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Beestjes

Zoals trouwe lezers van deze columns 
wel weten, ben ik opgegroeid in een 
klein huis, waarvan een dameskapsa-
lon een groot deel in beslag nam. Wan-
neer ik als kleine jongen een boek zat 
te lezen, en mijn moeder volgens haar 
logica meende dat ik kennelijk niets te 
doen had, moest ik haar helpen. Soms 
betrof dat het opruimen van kleine 
spulletjes, soms het draaien van smerig 
stinkende lapjes om pennen die voor 
permanent werden gebruikt. Dat zijn 
echt geen jongensklusjes. De dames 
die intussen als om strijd meenden te 
moeten opmerken dat mijn moeder 
mijn fraaie krullen natuurlijk in mijn 
haar had gezet, maakten dergelijke 
middagen wel héél onplezierig.

Maar het kon erger. U komt alle-
maal wel eens bij de kapper en u kent 
dus ook allemaal het wegvegen van de 
haren die bij u of uw voorganger zijn 
afgeknipt. U heeft zich echter waar-
schijnlijk nooit afgevraagd waar al die 
haren blijven. Bij ons thuis verdwenen 
die in een groot gat achter in de kapsa-
lon: deksel open, haar erin, deksel weer 
dicht. Maar aangezien er geen haar-
buizenstelsel onder ons dorp doorliep, 
raakte die ondergrondse kist van tijd 
tot tijd vol.

Als je buiten de openingstijden om 
in de kapsalon werd geroepen, was het 
altijd foute boel. In het minst erge geval 
werd dan je haar geknipt, waarbij alle 
hoffelijkheden die de klanten ten deel 
vielen opvallend ontbraken. In het erg-
ste geval echter kreeg je het consigne 

‘de haarbak even te legen’. Er bestond 
in die tijd nog geen plastic. Er zat in de 
kist dus geen zak of bak die je er even 
uit kon tillen. Nee, je haalde uit de tuin 
zo’n grote zinken vuilnisbak, waarna 
je de haarrestanten met je handen uit 
de kist viste en in het vuilnisvat gooide. 
Je handen in een bak met tarantula’s 
stoppen is volgens mij minder erg. Mijn 
kapper knipt mij niet als ik mijn haar 
niet eerst laat wassen, maar die eis 
werd vroeger niet gesteld. De haren wa-
ren dus vaak vies en ze stonken. En als 
je je ogen ook maar even focuste, zag je 
de zo gehate beestjes – die volgens het 
gezegde een goed leven leiden op een 
zeer hoofd – rondkruipen met smoeltjes 
alsof ze deelden in de huur.
 Je was met dit klusje twee vuil-
nisbakken en meer dan een uur zoet, 
waarna de dag verder als verloren 
moest worden beschouwd. Als ik voor 
de vierde keer in de keuken mijn han-
den kwam wassen – een andere kraan 
was er niet – werd ik weggestuurd met 
de opdracht mij niet meer aan te stel-
len. De nachten daarna droomde ik 
dan van horden kleine, vaak nauwelijks 
zichtbare gedrochtjes die mij het leven 
zuur maakten en mij hevig krabbend 
deden ontwaken.
 Je kunt het je haast niet meer voor-
stellen.

Op de poli dermatologie waren ze 
verguld toen ik mijn heil weer bij hen 
zocht na enkele maanden thuiszorg: er 
zat maar geen schot in het helen van 
de wonden. Ik riep het nabije verleden 
nog eens in herinnering: een tijdje 
terug ging het heel goed. We dachten 
binnen enkele maanden de wonden 
dicht te hebben. Maar een buitenge-
woon agressieve bacteriële infectie 
maakte de wonden weer twee keer zo 
groot. Ik maakte destijds al bezwaren 
tegen de hygiëne op de poli. De ver-
pleegkundigen deden een paar steriele 
handschoenen aan, waarna zij mij met 
een ferme handdruk welkom heetten of 
met de gehandschoende hand een vieze 
afvalbak openden, terwijl daar toch een 
voetpedaal aan zit.
 ‘Kan dat nou geen kwaad?’, piepte ik 
dan benauwd.

 ‘Nee hoor’, was dan het antwoord, 
‘die handschoenen zijn niet voor uw 
maar voor onze eigen bescherming.’
 Nogmaals wees ik op de eerdere 
infectie, die alleen op de poli kon zijn 
ontstaan omdat daarbuiten verband en 
zwachtels nooit zijn weggenomen.
 ‘Mijnheer’, zei de dienstdoende 
specialist, ‘als u wilt dat wij vaker onze 
handen wassen, dan doen wij dat.’
 ‘Mooi’, vond ik, ‘maar dan moeten 
jullie daarna niet meer overal aanzit-
ten, want dan helpt het allemaal nog 
niks.’
 ‘Weet u’, stelde de specialist mij ge-
rust, ‘het ritselt hier van de bacteriën, 
overal op en aan en ook in de lucht. 
Daar kunnen we niets tegen doen.’
 Ik zei: ‘U zult mij wel een zeikerd 
vinden, maar de ziekenhuizen halen de 
laatste tijd niet bepaald de publiciteit 
vanwege hun steriliteit. Aan de lopende 
band moeten hele ziekenhuizen of 
afdelingen worden gesloten omdat er 
weer een smerig beest is opgedoken, 
dat zich – al dan niet door laksheid of 
domheid van het personeel – ongeremd 
kon voortplanten. Bovendien val ik met 
mijn non-hodgkin lelijk in de prijzen 
wanneer het zo’n resistent exemplaar 
betreft.’
 Men snapte mijn angst wel, maar 
vond dat daar geen enkele grond voor 
was. Mijn besluit om maar weer snel 
mijn toevlucht tot de thuiszorg te 
nemen werd echter van harte onder-
steund. Ik zal nooit weten of dat was 
omdat ze blij zijn van zo’n zeurpiet ver-
lost te zijn, of omdat ze zich misschien 
toch ook wat zorgen maken over de 
oprukkende bacteriën.
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