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Railrunner
‘Eén retourtje Amsterdam met seniorenkorting en twee
railrunners’, zegt opa tegen de dame achter het loket.
‘Dat is dan zevenentwintiggulden vijftig’, zegt de dame/
Opa kijkt in zijn portemonnee. Er zit alleen nog maar een
briefje van vijfentwintig in. En over vijf minuten vertrekt de
trein.
‘Eh, één railrunner bedoel ik’ zegt opa tegen de dame.
‘Eén retourtje voor mij en één railrunner. Ik vergiste me even’.
De dame neemt één kaartje terug.
‘Dag meneer’, zegt ze.
‘Dag mevrouw’, zegt opa.
Vijf minuten later zitten ze in de trein.

Opa en Matthijs op de ene bank, Joost op de andere.
Ze gaan naar Artis, want Matthijs is vorige week vier jaar
geworden.
‘Als we in Amsterdam zijn moet ik eerst even geld halen’, zegt
opa.
Daar komt de conductrice.
Ze knipt opa’s kaartje en zegt tegen Joost:
‘Wil jij je eigen kaartje knipper?’
Joost knikt.
Met het puntje van zijn tong uit zijn mond
knipt hij zijn kaartje.
‘Ik wil ook zelf mijn kaartje knippen!’ roept Matthijs.
‘Heb jij dan een kaartje?’ vraagt de conductrice.
Opa schudt van nee.
Matthijs is teleurgesteld.
‘Als jij vier bent, krijg jij ook een kaartje’, zegt de conductrice
vriendelijk, ‘en als je dan nog een keer bij mij in de trein komt
mag je het zelf knippen, goed?’
‘Maar ik ben allang vier!’ roept Matthijs.
‘O ja?’ zegt de conductrice verbaasd
en ze kijkt opa aan.
Opa’s hoofd wordt rood.
‘Nou allang, allang’, zegt hij. ‘Hij is nog maar net vier. Daarom
had ik er niet aan gedacht, begrijpt u.’
‘Hoe kan het nou dat je er niet aan dacht, opa’, zegt Joost.
‘We gaan toch voor Matthijs z’n verjaardag naar Artis, of niet
soms?’
Nu wordt opa’s hoofd nog veel roder.
‘Juist ja’, zegt de conductrice en ze kijkt opa streng aan.
‘Uw kleinkind zonde kaartje laten reizen kan u zestig gulden
extra kosten, weet u dat?’
Zoveel?’ zegt opa en hij zucht.

‘Heb je dan niet genoeg geld meer voor Artis?’
vraagt Matthijs benauwd.
‘Maak je geen zorgen’, zegt de conductrice.
‘Jullie gaan gewoon naar Artis en opa koopt in Amsterdam
alsnog een kaartje voor jou.
Nietwaar, meneer?’
Opa knikt opgelucht.
‘Natuurlijk mevrouw’, zegt hij. ‘Dank u wel.’
‘Graag gedaan meneer’, zegt de conductrice en ze geeft
Matthijs een dikke knipoog.

