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DE EMANCIPATIE VOORBIJ

ij is de vrouw achter de man
die Europa opnieuw moet
veroveren (als filmster vier
de hij hier al triomfen).
Maar zij blijft op de achter
grond.
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KATRIEN DUCK
Je bent al even
erg als Don
Duckson!
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Twee jaar geleden schreef ze in haar dag
boek dat zij iets ‘onwijs gaaf vond. In dat
zelfde jaar had zij het tegen Donald over
een ‘afgang’. Zulk modieus taalgebruik
past haar niet en gelukkig is het ook uitzon
derlijk. Een pak heet bij haar nog gewoon
een kostuum, als ze een middagdutje doet
noemt ze dat een schoonheidsslaapje, Do
nald noemt haar ‘mop’ zonder dat ze het
erg vindt en haar ergste scheldwoord is
‘vlerk’.
Katrien is vooral Katrien gebleven.
die wikt en doet alsof de man beschikt. Koopziek (‘Zoek nooit meer ruzie met me,
Donald Duck! Het kost me handenvol geld
Charmant, beschaafd en toch een bitch.
Haar strik, haar oogopslag en haar handtas om weer in een goed humeur te komen!’).
zijn haar wapens en zij gebruikt ze feilloos Maar ook zorgzaam (‘Laat mij je maar ver
en meedogenloos. Zacht als het kan (‘Zou troetelen. En je gaat een week uitrusten,
jij de angstige kleine ik in je grote sterke ar zoals de dokter zegt.’).
men uit de akelige enge vlammen dragen, Wispelturig (Als Donald ’s nachts voor zijn
Donald?’), hard als het moet (‘WAT? Dit werk naar een uitslaande brand moet, gaat
kun je van me krijgen, kwallerige slijmbal! zij dansen met Guus: ‘Ach, ik ga niet zitten
kniezen, brandwacht Donald!’).
En DAT! En DAAR! En HIEROP).
Het is haar persoonlijke tragedie dat ze al Romantisch (‘SSST! Ik hoor Hennie Zijtijd zo op de achtergrond blijft, terwijl ze man. Die zingt zo prachtig! Als ik hem
hoor, raakt mijn hart in VUUR EN
van roem houdt als van bonbons.
‘De beroemde journaliste Henriëtte Ver VLAM!’).
mijden wil Donald en mij interviewen,’ En vooral: een kreng (‘Zeg Donald! Wat
schreef ze een paar jaar geleden in haar dag heb je je nu weer in je handen laten stop
pen? Die banketstaaf is GEBROKEN!
boek. ‘Nu word ik écht beroemd.’
Maar helaas. Donald flirtte met de inter- Daar geef ik mijn goeie geld niet aan uit! Ga

H/JBEGON!

Haar strik, haar oogopslag en haar handtas
zijn haar wapens. Feilloos speelt zij Donald en Guus Geluk tegen
elkaar uit - al gaat haar hart uit naar ‘het donzige Duckje’. Ze is een
wispelturig kreng, maar ook zorgzaam en romantisch. Het is dan ook
een raadsel waarom dit archetype van de vrouw zo onzichtbaar is op de
affiche voor Euro Disneyland, dat dit weekend wordt geopend. V N zet
haar daarom even in de schijnwerpers.
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iets verkeerds
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een burgertrut om op te vreten

