
 

 

Haarkliniek Jeangout  
 

’s Morgens voor de spiegel.  
Haren goed brushen en bewerken met stylingproducten want ze zijn wat dunner geworden 
in de loop der jaren. Een beetje volume wil ik toch behouden.  
Wordt wel steeds moeilijker maar goed, who cares?  
Kort of kaal is ook mode en trendy voor een man. Maar uiteindelijk voel ik mij bij dat idee 
niet zo goed. Zeker als mensen in mijn omgeving, weliswaar grappend bedoeld, de 
opmerking maken “het is bovenaan toch wat kaler geworden”.  
 

Stiekem eens kijken op Internet welke mogelijkheden er bestaan. Gaande van gekke 
extentions tot vreemde chirurgische toestanden. Allemaal niets voor mij.  
Jaren gaan intussen voorbij en leeftijd wordt in mijn kapsel steeds zichtbaarder. Zeker 
tijdens het regelmatige podiumwerk als muzikant, voel ik toch een toenemende 
onzekerheid. Spots op mijn hoofd vind ik zo leuk niet meer, toch liever in de background 
blijven. Eigenlijk is dat de bedoeling niet en niet wat ik wil bereiken als artiest.  
Dan maar verder zoeken.  
Een gesprek in Haarkliniek Jeangout? Zou ik durven?  
Is dat iets voor mannen of alleen voor vrouwen?  
 

Een afspraak wordt vlot gemaakt en bovendien word ik meteen sympathiek onthaald door 
lieve dames. Een boek met exclusieve kapsels en realisaties voor mannen, geeft mij wat 
meer vertrouwen en het gevoel dat ze ook ervaring hebben met specifieke herenkapsels. 
Toelichting van het systeem haarwerken en haaraanvullingen, lijkt me logisch maar toch 
even slikken. Durf ik dat aan?  
Neem ik deze stap want het haarwerk zorgt voor een onomkeerbare stap in mijn kapsel? Ik 
wil lange haren! Kan dat wel? Met de volledige toelichting en adviesgesprek ben ik tevreden 
maar toch nog even nadenken en vooral laten bezinken.  
 

Een aantal maanden gaan voorbij waarbij mijn twijfel uiteindelijk omslaat naar de beslissing 
om er voor te gaan. Afspraak gemaakt en daar gaan we.  
Eerste vraag van de medewerkers: koffie of cava? Doe maar cava. Verstand op nul en daar 
starten de werken.  
Wat mij het meest bevreesd, is het afscheren van mijn haren. Dit lijkt zo onomkeerbaar en 
dat is het uiteindelijk ook. Een stap die ik nooit kan terugzetten want mijn haren bovenaan 
mijn edel hoofd, of wat er van overblijft, nemen een aantal jaren in beslag om terug te 
groeien. Als ze per definitie na deze afscheerbeurt nog terug groeien. Dit is en was 
uiteindelijk de meest zware keuze die ik moest nemen. Mijn gevoelens daarbij zijn per 
definitie dubbel. Maar uiteindelijk toch blij dat ik door het proces “van mezelf” gegaan ben 
en de beslissing nam om er voor te gaan.  
Stapsgewijze en professioneel handelend, komt het eindresultaat tevoorschijn. Ik durf nu 
mijn ogen te openen. Tot mijn verrassing zie ik terug mijn kapsel zoals het was op mijn 20 
jaar. “Haarkliniek Jeangout heeft mij herstelt in mijn oorspronkelijke kapselstaat”. Dat was 
mijn eerste reactie en gevoel. Onvoorstelbaar hoe natuurlijk het aanvoelt. Precies mijn 
eigen haren die ik kan behandelen zoals ik het vele jaren geleden deed. Vol zelfvertrouwen 
terug foto’s nemen en podium op, want iedereen moet mij zien!  
 

F. R. gitarist  


