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Harlekijn en Pierrot zijn zenuwachtig. 
Ze mogen helemaal alleen met de 
trein naar opa Schaap. Hij heet zo 
omdat hij wel honderd schapen heeft.  
 

Hij heeft ook een hond en een groot 
hok vol kippen. Vorige keer hebben 
ze zelf pizza gemaakt. Misschien mag 
dat nu ook wel weer, denkt Pierrot. 



Voordat ze instappen wil Harlekijn 
zeker weten dat ze alles hebben. 
Hij ritst zijn tas open. “Heb jij de 
chocomel?” vraagt Harlekijn. 

Pierrot kijkt in zijn tas en knikt. 
Harlekijn heeft genoeg boterhammen 
en allebei hebben ze schone kleren 
en spullen voor het grote avontuur, 
zoals een zaklamp. 

Pierrot heeft ook een tablet mee, 
zodat ze spelletjes kunnen spelen. 

De rugzakken gaan weer dicht en 
Harlekijn en Pierrot stappen in de 
trein. 



“Wacht op mij,” roept Columbina 
terwijl ze over het perron rent. De 
jongens kijken verbaasd. “De reis 
naar opa is alleen voor jongens,” zegt 
Pierrot. Maar Columbina luistert niet 
en springt in de trein. “Mama zegt dat 
het mag.” 

“Mama begrijpt er niets van,” zegt 
Harlekijn. Pierrot schudt zijn hoofd. 
Het fluitje van de conducteur klinkt. 
De trein vertrekt. Met z’n drieën 
zwaaien ze naar hun ouders op het 
perron die steeds kleiner en kleiner 
worden, tot het stipjes zijn. 



Columbina, Pierrot en Harlekijn gaan 
zitten. “Hoe snel zouden we gaan?” 
vraagt Harlekijn. Pierrot rekent 
uit dat ze soms wel 100 kilometer 
per uur rijden. Columbina heeft de 
chocomel en de boterhammen op het 
tafeltje gelegd. Daarna pakt ze een 
boek uit haar eigen tas en begint te 
lezen. 

De jongens praten over de tent die 
ze bij opa Schaap mogen opzetten, 
over de boot waarmee ze door de sloot 
varen en de geheime hut in het bos, 
die verboden is voor meisjes. 



“Wow, zie je dat?” vraagt Harlekijn. 

Ze kijken naar buiten. “De stad is 
verdwenen.” Buiten zien ze steeds 
minder huizen en flats. Er zijn wel 
boerderijen en velden vol bloemen 
en graan. Tussen de stukken land 
liggen kleine slootjes. Er zijn eenden, 
schapen, koeien en ganzen. Af en toe 
zien ze zelfs een konijntje. Er drijft 
een bootje, er rijdt een tractor en een 
koe slaapt omdat hij te veel heeft 
gegeten. 

“Het is zo mooi,” zegt Columbina. 
“Dat bedoel ik niet,” zegt Harlekijn. 
“Zie je niet hoe snel de wereld gaat?” 



Even is het drietal muisstil. Het lijkt 
wel of de wereld nog sneller gaat dan 
de trein. Pierrot knijpt zijn ogen tot 
spleetjes. “Het is net of je een film te 
snel afspeelt.” 

Nu knijpen ook Harlekijn en 
Columbina hun ogen tot spleetjes. 

Het lijkt wel een schilderij, denkt 
Columbina. Ze wil er een foto van 
maken en pakt haar telefoon. “Kijk!” 
zegt ze tegen Pierrot en Harlekijn. 
Ze laat de foto zien. 

“De wereld lijkt wel uitgesmeerd.” 

“Zoals een broodje pindakaas,” zegt 
Harlekijn. Pierrot lacht, maar zegt ook 
dat het wel een heel mooi uitgesmeerd 
broodje is. 



Ze maken nog meer foto’s en lachen 
om hoe ze er uitzien. De bomen zijn 
veel dikker en de koeien worden 
zwart-witte vlekken. Ze zijn er zo 
druk mee bezig dat Columbina haar 
boek helemaal vergeet en de tablet 
van Pierrot nog in zijn tas zit. 

Het is zelfs zo mooi dat ze de tijd 
helemaal vergeten. Maar dan roept de 
conducteur het volgende station om. 
“Hier moeten we er uit,” zegt Pierrot. 

Columbina stopt haar boek weer in 
haar rugtas en als de trein eindelijk 
stopt, stappen ze uit. 



Ze kijken om zich heen. Heel even 
zijn ze een beetje bang dat opa er niet 
is. Of dat hij vergeten is hoe ze er uit 
zien. Er zijn ook zoveel mensen op het 
station. Gelukkig duurt het niet lang 
voor ze opa gevonden hebben. 
Ze geven hem een dikke knuffel. 

“Fijne reis gehad?” vraagt opa Schaap. 
Ze lopen samen richting de auto.
“Het was te gek,” zegt Harlekijn. 
“Het ging allemaal zo snel.” 

“Mogen we zelf pizza maken?” 
vraagt Pierrot.  
Opa Schaap lacht. 
“Dat lijkt me een goed idee.”
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