Dit weekeinde was het zo
ver: Euro Disneyland werd
geopend. ‘Kom naar het land van Mickey
en Donald,’ roepen de affiches, waarop
Minnie steeds naast haar man is afgebeeld.
Arm in arm.
Donald staat er helemaal alleen naast.
Waar is Katrien?
Zij heeft meer persoonlijkheid in haar pink
dan Minnie in haar hele muizelichaam.
Maar terwijl Minnie zich via haar man naar
voren dringt, is Katrien in de publiciteit
zover weg geschoven dat het pijn doet.
Is het omdat zij niet getrouwd is en alleen
een lat-relatie onderhoudt? Maar Donald is
wel al decennia lang haar grote liefde en zij
de zijne.
‘Minnie Mouse is persoonlijk aanwezig bij
het ontbijt in de Euro Disney Resort Ho
tels,’ belooft de folder.
Maar wie wil er ontbijten met dat wicht op
leeftijd?
Voor iedere Disney-figuur is er een plaatsje
onder de zon in het themapark bij Parijs.
Knabbel en Babbel, de Snip en Snap van
het beeldverhaal, kosten als knuffeldier
150 Franse frank per stuk. Een snavelklep
tegen de zon (‘Zet ’m op, buig je hoofd naar
voren en iedereen denkt dat-ie Donald
Duck zelf voor zich heeft’) kost hetzelfde.
Een bureau in de vorm van Pluto: 950
Franse frank. Mickey als tandenborstel,
Tokkie Tor in witte chocolade, ja zelfs de
noppenjurk van Minnie —alles is te koop,
behalve goede smaak. En de enige uit de
Disney-familie die écht van cultuur houdt
(zij is actief lid van de literaire kring ‘Le
vensvreugd door Levenslust’, geeft soirees,
en organiseert lezingen voor de Duckstadse
Damesclub) ontbreekt vrijwel geheel. Ka
trien is een hoofdpersoon die ten onrechte
alleen bijrollen speelt.
Van de twee clans die het Disney-imperium beheersen, is die van de Ducks onweer
legbaar de meest interessante. De middle
class saaiheid van Mickey Mouse (twee kin
deren, een zorgzame vrouw en een trouwe,
domme hond) krijgt pas reliëf door wat er
om hem heen gebeurt. Alleen Goofy, de
vlees geworden nul, is zélf echt iemand.
Nee, dan de Ducks.
Dagobert, de personificatie van het kapita
lisme. Guus, de perfecte profiteur. Gijs
Gans, de ouder wordende plattelandsnicht.
Donald, die door al zijn mislukkingen bij
na menselijk is. Ze zijn het onderwerp van
studies geweest, over Donald en Dagobert
zijn serieuze boeken geschreven.
Toegegeven: oma Duck is een beetje een
saaie oude dame en de neefjes zijn achter
bakse roomse ettertjes die meer respect to
nen voor de hopman dan voor’hun eigen
vlees en bloed. Maar Katrien, de drijvende
kracht achter Donald en Guus, is het arche
type van De Vrouw in Duckstad. De ande
ren (oma, Magica, de roddeldames van de
Breiclub) zijn alleen maar clichés van zich
zelf.
Generaties kinderen zijn opgegroeid met
Katriens voorbeeld voor ogen.

Ze is, zoals Thatcher dat was, het voor
beeld van emancipatie door de handtas.
Ze is ook, zoals Nancy Reagan, de vrouw
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viewster, Katrien werd kwaad, dus de
handtas, Donald een blauw oog, Henriëtte
een gescheurde jurk - en het artikel ging
niet door.
In Nederland verschijnt Donald Duck
(‘Een Vrolijk Weekblad’, volgens de on
dertitel) sinds 1952 en godzijdank is er in al
die jaren weinig aan het blad veranderd. In
de eerste nummers waren Kwik, Kwek en
Kwak nijvere padvindertjes die toch ook
wel eens kattekwaad uithaalden en dat zijn
ze nog. Donald rijdt in dezelfde rode auto,
Wolfje is dezelfde kwezel gebleven en big
getje Knor dezelfde wijsneus.
Waarden en normen zijn ook gelijk geble
ven, al zijn er kleine concessies aan de tijd
geest gedaan. Als Donald en Guus nu om
Katrien vechten, wat Katrien trouwens
heerlijk vindt en zelf uitlokt, zegt ze nog
net als vroeger: ‘Hou daar onmiddellijk
mee op.’ Maar ze voegt eraan toe: ‘Tegen
woordig bepaalt een meisje ZELF door wie
ze mee uit wil worden genomen.’

