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Eensgezind

Op het kantoor bij de ingang van de begraafplaats heeft Janet behalve de 
vertrouwde blauwe sjaals voor de draagsters ook nieuwe vilten kragen neer-
gelegd. Nu moeten wij kiezen welk van de twee we zullen omdoen. Als ik op 
het kantoor kom en ernaar vraag haalt een medewerker twee tasjes onder 
de balie vandaan. In het ene tasje zitten drie blauwe kragen van vilt, in het 
andere drie donkerrode.
De beide aanwezige mannen, de een bij de balie, de ander achter zijn 
computer, glimlachen  als ik de blauwe kraag pas. Ze lijken die wel mooi te 
vinden. Op de achtergrond kijken nog meer collega’s mee. Dan pas ik de 
donkerrode. ‘Deze is anders, die vind ik niet mooi,’ zeg ik spontaan hardop. 
‘Nee,’ beamen de beide mannen, ‘die staat niet.’ Ik vind hun mening wel 
belangrijk, want zij werken hier dag in dag uit en weten precies wat wel en 
niet op een begraafplaats past. Dus hebben we drie mooie blauwe en drie 
niet zo mooie donkerrode. Maar wij zijn met zes draagsters.
Dan haalt de medewerker nog een tasje onder de balie vandaan. Daarin zit-
ten onze vertrouwde blauwe sjaals. Dan draag ik die liever, want daar zijn er 
tenminste zes van. Ik doe er een om, maar hè, het labeltje zit me in de weg. 
Het prikt in mijn nek. De man achter de computer ziet het en komt naar de 
balie lopen met een schaar. Met zorg knipt hij het labeltje uit mijn sjaal. Dat 
is precisiewerk, maar het lukt hem. Vervolgens neemt hij ook de labeltjes 
van de andere sjaals onder handen. 
De man bij de balie kijkt toe en besluit dan voor de aardigheid ook eens 
zo’n vilten kraag te passen. Hoe zou die hem staan? Hij drapeert een rode 
kraag om zijn hoofd. Heel even lijkt het nu carnaval in het kantoor van de 
begraafplaats. ‘Het staat je goed,’ ginnegappen de collega’s. ‘Hou hem 
maar op. Hoort er ook nog een tasje bij?’ 
Op dat moment komen de andere draagsters de deur binnen, gauw haalt hij 
de kraag van zijn hoofd. Ze hebben het niet gezien. Nog na glimlachend zien 
de mannen dat de andere draagsters de vilten sjaals ook afkeuren. Eensge-
zind, en met de goedkeuring van de mannen,  besluiten we de vertrouwde 
sjaals om te doen. Maar nu zonder labeltje.


