Het
gebeurde
om 14.31
uur bij
kilometerpaal 3.3
Elk jaar s
 pringen
er zo’n twee
honderd mensen
voor de trein. Een
gebeurtenis die
er diep in hakt bij
de machinist.
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‘Ik
werd
wakker
van
mijn
eigen
gegil’

Chad Giskes (29), machinist sinds 2008,
2 aanrijdingen
“Heb je weleens iemand doodgereden? Dat is de eerste vraag die mensen
stellen als ze horen dat je machinist bent. Een ongelooflijke rotvraag. Het
lijkt wel of ze niet beseffen hoe verschrikkelijk zo’n aanrijding is voor een
machinist. Ook reizigers snappen het vaak niet: die kijken mopperend op hun
horloge als jij ze vertelt waarom er vertraging is. Soms zijn er gelukkig ook
lieve reacties: hoe gaat het met jou?
Van mijn eerste aanrijding weet ik nog alle details: het gebeurde om 14.31
uur, bij kilometerpaal 3.3, met trein 13647, locomotief 1705. Ik kwam met
140 km per uur de bocht door, zag een man tegen een hek staan en wist
onmiddellijk wat er zou gebeuren. Alsof ik in een horrorfilm was beland. Ik
voelde me ijskoud worden, plaatste een noodoproep en drukte mijn rem
kraan zowat door de stuurtafel heen. Toen een moment van doodse stilte;
een seconde later een hoop kabaal onder de trein.
Samen met de conducteur ben ik naar buiten gegaan. Ik vind dat je dit moet
doen. Stel dat de springer zich op het laatste moment heeft bedacht en dat
je hem kunt redden door een sjaal om zijn bloedende been te knopen.
Toen ik na die eerste aanrijding thuiskwam, heb ik een fles whisky leegge
dronken en ben gaan slapen. De volgende dag had ik een vette kater. Verder
ging het wel. Dacht ik. Na mijn tweede aanrijding – twee jaar later – bleek
dat ik er wel degelijk een trauma aan had overgehouden. Anderen zagen al
langer dat ik onder de stress zat, maar ik ontkende dat. Totdat ik ’s nachts
van mijn eigen gegil wakker werd. In mijn droom beleefde ik mijn eerste aan
rijding opnieuw. De psycholoog vertelde me dat ik bij mijn eerste aanrijding
alles heb gedaan wat de kans op een trauma vergroot: te lang op de plek
van de gebeurtenis blijven, na afloop veel alcohol drinken, direct gaan slapen.
Alleen collega’s begrijpen werkelijk hoe intens het je aangrijpt. Die zullen ook
nooit zeggen: het was niet jouw schuld. Dat hoor je van mensen die niet weten
waarover ze praten. Natuurlijk is het niet onze schuld. Dat weten we zelf ook wel.”
Overhemd Samsøe & Samsøe
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‘Ze
keek
me
recht
in de
ogen’

