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Conversatie

"Mooi, staan we morgen om kwart over zeven op, kun-

nen we de bus nemen en hebben we de trein van negen

uur naarAmsterdam."

“

Coed hoor, neemje nog een thermoskannetje koffie

mee voor onderweg? Die trein-koffieis een Haags

bakje, duuren je wordt er niet echt wakker van."

"Ik zet de spulletjes alvast klaar. Moet er nog een boter-

hammetje mee?"

"Nou, nee. Als we daareen dikke twee uur rondgesloft

hebben is ons opnamevermogen verzadigd. Dan een

terras met een biertje en een stevig broodje half-omvan

Kootje, zit om de hoek!"

"Klinkt goed, op deandere hoek zit de Bijenkorf, een

mooigebouw vind ik. Goede gelegenheid om eens naar

de lentecollectie te kijken."

"Tijd voor een lentegroene deux-plèce en een kuiken-

zachte pellerlne erover?"

“Noualleen even op de hoogte komen van de nieuwste

trends."

“Zeker niks meer om aan te trekken."

"Ja hoor, datmooie Paaspak van tweejaargeleden, toen

de familieuit Australiëopbezoek waspast me noggoed."

"Nou, dan zie je er in elk geval goed uit als we de groeve

van Damery in gaan, alleen de gummilaarzen zullen er

weleen beetje onder detoneren."

"Ja, met altijd zulke uitstappen komt een mens er niet

toe om z'n goede kleren uit de kast te halen."

"Als we weer thuis zijn geven we voorde incrowd een

gruis-feestje, we nemen wat lokaal druivenvochtmee,

als de kofferbak tenminste niet helemaalmetsedimentIs

gevuld. Kan je voor die gelegenheid je eigen voorjaars-

collectie showen."

“Vroeger, met dekindjes erbij, was ook altijdeen heelritueel.

Raam stickertjes mee, voorin defile op deAntwerpsering en

op de campingpaaseierenverstoppen, leuke tijdwas dat!"

"Ja, vooralals die chocoladeeieren 'perongeluk'op de

achterbank werden uitgebroed. Uit dekofferbak een

monsterzak met veel zandopenmaken om het uitlopen

verder in te tomen."

"Maar alles bij elkaar toch gezellige herinneringen. Mor-

gen onderweg met de trein naarAmsterdam, kunnen

we nogeens kijken wat voor schrikbarende taferelen we

ons nog voor de geest kunnen halen."

Naam en toenaam vande inzender van deze bijdrage is bij de redactiebekend.

"Zeg, weet Je datje nog een keer vrij reizen op je oude

rupsen abonnement van de NS hebt voor we naar

Sangriaville vertrekken?"

"O ja, hadje een gestructureerde uitstap in het hoofd?"

"Momenteelis er in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een

tentoonstelling van de kroonjuwelen en andere schat-

ten uit Verwegistan te zien, lijktjou datook niet leuk?"

“Het staat nog op de verlanglijst om daareens te gaan

kijken, nu zo vlakbij is een mooie gelegenheid om er in

een beschaafd klimaat eens naar te gaan kijken."