terug naar de winkel en vraag een nieuwe!’).
Maar haar zelfgebakken taarten maken bij
na alles weer goed. Die zijn ook haar trots
— wie haar kookkunst raakt, raakt Ka
trien. Vorig jaar ontplofte een taart, totale
paniek: ‘BOEHOE! SNIK! Zonder taart
kan ik me niet op de Damesclub vertonen.’
Toen bleek ook haar diepe emotionele af
hankelijkheid van de man in haar leven: ‘Ik
ga naar Donald! Misschien weet die raad!’
Hoe heeft Katrien al die jaren aan alle gol
ven van het feminisme kunnen ontkomen?
Zij is een monument van traditionalisme,
schaamt zich geen moment voor haar rol,
en waarom ook - behalve echte roem heeft
ze alles bereikt. Donald en Guus vechten
om haar, sloven zich uit, kopen dure ca
deaus. Zij kijkt glimlachend toe, knippert
met haar weerloze ogen en kiest voor dege
ne die haar het meest te bieden heeft (‘Van
daag wordt in het Cornelis Prulpark de
jaarlijkse SCHATTENJACHT gehouden!
Ik ga uit met degene die de schat vindt!’).

Ben jü vergeten dat je niet alleen je
auto, maar ook je boot hebt verwed?
Dat geld ie voor Donald!
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Ze koestert zich in de glans van anderen,
stapt altijd in bij de man die de grootste au
to heeft —ze is every inch een takkewijf. Ze
praat zoals in Pnvé geschreven wordt, met
veel kapitalen en uitroeptekens. En ze is
zelf natuurlijk ook een liefhebster van De
Bladen, bij de thee met koekjes leest ze al18 a p ril 1992 VRU NEDERLAND
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Ze is een schaamteloze snob, die haar part
ner ijskoud alleen laat zodra een filmster of
een jonker (‘Oooh!’) zijn opwachting
maakt. Maar als die jonker haar als een
dienstmeid behandelt (‘Toe, geef me eens
een kusje’) is de handtas er weer (‘Uit mijn
ogen, verdraaide snertgriebel’) en vlucht ze
terug naar de enige van wie ze zeker kan
zijn: Donald.
En hij is er altijd voor haar.
Zij zijn het ideale paar. Hij wil altijd naar
Een T A A R T ! Katrien is
- een ta a rt aan het bakken!

# 9

lens. Toen Donald vier jaar geleden platzak
en zonder roem terugkwam van een reis om
de wereld en treurig vaststelde dat hij niets
had gewonnen, zei Katrien: ‘Je hebt mijn
ACHTING, mijn RESPECT en mijn
mateloze BEWONDERING! Ik vind je
een HELD!’
Je kan van Katrien zeggen wat je wilt, maar
au fond is het toch ook wel een DOT!
En Donald is een BEEST dat hij haar geen
plaats naast zich op de affiche van Euro
Disneyland heeft gegund!
Waarom niet?
Donald is ijdel, hij wil alleen schitteren.
Hij weet dat ze het hem betaald zal willen
zetten.
Maar hij weet ook dat ze het hem uiteinde
lijk zal vergeven. Net zoals die keer dat hij
J DAT WAS
’N PENALTY.'

O

W at e e n d o m m e
s c h e id s re c h te r!

AAa a r R u u d G oallit
s p e e l t v a n d a a g AMOVOOR.
D a t m a g ik t o c h n ie t
m iss e n ?

G

haar liet zitten omdat hij zo nodig tot KE
REL 2000 verkozen wilde worden.
Ook toen was Katrien in tranen, die door
Guus gedroogd moesten worden.

