trein wordt hij verliefd op een vrouw uit
Praag. Ook dat  is de  trein: de ultieme
plek  voor  romantische  ontmoetingen.
In Oker van Ellen Verstrepen begint de
liefde  in een  treincoupé en  in  ‘Toeval’
uit  de  verhalenbundel  Stilte  van  Alice
Munro trekt een vrouw weg van huis op
zoek naar een man die ze voor het eerst
zag op een trein. Munro heeft verschil
lende verhalen geschreven waarin per
sonages  een  haast  metaforische  trein
reis maken richting een ander leven.

Misschien zegt u wel:  ik blijf  liever
thuis, dit jaar. Of: ik neem elke dag de
trein naar mijn werk en dat is geen pret
je.  Toch  is  er  hoop,  ook  voor  u,  beste
pendelaar.  In  Ode  aan  de  arbeid  be
schrijft Alain de Botton de ochtendritu
elen van de forens. Beschouw de rit als
een kans om uw hoofd schoon te spoe
len  van  nachtelijke  dromen.  De  och
tendlijke treinrit voelt misschien wel als
een  nieuw  begin  –  tenminste,  als  het
wat meezit met de NMBS. ‘Vrijwel ieder
een  zit  achter  de  krant’,  schrijft  De
Botton. Hé, misschien wel deze krant,
misschien wel dit artikel. En als het niet
de krant is die u vandaag leest, laat het
dan uw dagboek zijn. Of om te eindigen
met  de  woorden  van  Oscar  Wilde:  ‘Ik
reis  nooit  zonder  mijn  dagboek.  Men
moet  altijd  iets  sensationeels  te  lezen
hebben in de trein.’

Marcel Proust vond de 
trein een melancholisch 
transportmiddel vond: 
elke rit is een reis richting 
het onbekende


