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Kriebel

Marjolein Elfring

Met een kar vol boodschappen loop ik naar
de kassa. Er staan twee klanten voor me; de
caissière haalt de boodschappen van een
oude dame langs de scanner, terwijl een
vrouw achter haar wacht tot ze haar spullen
op de band kan zetten.
Ik heb een kriebel in mijn keel. En wat
doe je met een kriebel? Die kuch je even
weg, keurig met de door de coronavoorschriften verplichte binnenkant van de el-

leboog voor de mond. Maar dit kuchje
maakt meer los dan alleen die kriebel, zo
blijkt al snel. De vrouw voor me in de rij, die
net wil beginnen met uitladen, kijkt me
vernietigend aan. Ze gooit het pak melk dat
ze op de band wilde zetten terug in haar kar
en loopt resoluut met wagen en al naar een
andere kassa, mij verbijsterd achterlatend.
Natuurlijk, ik loop ook even een gangpad om als er iemand al rochelend door de

supermarkt loopt. Maar dit was een kuchje,
geen hoestbui. De angst voor corona gaat
ver, bij sommigen blijkbaar heel ver.
Twee dagen later, dezelfde supermarkt.
En jawel, na twee dagen geen kuchje aan de
lucht, voel ik weer zo’n kriebel opkomen.
Ik kijk om me heen; veel te veel mensen.
Met rood hoofd loop ik verder, ik voel me
net een kerngezonde melaatse. Hoe kan ik
dit oplossen zonder iedereen de stuipen op
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het lijf te jagen? Aan de andere kant, wie
heeft er nu een probleem; ik, of degenen
die zich gek laten maken door een kuchje?
Ik besluit het er op te wagen; midden in het
gangpad kuch ik mijn kriebel zachtjes in
mijn elleboog weg. En wat schetst mijn verbazing; niemand neemt er aanstoot aan, ze
lopen gewoon langs en groeten vriendelijk.
Zij hebben vast ook wel eens last van een
kriebeltje.

Hartenkreet van minicampinghouders Nathalie en John Adrichem

Hoge nood door sanitairstop
trerend. Ik denk dat er soms nog het
idee bestaat dat kampeerders zich in
een lange rij staan te wassen bij zo’n
lange ijzeren bak. Maar dat is echt
verleden tijd.’’
John: ,,Er zou meer maatwerk
moeten zijn. Er zou een controle gedaan kunnen worden en wie er klaar
voor is, kan open. Dus kijken wat er
wel kan.’’
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Castricum ! Regels zijn regels,
maar leiden soms tot onlogische
situaties. Zoals op minicamping
de Nesse in Limmen. Eigenaars
John en Nathalie Adrichem hebben het sanitairgebouw met zorg
coronaproof gemaakt, maar toch
mogen de gasten er geen gebruik
van maken.
Het gebouw is modern, vorig jaar
nieuw neergezet. Het bestaat uit afzonderlijke hokjes, met muren tot
het plafond en deuren tot de vloer.
Er is een afzuigsysteem, er is antibacteriële zeep, papieren handdoekjes en bij de uitgang desinfectiegel.
Als klap op de vuurpijl lieten John
en Nathalie een bord maken met een
schuifsysteem. Door het vakje op
rood te zetten kun je aangeven of
een wc of een douche bezet is.
Nathalie: ,,Zo ontstaan er binnen
geen wachtenden. Je kunt buiten al
zien of het druk is. En binnen is
ruimte genoeg om even een stapje
achteruit te doen, zodra er iemand
wil passeren. Net als in de supermarkt, of waar dan ook.’’ John: ,,Net
als elders zijn mensen zich bewust
van de anderhalvemeterregel. Als je
je gezonde verstand gebruikt, dan
kan er in het sanitairgebouw niets
mis gaan.’’

Reisbewegingen

Nathalie en John Adrichem bij het bord om aan te geven of een douche of wc bezet is.