O

o

m
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EEN VROLIJK

tijd eerst de nieuwe Madelief: ‘Nou en of!
Ik ben dol op de rubriek van Mathilde
Beth-Weter.’ Ze is vrouw tussen de vrou
wen. Als ze een roze auto ontwerpt met
kant en ruches, willen alle dames van
Duckstad die hebben. Ze zeuren hun man
nen de oren van het hoofd: ‘Koop er direct
een voor mij, Herbert!’
Een paar weken geleden kregen Donald en
Katrien een uitnodiging om mee te doen
aan Ton’s Moneypoenshow.
Katrien had Donald goed geïnstrueerd:
‘Als ze mijn schoenmaat vragen, zeg je
MAAT 35!’
‘Maar je hebt maat 42,’ zei Donald, dom als
altijd.
‘Hooguit 41!’ antwoordde Katrien. ‘Maar
het hele land zit te kijken, dus zeg je 35.’
Donald mag ook niet zeggen dat hij haar
voor het eerst bij een concert van The
Duckles ontmoet heeft. De Duckles zijn al
lang uit elkaar. En Katrien wil niet dat ie
dereen kan uitrekenen hoe oud ze is.
Een trotse vrouw. Ze beleeft haar finest
hom als ze lid mag worden van de Club van
Dames van Goede Komaf (‘En, hoe bevalt
het je tussen ons lieden van stand?’). Ze wil
er goed uitzien, dus koopt ze haar kleren
bij de firma ‘Truttebol & Soepjurk’, waar
kwaliteit de maatstaf is. Als Donald weer
eens onhandig is geweest, herstelt ze de ge
volgen onmiddellijk (‘Stoor me niet! Ik bel
Snatertje Kwakelaar, de vlekkenkampioene van de Damesclub’).
Maar waarom heeft iemand die zo op alle
details let alleen overdrachtelijk de broek
aan?
Minnie Mouse draagt onder haar jurk zelfs
een onderrok. Mickey heeft altijd een
broek aan, al is het soms een vreemd soort
boxershort met veel te wijde pijpen. Maar
bij de Ducks houdt de kleding onder de
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voetballen en spannende films op de tv kij
ken, zij sleept hem mee naar saaie lezingen
Je denkt toch met d a t ik als v o o r
zitste r van de Vogelbescherming
en naar het gemeentemuseum. Zij is gek op
een kalkoen ga
,— --------------gekostumeerde bals, hij heeft altijd net het
opeten?
ƒ
/ ^
verkeerde pak aan. ‘Weet je nog dat je vo
rig jaar een GORILLA-KOSTUUM aan
had? Ik heb toen de hele avond voor aap ge
staan, alleen omdat jij totaal geen smaak
hebt! Vanavond trek je een INDRUK
WEKKEND kostuum aan! En daarmee
uit!’
berispte zij hem vorig jaar. Twee jaar
WEEKBLAD
daarvoor liet zij Donald staan toen hij in
een roestig harnas verscheen: ‘Ik dans lie
ver met deze heer! Die loopt tenminste niet
buikriem op. Dagobert, Guus, Donald, de voor gek in zo’n idioot pak!’ Maar aan het
neefjes, de nichtjes Lizzy, Juultje en Ba- slot van het bal vinden zij elkaar toch weer. En toch, toen Donald verkozen werd, ver
betje, Oma, ja zelfs Gijs - ze dragen hes Twee jaar geleden stelde een lezertje van gaf ze hem meteen: ‘Nu begrijp ik waarom
jes, jasjes, matrozenhemden, maar nooit het ‘Vrolijk Weekblad’ in een ingezonden je gisteravond geen tijd had! Je werkte aan
iets eronder.
brief de Grote Vraag: ‘Nu wil ik het weten! je carrière!’
Ze hebben het niet nodig.
Ik lees de Donald Duck al vanaf 1983 maar ‘Zo is het snoes,’ sprak Donald eenvoudig.
Zijn de Ducks dan seksloos?
ik ben er nog steeds niet uit. Wat ik wil we ‘Stap in, dan maken we een tochtje.’
Integendeel.
ten is dit: OP WIE BENT U NOU VER
Maar hun seksualiteit heeft zulke absolute, LIEFD? De ene keer gaat u met Guus Ge Oh D o n ald , j e z i e t e r FUTêmNP
u it! W a t e e n n i e u w
abstracte vormen aangenomen dat ze geen luk uit en de andere keer weer met Do «g—v
c o lb e rtje !
j-------onderkleding meer nodig hebben.
nald.’
