
De locomotief gromt en blaast sissend stoom naar buiten, alsof hij niet kan wachten om weg te rijden. 

‘Net een oude draak,’ zegt Mila. ‘Een ijzeren draak.’

 De conducteur blaast op zijn fluitje en Opapa en Mila haasten zich naar de stoomtram. Opapa 

mag dan vandaag negentig zijn geworden, hij loopt nog net zo snel als Mila, en dat met een kunst-

been. Klik – stap... klik – stap bonkt hij over het perron. Mila hoeft hem niet eens te helpen om in te 

stappen. 

De wagon is helemaal van hout. Op de bank tegenover hen zitten nog een paar passagiers en helemaal 

in de hoek zit een kleine man in ouderwetse kleren. Hij tilt zijn hoed op om te groeten.

 ‘U heeft zich mooi verkleed,’ zegt Opapa. ‘Mijn schoolmeester droeg vroeger ook zulke kleren... 

Alsof de tijd heeft stil gestaan.’

‘De tijd staat nooit stil,’ zegt het mannetje.

‘Nee, tuurlijk niet,’ zegt Mila. ‘Die gaat altijd vooruit.’

‘Of achteruit...’ grijnst het mannetje. Zijn ogen krijgen een vreemde, lichtgroene gloed.

De stoomfluit klinkt en langzaam zet de tram zich in beweging. Ze rijden langs tuinen en garages, 

langs akkers en boerderijen. De locomotief hijgt en puft, stoomflarden waaien voorbij. Mila gaat staan 

om het beter te kunnen zien.

‘Wat heb je daar op je kin?’ vraagt Opapa.

‘O, dat.’ Mila wrijft over de schram. ‘Ik heb gister gevochten. Met een jongen.’

‘Oei.’ 

Opapa fronst. ‘Bij mij in het dorp had je vroeger Berend, daar had ik wel eens ruzie mee. Hij en zijn 

vrienden maakten de hele buurt onveilig met hun katapulten. Berend had ook een mes. Vaak zat de 

veldwachter achter ze aan.’ 

‘Wat deden ze dan?’

‘Ze hebben mij en mijn hond ooit vastgebonden aan  een hek. Pas uren later kwam ik vrij...’

Mila springt op. ‘Wat gemeen! Als ik erbij was geweest...’

‘Soms zie ik hem nog voor me, in mijn dromen. Die brede grijns... 

En toch keek hij altijd angstig uit zijn ogen.’  
(Lees snel verder op de volgende pagina)

MAAK HET VERHAAL AF 
Schrijver Simon van der Geest bedacht het begin van een spannend reisverhaal, 

maar hoe loopt het af? 
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Het vreemde mannetje met de hoed staat op en loopt naar Mila toe. 

‘Heb je die al geprobeerd?’ 

Hij wijst op een hendel aan de wand. Mila zou zweren dat die er net 

nog niet was. Een grote koperen hendel met daarnaast een draaiknop.

‘Waar is die voor?’ vraagt Mila.

‘Probeer maar...’ grijnst hij.

Mila staat op. Bijna vanzelf gaat haar hand naar de hendel.

‘Hé,’ zegt een mevrouw. ‘Mag dat wel?’

Mila kijkt naar Opapa. Zijn ogen twinkelen. ‘Doe maar,’ fluistert hij.

Ze grijpt de hendel en trekt hem naar beneden. Meteen klinkt er een knal en spurt de tram vooruit. 

Alle passagiers grijpen zich vast om niet om te vallen. Buiten zoeven bomen en akkers voorbij en 

vervagen tot een groene waas. Overal grote grijze wolken, zelfs ín de wagon, de hele coupé vult zich 

met rook, alle passagiers hoesten... Net als Mila het echt benauwd krijgt lossen de wolken weer op en 

mindert de tram vaart.

Ze kijkt naar buiten. De stoomtram rijdt een dorp binnen waar iedereen wel verkleed lijkt. Kinderen 

op klompen, een paard en wagen met een koetsier... Ze herkent dit dorp wel, maar toch ook weer niet. 

Want dat kerkje komt haar heel bekend voor, maar dat lag altijd aan een parkeerterrein, en niet aan 

een pleintje met keien. En daar waar altijd een garage was, staat nu een stenen gebouwtje met een 

bord ‘Smederij’...

‘Opapa...’ fluistert Mila. ‘We zijn terug in de tijd...’

‘Ik weet het...’ zegt Opapa. Hij ziet een beetje bleek.

Plots remt de stoomtram alsof er iemand aan de noodrem heeft getrokken. Mila rolt tegen Opapa aan. 

De tram staat stil. Buiten klinken voetstappen. Dan zwaait de deur van de wagon open...

En? Wat gebeurt er? Hoe loopt het af? Jij mag het bepalen!   

Stuur jouw versie van dit verhaal uiterlijk 31 augustus 2021 naar digibuki@westfriesebibliotheken.nl  

en wie weet win jij het nieuwste boek van Simon van der Geest: Het Werkstuk - of hoe ik verdween in de jungle


