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Conductrice met
een lashelm: het
nieuwe normaal
Cool onder alle omstandigheden. Ook met mondkapje.
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’Ik heb vijf coole modellen
gekocht, ook handig na corona’
De Beverwijkers Darlin van der
Werff (20) en Finito Grigorie
wachten op het perron van Castricum op de trein naar Amsterdam.
Darlin draagt een eenvoudig
mondkapje, maar Finito heeft er
echt werk van gemaakt. Hij heeft
online vijf trendy mondkapjes
besteld.
Darlin vindt zijn mondkapje
’heel irritant’, maar Finito denkt

er anders over. „Ik vind het goed
zitten. Misschien zelfs na corona
handig op straat.”
Megan Aardenburg uit Limmen is al gewend aan het ongemak: zij draagt ze al twee weken
in de trein naar haar werk. „Ik
werk met kinderen in Driehuis.
En veiligheid boven alles. Voor
hen en voor hun ouders.”

Op het perron van Haarlem
staat een conductrice. Ze heeft
een soort lashelm op. In de trein
tussen Uitgeest en Beverwijk
klemt een andere conductrice,
met mondkapje, haar treinsleutel tussen de vingers. ,,Daarmee
druk ik straks op de knop om de
deur te openen. Ik wil zo min
mogelijk aanraken.’’
Maak je een treinreis volgens de
regels van het nieuwe normaal,
dan wandel je de ene na de andere
absurde scène in.
Op een bankje op perron 3 in het
station van Haarlem zit een echtpaar, Elly en Jan Burrichter uit
Haarlem. Ze wachten op de trein
naar Maastricht, voor een bezoek

aan hun dochter.
Jan pakt de mondkapjes alvast
uit de tas. Ze zijn hagelwit met
gouden randjes. ,,Heeft Jan zelf
gemaakt. Hij is heel handig’’, zegt
Elly. Op die van Jan staat ’Corona...
nooit’. De bril van Elly beslaat
zodra ze haar goudwitte exemplaar
opzet. ,,Dat is echt onhandig, een
mondkapje met een bril. En het is
ook zo warm.’’ Jan: ,,We moeten
drie uur zitten met dat ding op. We
hebben eten mee, dan moet-ie
maar even omhoog om een hap te
nemen. Maar het is belangrijk, dus
we mopperen niet. Straks in Maastricht gaan we voor de eerste keer
weer naar een restaurant. Dat is
iets om naar uit te kijken.’’
Hoofdconductrice Ank Hobbes

Heleen Vink

Jan en Elly Burrichter op het perron van Haarlem. ’Corona... nooit’ staat op het
zelfgemaakte mondkapje van Jan.

heeft gekozen voor een spatmasker
in plaats van een mondkapje. Beide
beschermingsmiddelen zijn door
haar werkgever NS aangeboden. De
meeste conducteurs willen niet
met zo’n lashelm op de trein in,
maar Ank vindt het juist een uitkomst. ,,Zo’n mondkapje vind ik
maar niks en bovendien kun je er
niet zo goed mee communiceren.
Met dit masker op heb ik meer
contact met de reizigers, en dat
maakt mijn werk juist leuk. Ja, de
reizigers staan soms wel even te
kijken als ik binnenkom. Dan zeg
ik gewoon dat ik uit een Star Warsfilm ben weggelopen.’’

Relaxed
Ze had nooit kunnen bevroeden
met een laskap op haar hoofd naar
haar werk te moeten. ,,Bizar eigenlijk, waar we met z’n allen in verzeild zijn geraakt. Maar we hebben
geen keuze. De meeste reizigers
bekijken het ook zo. De sfeer is
over het algemeen relaxed .’’
Dat zegt ook haar collega Nout
Klaver, die gekozen heeft voor een
mondkapje. ,,Af en toe moet ik
iemand aanspreken zonder mondkapje. Of iemand die hem te laag
heeft: ’Doe hem even wat hoger,
over je neus’. Geen punt, iedereen
werkt mee.’’
Als de trein vertrekt, blijft het
stil op het perron. Op zijn fluitje
blazen, doet Nout niet. ,,Nee, ik
doe er mijn mondkapje niet voor
omhoog. Ik blaas gewoon niet op
het fluitje. Voor de veiligheid
maakt het niet uit. Als ik met mijn
treinsleutel de deur dichtdraai,
krijgt de machinist een geluidssignaal. Zodra ik de sleutel heb tegengedraaid, krijgt hij of zij nog een
geluidssignaal, plus een groene
lamp. Het fluitje is een attentiesein. Het hoeft niet per se.’’