Katrien, verzorgster, verleidster, is de le En zij verklapte haar geheim: haar ‘donzige
vende bevestiging van een vrouwbeeld dat Duckje’ was haar veel liever dan Guus Ge
Serpentine en Opzij heeft overleefd en zal luk. Toch hield ze ook toen nog een slagje
overleven. Stereotiep tot in de details (‘Hi! om de arm: ‘Af en toe is Donald zo onuit
Hi! Gekkerd!’). En ze komt er nog mee staanbaar, dat ik dan zelfs liever bij die ge
weg ook, dat is het knappe.
luksvogel ben!’
Donald doorziet haar eeuwenoude trucs.
Ze houdt de relatie spannend door Donald
‘Het is ook altijd hetzelfde!’ zegt hij als de te laten wachten, ze maakt hem jaloers,
bloemen die hij voor haar gekocht heeft koestert zijn onzekerheid over haar. Maar
weer eens verlept zijn omdat ze niet op als hij komt eten kookt zij zijn lieve- Voor het afdrukken van de illustraties bij deze
komt dagen. ‘Tegen een uur of zeven komt lingseten, als hij een schilderij voor haar psychologische beschouwing is welwillend
ze aanhollen en zegt: ‘o schat, heb ik je lang ophangt of helpt sjouwen bij de schoon toestemming gegeven door de redactie van
laten wachten?’
maak noemt zij hem een ‘Ridder’ en als hij Donald Duck, Een Vrolijk Weekblad.
Maar hij blijft toch staan.
echt in de put zit toont zij haar ware gevoe- Wij zijn daar erkentelijk voor.
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J e h e b t myn ACHT/NG,
mijn RESPECT e n mijn
m a te lo z e BEWONDER/NGJ
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BEN DE GOGQ
FOTO STEYE RAVIEZ ■ Winkelen in
Nederland. Ben de Cocq koopt een
speelgoedtrein en laat zich door Intertoys
in Utrecht verroeste spoorwissels
aansmeren
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om ben ik. Maar daar heb je
niets aan. Behalve als je
neefjes hebt met ouderwet
se belangstelling voor elek
trische speelgoedtreinen.
Dan kun je met goed fat
soen in de speelgoedwin
kels gaan watertanden voor
de vitrine vol treinen. Een treinwinkelier in
Alphen aan den Rijn, Erik Boeré, waar ik
wat treinspullen koop, vraagt aan me of ik
beginner ben of dat ik ‘het weer oppak’. En
triomfantelijk kan ik zeggen dat het voor
mijn neefjes is.
Maar de grote beginaankoop deed ik in
Utrecht. In de kelder van een groot gebouw
vlak bij het Centraal Station Utrecht is een
speelgoedwinkel van Intertoys. Een super
markt met winkelmandjes die je aan een
kassa legen moet. Er is een flinke treinenhoek. Omdat er geen levend mens te be
kennen is, kan ik mijn neus schaamteloos
tegen de vitrineruiten drukken. Als ik ein
delijk iets vragen wil —wat kost dit en wat Met wie hebt u daarover gesproken?
kost dat en wat kan je ermee - hoef ik al Dat weet ik niet.
leen maar aan een kassavrouw te vragen om Was het een lange man met donker krul
de treinenspecialist. Ze draait een telefoon lend haar? Nee, een kleine man met donker
nummer en even later is er een man die er sluik haar en een snor.
Ogenblikje.
verstand van heeft. Voor m’n neefjes.
We komen op Minitrix. Piepklein maar on Nee die doos is er nog niet.
weerstaanbaar prachtig. We moeten begin Volgende week misschien?
nen met een basisdoos, dan hebben we in Volgende week misschien.
één koop rails, wissels, een transformator Dan bel ik volgende week weer.
en een trein. Want als je alles los bij elkaar Dat is goed, meneer.
moet verzinnen, kost het je het viervoudi Ik bel niet, ik reis opnieuw naar Utrecht,
ge. Ik zie een mooie doos met een goede een week later. Op de treinenafdeling van
rentreintje erin. Tweehonderd gulden. Intertoys staat een jongeman achter de ba
