Dresscode: ijzertjes!
Het is hartje winter, het vriest, het is een graad of zes onder nul. Op de
paden van de begraafplaats ligt een glad laagje sneeuw. We hebben nog
niet eerder in zulke winterse omstandigheden gedragen. De overleden
mevrouw, een oude dame, heeft niet genoeg familieleden om haar kist te
kunnen dragen. Daarom is ons team gevraagd om te komen.
Een van onze draagsters woont op een boerderijtje op het platteland. Zij
heeft haar stevige wandelschoenen aangetrokken, met zolen die goede
grip hebben op de gladde ondergrond. Haar nette zwarte schoenen heeft ze
in een tas meegenomen. De dresscode die wij van Nellian hebben doorgekregen is: draag zo veel mogelijk zwart en donkergrijs. Daarom aarzelt de
draagster. Haar wandelschoenen zijn lichtbruin, dat is dus niet de goede
kleur. Maar haar zwarte schoenen hebben gladde zolen. ´Niet doen!’, roepen we in koor.´Trek die gladde zwarte schoenen toch niet aan, het is veel
belangrijker dat je niet uitglijdt!’
Wij lopen naast de baar door de rulle sneeuw aan de zijkanten van het pad,
dat is wel te doen. Nellian en de voorloper schrijden midden over het pad
voor ons uit, daar is het spiegelglad! Zij hebben geen baar om zich aan vast
te houden. Ik krijg het er benauwd van. Als zij maar niet uitglijden, dat kan
natuurlijk niet in hun positie. Tegelijkertijd ben ik opgelucht dat de draagster, die nu achter mij loopt, haar schoenen met gladde zolen niet heeft
aangetrokken.
Opeens moet ik aan ijzertjes onder de schoenen denken. Van die rubberen
banden met ijzertjes eraan vast, die je om je schoenen kunt trekken. Die
zouden nu handig zijn. De postbode in mijn wijk draagt die ook. Ik hoor ze
tikken als hij in de richting van mijn brievenbus loopt. Klik klik, klik klik.
Klepperdeklep, dat is klep van mijn brievenbus. En dan weer klik klik; en
weg is hij. Dat klinkt veilig. Dat had onze dresscode moeten zijn: zwart,
donkergrijs en ijzertjes onder je schoenen!
Thuisgekomen bestel ik de ijzertjes bij een webwinkel. Ze heten snowsteps
en worden al na twee dagen bezorgd. De ijzertjes onder de zolen zijn geel,
een kleur die bij onze dresscode een tikkeltje uit de toon valt, maar je kunt
ze over elke schoen aantrekken. En al gauw hoor ik dat Nellian ijzertjes voor
het hele draagstersteam heeft aangeschaft. ‘Alleen geschikt voor het dragen
op ijs en/of sneeuw’ staat er heel toepasselijk in de gebruiksaanwijzing.
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