Hondekop
Gierend, krakend gaat het weleens, als je op een perron staat. Verbazing alom.
Tja stom, maar ik vraag me weleens af, wat voor moeite is het om de wielen te smeren ?
Eerlijk is eerlijk, mijn trappers op de fiets, kraken een beetje: de lagers worden vierkant: maar
daar heb ik zo’n modern busje voor: W40.
Uiteindelijk zal ik mijn trappers moeten vervangen: maar tot zover valt het niet tegen.
Overigens: ook de ketting door mijn fiets: op weg naar perron of winkel: dat gaat goed met
zo’n busje W40.
Gierend en remmend is een andere: de hondekop. Een echt oude trein.
Als ik eerlijk ben, is de hondekop mijn trein. Voorin heb je nog banken met 4 naast elkaar.
Dat was vroeger éérste klas. Tegenwoordig durven maar weinig mensen hier te gaan zitten.
Je zult maar met 4 naast elkaar zitten, tegenwoordig kost het al moeite om iemand uit te
leggen dat de trollie niet bedoeld is voor hetzelfde kaartje.
Een trollie, dat is: ok, even uitleggen: dit verdient uitleg.
De moderne tijd:
Ik reis met de trein. Broek, Jas, Hoed en Zonnebril. Dat is ongeveer wat ik meeneem op mijn
reizen. In mijn jas zit iets verstopt. Mijn portefieulle en een boekje om wat op te schrijven. En
ik heb een modern ding: een tablet, ongeveer zo groot als een half A-4. Dat is ongeveer alles.
Maar tegenwoordig zie je mensen in de trein met trollies.
Een trollie is een soort koffer die achter mensen worden aangesleept. Met hoog handvat lopen
mensen tegenwoordig alsof ze met twee zijn. En dat is best verbazingwekkend. Ok, ik mag
met mijn kaartje, hoed, jas, schoenen en broek ook in de trein. Maar die mensen die met hun
trollie in feite 2x mens slepen.
Zo moest ik nadenken.
Ik was op weg naar Oisterwijk, ongeveer 7 minuten van mijn perron Tilburg. De hondekop
wordt ingezet op een late dienstregeling in 2015. Gierend rijdt deze oude diener tussen
Tilburg Universiteit en Den-Bosch. De gierende remmen doen het gelukkig geweldig:
Sprinter noemen ze dat.
Trollies alom. De mensen die met 2 zijn. Och zo gaat dat, je staat links of rechts van de deur:
om éérst mensen te laten uitstappen. Zo ook doen die mensen dat met trollies. Ze doen hun
best. Maar ze zijn even vergeten dat ze met 2 zijn. Ooit mensen meegemaakt die zwaar
verontwaardigd zijn met zo’n koffer, slepend achter het eigen geweten ? Ze doen zelfs
verongelijkt bij het instappen: zien wij niet dat hier getorst wordt. Als je netjes vraagt in een
overvolle trein: “ik wou graag zitten “ doen ze hun uiterste best om zo lang mogelijk die
trollie buiten schot te houden. Het is slecht 2e hands bagage, dat sleep je mee, maar het is
zozo. Alsof het mijn fout is.
Uiteindelijk zitten, vraag ik mij af: met hoed, jas, schoenen en zonnebril:
- wat kan er nou in zo’n trollie zitten ? Dat moet wel heel belangrijk zijn … anders zou
je wel 2 kaartjes kopen.
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