Niet doen, zegt de treinenman van Inter lie. Zin heeft hij er niet in, vooral niet in ge
toys, want ik heb net bericht ontvangen zeur van klanten. Ik informeer naar de
over een container vol basisdozen waar heel doos van ƒ 179,—van Minitrix. Daar heb
veel in zit. Normaal zouden die dozen vijf ben al meer mensen naar gevraagd, zegt de
honderd gulden kosten, maar volgende verkoper. Van wie hebt u dat gehoord, was
week zijn ze exclusief bij ons maar ƒ 179,—. dat een lange man met donkere krullen?
Even verderop staat een lange man met
Volgende week?
Het kan ook over tien dagen zijn, of twee, donkere krullen. Hij en ik zijn van de trei
drie weken. Dan zal ik over tien dagen nog nen, zegt mijn verkoper, maar wij weten
eens bellen, zeg ik. De man stempelt de niks van die doos, een ogenblikje. Hij loopt
naam van de winkel op een papiertje, filiaal naar de lange man en smoest met hem. Als
390 van Intertoys, en zet het telefoonum- hij terugkomt heeft hij iets afbekkerigs
mer eronder. Ik zeg m’n neefjes dat ze over zich.
Dat is hem, zegt hij en hij wijst me een
moeten wachten op een buitenkansje.
doosje aan. Die doos is het en hij kost niet
ƒ179,— maar ƒ199,—! Maar dat is een
ien dagen later bel ik Intertoys in kleine doos, dat is geen basisdoos, zeg ik te
Utrecht op. Is de basisdoos van Mini leurgesteld. Nee, maar dat is hem, zegt de
man resoluut.
trix al gearriveerd die u voor ƒ 179,—ver
Ik weet heus wel dat dat hem niet is, maar
koopt en waar heel veel in zit?
dat ze mij en natuurlijk vooral mijn neefjes
Welke basisdoos?
Ik moet de man aan de telefoon alles uitleg willen afschepen met een stoomlocomotief
gen over het gesprek dat ik eerder op de en drie wagons, de aanbieding van de
treinenafdeling had over de doos van week. Zonder rails, zonder transformator,
niks mee te beginnen voor beginners.
ƒ179,-.
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Uboft, het
locomotiefje doet het
Ik pak de basisdoos die mij twee weken ge
leden afgeraden werd met het oog op een
spectaculair voordeeltje dat onderweg zou
zijn. Ik leg de doos op de toonbank. Zon
der verder iets te zeggen maakt de verkoper
hem open en pakt het locomotiefje, niet
veel groter dan een hommel, eruit. Hij
loopt ermee weg, een deurtje door. Als hij
terugkomt roept hij triomfantelijk: hij doet
het. Wat gebeurt hier nu eigenlijk? Ik sta
op het punt om voor tweehonderd gulden
een doos elektrisch speelgoed te kopen en
dan mag ik als extraatje nog van geluk spre
ken ook dat het locomotiefje het doet.
En de transformator, doet die het ook,
vraag ik. Die doet het altijd, zegt de verko
per, en als hij het niet doet komt u er ge
woon meè terug. Ja, godverdomme, denk
ik, want zo ver ga je in je gedachten als je zo
behandeld wordt. Maar ik zeg: ik moet er
nog een eind mee reizen naar mijn neefjes,
het zou vervelend zijn om er helemaal mee
terug te moeten komen als blijkt dat hij het
niet doet, en zo sneu ook.
Dan zal ik even kijken of de transformator
het doet, zucht de verkoper. Hij neemt
hem mee achter het deurtje. Weg. Zou hij
hem testen? Hij kan er net zo goed een
rondje mee om de tafel achter het deurtje
lopen om er vervolgens mee te voorschijn te
komen: ja, hij doet het. Dat laatste zegt hij
ook inderdaad als hij weer door het deurtje
komt.
Op de doos die ik hoogst waarschijnlijk zo
meteen ga kopen, staat een tekening. Een
plattegrond van een ovaaltje rails dat je
kunt uitleggen op tafel. Een ovaal met wat
rangeerstroken. Kan je dat leggen met de
rails die in de doos zitten, vraag ik. Ja, dat