Lilian Officier (58), machinist sinds 2000,
3 aanrijdingen
“Ze stond midden op het spoor en keek me recht in de ogen. Ik reed met een
snelheid van 140 km per uur. Op de automatische piloot doe je wat je moet
onducteur
doen: alarmoproep plaatsen, de verkeersleiding inlichten, de c
roepen. Als machinist hoef je niet naar buiten bij een aanrijding, maar ik vind
het onmenselijk om een conducteur dat alleen op te laten knappen.
Er was weinig over van het lichaam. Sta je daar met je verbandkoffer. Heel
gek, maar ik dacht: wat een rotweer, mijn haar gaat helemaal naar de
knoppen. Bizar dat zoiets op zo’n moment door je heen gaat.
Na een aanrijding sta je uren stil; de politie doet onderzoek. Je moet een
blaastest doen. Reizigers klagen dat ze te laat op hun werk komen. Dat
begrijp ik wel, maar als ze zouden beseffen wat dit betekent voor de
nabestaanden, hulpdiensten en de schoonmakers, zouden ze vast niet zo
zuchten.
Ik heb drie aanrijdingen meegemaakt. Tot nu toe stop ik het achter een luikje
en heb ik er geen last van. Heel raar, want de emoties zitten er natuurlijk wel.
Ik ben geen koude kikker hoor. Ik zit ook bij Vangrail: een groep machinisten
die collega’s opvangt na traumatische ervaringen. Wij kennen de beelden
die bij het verhaal horen. Anderen niet. Zelf kan ik het ook niet delen met
mijn man. Die kan er echt niet tegen.
Boos op mensen die voor de trein springen, ben ik niet. Natuurlijk vraag
ik me af of ze zich wel realiseren wat ze treinbestuurders aandoen. Maar
ik vind het vooral ontzettend verdrietig dat ze dit als enige oplossing zien.
De nabestaanden van de persoon van mijn derde aanrijding hebben mij een
brief geschreven om zich te verontschuldigen en te vragen hoe het met mij
was. Mijn baas heeft ze laten weten hoezeer ik hun brief waardeerde. Ik kon
dat op dat moment niet opbrengen. Die brief heb ik ook niet mee naar huis
genomen. Daar heb ik nu spijt van. Het was zo’n mooi en bijzonder gebaar.”
Trui MbyM
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Ron Muste (50), machinist sinds 2001,
3 aanrijdingen
“Ik was altijd keihard. Een man die alles wegstopte. Maar hoe meer ik mee
maak, hoe lastiger dat is vol te houden. Er komen steeds meer afschuwelijke
beelden bij. Vooral mijn derde aanrijding is pure horror: een lichaam dat uit
elkaar spat. De geur die daarbij vrijkwam, vergeet ik nooit meer. Als ik een
kadaver ruik, denk ik terug aan die keer.
Mensen die voor de trein springen, zie ik als slachtoffers. Ik weet dat ze mij
niet persoonlijk willen pakken. Maar het heeft natuurlijk wel een grote impact.
Vooral aanrijdingen met jongeren vind ik heel heftig. Zo’n gebeurtenis koppel
ik meteen aan mijn eigen leven. Mijn dochter heeft anorexia en boulimia. De
dood is al eens ter sprake gekomen, zo slecht gaat het met haar. Heel erg
confronterend als er dan een meisje van die leeftijd zelfmoord pleegt.
Een tijd geleden sprong er een meisje van dertien voor mijn trein. Via de
noodoproep was ik al gealarmeerd dat ze ergens langs het spoor liep. Ik was
langzamer gaan rijden, zag haar niet, en net toen ik weer wilde optrekken,
verscheen ze uit het niets. Het scheelde een haar; ik kon net op tijd remmen.
Samen met de conducteur heb ik haar tegen de grond gewerkt en op de
politie gewacht. Ze was ontzettend boos dat haar poging was mislukt. Ik
heb mijn dienst uitgereden en dacht er gek genoeg op dat moment verder
niet zo over na. Maar toen ik twee weken later hoorde dat ze weer voor een
trein was gaan staan en het dit keer niet had overleefd, kwamen de emoties
los. Ik bleef mezelf maar vragen stellen: waarom heeft ze dat gedaan? Werd
ze gepest op school? Had ze het thuis moeilijk? Voelde ze zich ongewenst?
Van een harde man ben ik veranderd in een gevoelsmens. Drie jaar g
 eleden
leerde ik mijn vrouw Ellen kennen. Zij heeft de dikke muur om mij heen steen
voor steen afgebroken. Zo knap. Ellen heeft me geleerd de beelden te bekijken
die in me zitten, en de emoties toe te laten. Dat was zo moeilijk. Soms liep ik
blauw aan omdat ik vergat te ademen. Nu komen de tranen heel makkelijk.
Te makkelijk soms. Af en toe zit ik in een emotionele rollercoaster die ik niet
kan besturen. Onder machinisten heerst nog een beetje een machocultuur:
mannen mogen niet huilen. Maar dat is flink aan het veranderen gelukkig.
Ik moedig mijn collega’s aan de diepte in te gaan. Je kunt het allemaal wel
wegstoppen, maar vroeg of laat moet je er wat mee.”
Overhemd Avelon Trui Mads Nørgaard
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‘Het
was
een
meisje
van
dertien’

Ga naar 113online.nl voor hulp en informatie betreffende suÏcide
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