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Het  station  van  Moere  in  zijn  gloriedagen.  ©  rr
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Spoorslags 
naar de 
polders

Waar honderd jaar geleden de Pullman 
Express uit Parijs naar Oostende 
voorbijreed, ligt vandaag een toeristisch 
fietspad. Maar in het oude stationsgebouw
van Moere worden de reizigers nog steeds 
even gastvrij ontvangen als toen. 
HILDE VAN DEN EYNDE

‘M
oeder!’, had de
zoon van Irma
Schabon  ge
zegd,  toen hij
vernam dat zij

in het ouderlijke huis een bed &
breakfast wilde openen.  ‘Wie wil
er nu  in dit gat komen  logeren?’
Dat gat, dat was het WestVlaamse
polderdorp  Moere  –  vandaag  in
derdaad  te  midden  van  nergens
gelegen. Maar in de roaring twen
ties van de vorige eeuw passeerde
hier de Pullman Express, de luxu
euze  sneltrein  die  sjieke  Parijze
naars  naar  de  mondaine  bad
plaatsen  Oostende  en  Knokke
voerde. De befaamde spoorlijn 62
is  al  lang  opgebroken,  maar  het
voormalige  stationsgebouw  staat
er nog steeds. Het werd door Irma
Schabon en haar man Jos Tomas
sen  gerestaureerd,  en  lange  tijd
woonden ze er met hun zoon en
dochter. Maar nu die het huis uit
zijn heeft het echtpaar in een vleu
gel  van  de  woning  een  bed  &
breakfast geopend.
Vier jaar is Spoor 62 inmiddels in

bedrijf, en de zaak loopt, welja, als
een trein. De zoon heeft zijn woor
den al  lang teruggenomen, glim
lacht  Irma,  zelf  een  beetje  ver
baasd over het succes van haar on
derneming. Het  is een verbazing
die  niemand  die  hier  gelogeerd
heeft, zal delen, want Irma is de
gastvrijheid  zelve.  De  avond  dat
we  arriveren  staat  ze  ons  op  te
wachten aan het eind van de oprij
laan  met  Japanse  kersenbomen
die naar het woonhuis leidt. Ze be
groet ons alsof we haar allereerste
gasten ooit zijn en informeert be
langstellend  waarom  we  Moere
als verblijfplaats hebben uitgeko
zen. Dat is de familienaam waar
mee mijn reisgenote door het le
ven gaat, zeggen we: haar voorza
ten  moeten  ‘van  Moere’  zijn  ge
weest, en dus komen we eens kij
ken hoe het er daar uitziet. Irma
glimlacht. We zijn niet de eersten
met  die  motivatie  haar  station
aandoen, zegt ze, ‘maar de mees
ten  komen  toch  voor  Brugge  of
Gent’. 

Boekenmandjes

Onze kamer ligt in een afgeschei
den deel van het woongebouw, dat
zijn  eigen  ingang  heeft.  Er  staat
een  verstelbare  boxspring,  die
heerlijk  ligt.  Afgekeken  van  een
hotel  waar  ze  zelf  ooit  logeerde,
zegt Irma. ‘Dat bed lag zo heerlijk,
dat ik bij de receptie het merk ben
gaan navragen.’ 
In  de  gastentuin,  afgescheiden
van de privétuin van de woning,
staan  fraaie,  oude bomen die de
Pullman Express nog hebben zien
voorbijkomen.  Op  onze  dag  van

aankomst regent het, maar de dag
erna, als de zon schijnt, zal Irma
twee  reusachtige  Fatboyhang
matten uit het schuurtje naar bui
ten slepen, om het geheel af te ma
ken.
Voor nu schenkt ze ons een wel
komstdrankje in haar barretje, ge
legen in de imposante bibliotheek
die het scharnierpunt met haar ei
gen woning vormt. Ze bevat  een
smaakvolle selectie Nederlandsta
lige boeken, maar ook Duitse, En
gelse en Spaanse werken. Ook in
de gastenkamers heeft Irma boe
kenmandjes geplaatst,  in  taal  en
stijl gevarieerd. Is ze vroeger soms
talenleerkracht  geweest?  Neen,
zegt ze, ze houdt gewoon van lezen
en    vreemde  talen  leren  –  en  in
haar  huidige  beroep  heeft  ze
ruimschoots de gelegenheid om te
oefenen. 

Komt  u  van  Irma?

De  volgende  ochtend  maken  we
kennis met een echtpaar uit Mun
chen dat de kamer naast ons be
zet.  Twee  dagen  geleden  hebben
ze Brugge bezocht, gisteren zijn ze
vanwege  de  stromende  regen  de
hele dag bij Irma blijven plakken.
De echtelieden hebben de tijd nut
tig gebruikt om een en ander over
haar  aan  de  weet  te  komen,  zo
blijkt.  ‘Da  kommt  das  Geburt
stagskind!’ roept meneer zo gauw
Irma met haar trolley ontbijtspul
letjes  de  gasteneetkamer  komt
binnengereden,  en  mevrouw  zet
uit volle borst een  ‘Happy Birth
day’  in.  De  Duitsers  hadden  het
liefst nog een dag langer in Moere
willen  blijven,  maar  vanavond
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‘Gastvrouw Irma 
begroet ons alsof 
we haar allereerste 
gasten ooit zijn en 
informeert belang
stellend waarom 
we Moere als 
verblijfplaats 
hebben uitgekozen’