kan, zegt de verkoper. Maar dan heb je drie
wissels nodig, zeg ik. Ja, drie wissels, zegt
de verkoper. Maar er zitten er maar twee in
de doos, zeg ik. De verkoper buigt zich
voorover en blijft geruime tijd in trance bo
ven de doos hangen. Hij zegt niets, maar
loopt plotseling weg, weer het deurtje
door. Hij komt terug met een boekje en in
dat boekje vindt hij een bladzij met een
plattegrond van een ovaaltje rails. Dit kan
je er van leggen, zegt hij.
Maar op de doos staat iets anders, zeg ik. Ja
dat is nou typisch Minitrix, zegt de verko
per. In het boekje zie ik dat ik in mijn basis
doos een wagonnetje moet vinden, geladen
met vijf blauwe tonnetjes. Het wagonnetje
in mijn doos is leeg, geen blauw tonnetje te
bekennen. Typisch Minitrix, ben ik al ge
neigd te denken.
Ik vraag aan de man hoe ik de spoorbaan,
die je uit de basisdoos kunt leggen, wat gro
ter kan maken. Het zijn drie neefjes en je
hebt zelfs kans dat mijn nichtje, die welis
waar een beertje heeft met een jurkje aan,
ook mee wil doen, dan moet je het wat rui
mer kunnen leggen. De man pakt een kar
tonnen koker en trekt er een veterdroplang stuk rails uit. Ruim zeventig centime
ter. Dat schiet op. Ik neem twee van die
einden, koop nog wat losse wagentjes en ga
met de trein in de trein naar mijn neefjes,
die een feest te wachten staat.
pa is er ook en gelukkig: de kinderen
zijn er niet, ze zijn naar zwemles. Opa
en ik kunnen op ons gemak hun cadeau uit
pakken en de spoorbaan aanleggen op tafel.
De lange einden rails die ik apart had bijge
kocht komen goed van pas, we kunnen de
hele tafel in een rangeerterrein veranderen.
Opa vindt de wagentjes al even mooi als ik.
Maar hoe krijgen we de lange einden rails
vast aan de rails uit de doos? Ze passen niet.
Bel ik toch maar weer eens naar Intertoys
in Utrecht. Die lange rails passen niet, zeg
ik. Dat klopt, zegt de treinenman die mij
vanochtend het materieel verkocht had.
Wat zegt-ie nou? Hij zegt dat dat klopt, de
lamstraal. Hoezo klopt dat, mijnheer?
Er moeten lasjes tussen, zegt de man, raillasjes, die verkopen we in zakjes van twin
tigHandig, zeg ik, maar had ze me dan ook
verkocht.
Ja, sorry, dat had ik moeten doen, neem
mij niet kwalijk, maar waar woont u? O,
daar, nou het dichtsbijzijnde filiaal van
Bart Smit is dat in Veenendaal, die hebben
denk ik ook wel raillasjes voor Minitrix te
koop, dan gaat u ze toch daar even halen?
En toen we even later ontdekten dat allebei
de wissels uit de doos volkomen verroest
waren, hadden opa en ik niet eens meer zin
om nog een keer Intertoys in Utrecht te be
naderen. We spelen wel met de verroeste
wissels, de roest zit net niet op de vitale de
len, een groot spoorwegongeluk zal er wel
niet van komen. En mijn neefjes? Die ga ik
na de zwemles leren dat ze nooit zaken
moeten doen met de speelgoedwinkel In
tertoys Utrecht.
l/T I
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