
Het nieuwe spoor  
Voor dit verhaal moeten we terug naar het jaar 1865  

en naar het dorp Oisterwijk 

 

Toen de schoolbel was gegaan schoof Jacob rustig zijn stoel aan en liep rustig 
de gang door naar de deur. Eenmaal buiten,  rende hij naar het station. Hij wou 
de opening van de nieuwe spoorlijn niet missen.                                                 
Toen hij aankwam zag hij dat een hele menigte uit het dorp al voor hem stond 
te dringen. Jacob zuchtte; zijn vader had toch gezegd dat hij hier ergens zou zijn 
en dat hij een verrassing voor hem had. Opeens kwam er een mevrouw uit de 
menigte lopen. Je zag dat ze naar iets of iemand op zoek was. Toen ze Jacobs’ 
kant op keek, liep ze naar hem toe en vroeg  met haar vriendelijke stem:          
‘Jij bent toch Jacob?’.                                                                                                       
Jacob antwoordde voorzichtig, ‘ja’, want zijn vader had hem verteld dat hij niet 
met vreemde mensen mocht praten.                                                                         
De vrouw zei: ‘Kom, dan breng ik je naar je vader. En ik denk dat je zijn 
verrassing heel erg leuk zal vinden.’ Oké dacht Jacob, ik ben te nieuwsgierig om 
het niet te doen en ze zal me naar mijn vader brengen. Hij liep met de vrouw 
mee. Toen ze door de menigte naar de personeelsruimte liepen, kreeg hij al 
een beeld van wat de verrassing was. Hij begon helemaal te stralen. Toen hij 
zijn vader zag gaf hij hem een uitbundige knuffel. Zijn vader zei:                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘Ik ben zo blij met deze prachtbaan als machinist. En het mooie is dat al het 
personeel een proefrit mag maken met de trein op het nieuwe spoor!’            
Dus ging Jacob de volgende dag met zijn vader in de machinist ruimte zitten om 
van deze treinrit te gaan genieten. Jacob vond het fascinerend om te zien hoe 
zijn vader al die toeters en bellen stuk voor stuk gebruikte. De hele school zou 
morgen te horen krijgen dat zijn vader machinist op het nieuwe spoor was. Zo 
cool vond hij het! Toen de rit voorbij was ging Jacob met zijn vader naar huis. 
Toen hij in bed lag overdacht hij zijn dag. Wat een pracht leven zo met een 
vader als machinist. Maar toen het leven van Jacob weer zijn gangetje ging en 
hij niet meer de school uitrende om nog snel zijn vader gedag te zeggen, maar 
weer gewoon uitwandelde om naar huis te gaan, vond hij het eigenlijk 
helemaal niet meer zo leuk dat zijn vader machinist was. Hij was pas elke dag    
‘s avonds thuis en kon dus geen leuke dingen meer doen die ze vroeger wel 
deden. Toen hij op een dag weer eens uitgeput op zijn bed lag, dacht hij bij 
zichzelf: ‘Zaterdag ga ik het hem vertellen dat ik het eigenlijk niet meer leuk 
vind dat hij elke dag weg is om met zijn trein van her naar der te rijden. Ja, 
zaterdag ging hij het hem vertellen.                                                                              
Zaterdagmiddag stapte Jacob naar zijn vader en zei: ‘Pap, ik vind het eigenlijk 
niet zo leuk dat je elke dag pas ‘s avonds laat thuis bent.’                                
‘Maar jongen’, zei zijn vader, ‘dit is de beste en leukste baan die ik me kan 
wensen.’ Maar Jacob zei: ’Vroeger toen je nog gewoon schoenpoetser was, 
hadden we nog de hele middag om samen leuke dingen te doen.’                     
‘Dat kan ik wel begrijpen, maar ik ga niet stoppen met werken als machinist! Ik 
kan aan mijn baas vragen of je nog een keer mee mag met de trein.’                
‘Nee’, dacht Jacob, ‘dan zit ik daarna nog steeds met hetzelfde probleem.’      
Na een hevige discussie gaf zijn vader toe. ‘Oké jongen, ik ga minder werken.’ 
Een week later liepen Jacob en zijn vader lachend door het park. Ze zouden 
gaan picknicken. Na een heerlijke maaltijd gingen ze naar huis. Toen Jacobs 
vader Jacob naar bed bracht, gaf hij Jacob de dikste kus die hij ooit had 
gegeven. Hij deed zachtjes het licht uit en ging weg. Jacob ging voor het eerst in 
lange tijd weer met een fijn gevoel slapen! 
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