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Gisteren heeft Rutte verlenging aangekondigd van de geldende maatregelen tot 28 april. Nog 4 weken anderhalve
meter afstand houden, zoveel mogelijk thuisblijven en geen samenkomsten. Niet lekker shoppen, naar de kapper of de
manicure. En we moeten niet denken dat het over 4 weken weer business as usual is.

Hoe zien wij er dan uit tegen die tijd? Ik maak me daar wel wat zorgen over. Neem onze hoofd- en gezichtsbeharing: zijn
alle mannen over vier tot zes weken langharig? Ze hebben al veel baarden de laatste jaren maar als ook nog de
haarlengte flink toeneemt zijn we zo weer in de siksties beland, weetjewel. Barend Servet en Sjef van Oekel,
happenings, het witte fietsenplan, Provo, grote brillen, brede gebloemde stropdassen en broeken met wijde pijpen. En
de dames? Blondines en brunettes blijken dan ineens een flinke grijze streep op hun hoofd te hebben! De zogenaamde
Coronastreep. En de dames met grijs haar zullen het geheel niet meer in model hebben, evenmin als de dames die elke
week een permanentje nodig hadden, hun haar zal slapjes naar beneden vallen. Kijk, de beharing op andere
lichaamsdelen viel altijd al onder de zelfzorg. Daar waren geen kappers mee gemoeid. Maar de haren vanaf onze hals
naar boven, daar moet vaak wel een professional aan werken, anders wordt het gauw geen gezicht. Voor een deel van
de problemen heb ik al oplossingen gesignaleerd in de krant en op TV. Wenkbrauwen: knippen op de kam. Neusharen:
niet knippen met een puntig schaartje, schaf een neustrimmer aan. Oorharen: probeer niet wat die Turkse kappers doen
met vuur en zo, maar laat je partner voorzichtig knippen, of gebruik hier de neustrimmer. Baard: valt meestal onder de
zelfzorg; met een baardtrimmer gaat dat prima. Biljartbal: geen extra hulp nodig, gewoon doen wat je altijd deed. Maar
het hoofdhaar wordt wel een punt. Hoe zien wij er met z’n allen uit als we elkaar weer mogen aanraken? Er ontstaat
steeds meer druk op kappers om toch stiekem ergens op zolder te komen knippen!

Zojuist een nieuwe ontwikkeling gesignaleerd. Morgen wordt minister Hugo de Jonge, je weet wel, die van die mooie
schoenen door zijn vrouw geknipt onder begeleiding van een kapper via Face time. Veelbelovend lijkt mij.