Toch mogen de sanitairgebouwen
op campings volgens de richtlijnen
van het kabinet pas open op 1 juli.
Campings met dagrecreatie mogen
de toiletten wel openstellen. Ook in
warenhuizen en op pretparken zijn
de toiletten geopend. ,,Daar komen
op een dag meer mensen dan bij ons
in vier jaar’’, zegt Nathalie. John: ,,Ik

weet van kampeerders die vlakbij
een recreatieterrein staan. Die mogen op de camping niet naar de wc,
maar gaan naar de openbare wc in
het recreatiegebied.’’
Nathalie lag er wakker van. Twee
dagen geleden stond ze vroeg op,
schreef haar zorgen en bedenkingen
van zich af en postte het op Face-
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book. Er volgden veel reacties: de
meeste instemmend, ook van de
acht collega-minicampinghouders
in de gemeente Castricum. ,,Het was
een hartenkreet. We zijn niet tegen
de overheden. Al die bestuurders die
hun best doen om de ziekte in te
dammen, doen hun werk naar eer en
geweten. Maar dit is best wel frus-

Nathalie: ,,Wat je nu ziet, zijn juist
meer reisbewegingen. Terwijl de
maatregelen erop zijn gericht om
minder te reizen. Maar als je niet
kunt douchen en op een chemisch
toiletje naar de wc moet, zie je dat
kampeerders hooguit drie dagen
blijven in plaats van tien tot veertien
dagen. Dat kan niet de bedoeling
zijn.’’
John: ,,Kampeerders zijn inventief. Ik ken collega’s die van hun
klanten de vraag krijgen of ze een
extra tentje voor een geïmproviseerde douche met een geiser en een gasfles mogen neerzetten. Dat brengt
weer andere risico’s dan het coronavirus met zich mee, zoals brand- en
ontploffingsgevaar. En wat te denken van legionella. Die kant moeten
we niet op.’’
Nathalie: ,,Premier Rutte zei onlangs: ’Het virus kijkt niet naar een
datum’. Maar wel naar goede voorzorgsmaatregelen. Dus waarom
zouden we dan op 1 juni het sanitair
niet kunnen openstellen?’’

Eeuw Mariaschool voorlopig zonder feest
Eric Kok

Heemskerk ! Het eeuwfeest van
de Mariaschool in Heemskerk gaat
deze zomer niet door. De viering
stond gepland op 27 en 28 juni,
maar wordt uitgesteld tot later dit
jaar en misschien wel volgend jaar.
De organisatoren wijzen erop dat
de school in 1920 gebouwd is, maar
pas in januari 1921 in gebruik genomen werd. Het feestprogramma
was zo goed als rond; dat blijft op
de plank liggen.
De katholieken konden na 1917
hun eigen scholen bouwen, betaald
door de overheid. Heemskerk
kreeg de St. Josephschool voor
jongens en de St. Mariaschool voor
meisjes, met het huis van de bovenmeester ertussen. Ertegenover

stonden de Laurentiuskerk, de
pastorie en het klooster van de
zusters Franciscanessen.
Beide scholen waren ontworpen
door de Haarlemse architect Willem Robbers, die aan de Kerklaan
een dokterswoning had ontworpen. De aannemers Henneman uit
Heemskerk en Tromp uit Castricum werden het werk aan de Mariaschool gegund.

Gymzaal
Het gebouw had veertien lokalen
en een gymzaal. De jongens mochten er ook gymmen, verder was het
gebouw verboden voor hen.
Vlak voor de oorlog waren er
soldaten gelegerd. En vlak na de de
oorlog, voor hij bekend werd, sliep
de Amsterdamse dichter-schilder
Lucebert er, toen hij een wandschil-

dering maakte in het klooster. De
zusters lieten het overschilderen.
In de Mariaschool waren een
bewaarschool (kleuterschool) en
een lagere school ondergebracht,
tot die in 1970 verhuisden naar een
nieuwe school aan de Bachstraat.
Toen zat er nog een huishoudschool, tot die in 1974 opging in
een scholengemeenschap aan De
Velst.
Het gebouw stond leeg en er was
geen geld om het te slopen. Negen
kunstenaars kregen er hun atelier,
er kwam ruimte voor theater, een
koor en een peuterspeelzaal. In 1981
en in 1986 werd er weer gesproken
over sloop en nieuwbouw, maar het
gebouw bleef staan. Nu maken
kunstenaars, de Historische Kring
Heemskerk, café Lokaal en RTV
Heemskerk er gebruik van.

De Mariaschool in Heemskerk.
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