Sverre Nap (links) en Cis Rieken uit Heemskerk en Amsterdam, vlak voordat ze uitstappen in Beverwijk.
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Besmettingsgevaar
Scholier Jasper.
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Alle scholieren braaf met
mondkapje op de Velserpont
Velsen
Nu de middelbare
scholen weer opengaan, is het ook
drukker op de pont over het
Noordzeekanaal. Dus ook daar is
het devies: mondkapje op.
Zoals derdeklasser Jasper van het
Ichthus Lyceum, die voor het
eerst met mondkapje de pont op
gaat. Strak worden de scholieren
(en anderen) aangesproken door
verkeersregelaars. Zonder mondkapje kom je de pont niet op.
Zo even na de ochtendspits is
het goed te doen op de Velserpont. Sinds zaterdag zijn auto’s
tijdelijk verboden op de pont, om
ruimte te geven aan fietsers, zodat die afstand kunnen houden.

Dat is hard nodig, vindt Jasper.
Een mondkapje vindt hij geen
probleem. ,,Het was de afgelopen
tijd best druk soms. Te druk,
vond ik. Veel mensen hielden
geen afstand. Dat gebeurde echt
te vaak. Ook al omdat ik licht astmatisch ben.’’
De discipline zit er al snel in,
constateert hij. ,,Ik had verwacht
meer scholieren te zien zonder
mondkapje.’’
Volgde het merendeel van de
leerlingen de afgelopen maanden
vooral thuis de online lessen, Jasper bracht als een van de weinigen toch veel tijd door op school, .
,,Daar kon ik me beter concentreren’’, zegt hij.

Altine de Reus uit Haarlem op weg naar haar werk in Uitgeest. ,,Hoe drink ik
nou mijn meegebrachte koffie?’’ Het kapje is gemaakt van een katoenen stofje
(’passend bij een jurkje’).

Dan is er toch enige opschudding
in Haarlem. ,,Besmettingsgevaar!
Besmettingsgevaar!’’, roept een
man die uit de trein uit Amsterdam stapt. Hij heeft een zwart
mondkapje op. Even deinzen de
wachtenden die willen instappen
achteruit. Meent ie het, of is het
een soort grappenmaker? Het blijft
onduidelijk. Boos in zichzelf pratend, waarbij de woorden mondkapjes en corona te horen zijn,
verdwijnt de man richting trap.
Iedereen gaat opzij om de excentriekeling door te laten.
Ongemak is een veel voorkomende klacht. Het mondkapje is duidelijk geen ingeburgerde accessoire,
zo blijkt. ,,Echt benauwd met die
warmte’’, zegt kunstenaar Sverre
Nap uit Heemskerk. Met Cis Rieken uit Amsterdam is hij op weg
naar hun atelier in Beverwijk. Cis:
,,Het is nog steeds rustig in de
trein, dus ik zie het nut er niet zo
van in. Als ik me niet lekker voel,
blijf ik sowieso thuis voor anderen.’’

Michiel uit Beverwijk onderweg naar Maastricht, waar hij studeert. ,,Ik heb er
twee gekocht. Een voor de heen- en een voor de terugreis.’’

Hoofdconductrice Ank Hobbes aan het werk met een spatmasker. ,,Zo heb ik ik meer contact met de reizigers. ’Ik ben
weggelopen uit een Star Wars-film’, zeg ik als ik verbaasde blikken zie.’’
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Tussen Uitgeest en Beverwijk is
een reiziger (’zeg maar Michael’)
druk in gesprek met een conductrice. Ze zijn het eens: raak geen
dingen aan waar iedereen met zijn
vingers aan zit. Bijvoorbeeld stangen en stoelen die je vastpakt om je
evenwicht te bewaren. Michael
wijst naar boven. ,,Als je een klapdeur door moet, duw hem dan

van de deur. Daar gebruik ik mijn
treinsleutel voor.’’
Als de trein stopt in Beverwijk en
de verslaggever met zijn elleboog
op de knop probeert te drukken,
biedt Michael (stofkap van de
bouwmarkt voor zijn mond) twee
blauwe rubberen handschoenen
aan: ,,Kun je ook gebruiken voor
alle zekerheid. Ik ben zelf heel

bovenaan open. Daar zitten de
minste vetvlekken. Kortom: daar
komen de minste handjes tegenaan.’’

Elleboog
Ook de conductrice heeft een tip:
,,Gebruik je elleboog om te steunen. Doe ik de hele tijd. En ik druk
niet met mijn vingers op de knop

voorzichtig. Thuis maak ik drie
keer per dag de deurklinken
schoon. Ik ben echt geen coronagekkie. Ik ben gewoon voorzichtig.
Het is heel Nederlands om eerst te
doen alsof al die maatregelen allemaal flauwekul zijn en daarna, als
we diep in de ellende zitten, allemaal braaf mee te doen. Dat zie je
nu. Iedereen heeft een mondkapje.

Maar dan komt de verslapping.
Kijk maar naar die demonstratie in
Amsterdam. Straks zullen de reizigers in de trein ook wel weer makkelijker worden. Dat moet juist
niet. Straks krijgt deze coronacrisis
nog een staartje. Je zal het zien en
beleven.’’
Koen van Eijk

