
Vanaf 9 augustus  
ligt de nieuwe Libelle  
in de winkel. 

Volgende week in Libelle: 
Coupe soleil, 9 luchtige zomerkapsels 

Simcha
Zodra mijn dochter Pippa me ‘s ochtends begroet 
met: “Mam, wat zit je schaap leuk”, dan weet ik dat 
het tijd is voor mijn tweejaarlijkse bezoek aan de 
kapper. Dan heb ik vanwege weinig tijd al minstens 
zes pogingen ondernomen om dat nog even uit te 
stellen. Hoe? Nou eh… met een knutselschaartje 
dat al jaren rondzwerft in de badkamer. Ik knip ge-
woon hier en daar het droogste stro weg - knapt 
de boel enorm van op. Dat kan louter en alleen 
omdat ik krullen heb. Zit mijn haar vervolgens echt 
niet, dan smeer/spuit/kneed ik er wat krulspul in, 
niemand die ziet dat ik mezelf per ongeluk en on-
gewild een asymmetrische coupe heb aangeme-
ten. (Of iedereen houdt z’n mond. Dat kan ook.) 
Maar goed, er komt dus altijd een moment dat 
het écht niet meer kan. Dan bel ik Simcha, de 
beste en liefste krullenkapper van Amsterdam. 
Een bezoek aan haar zaak is een feestje waarbij 
ik vanaf het moment dat ik binnenkom het idee 
heb dat ik de hoofdgast ben. Het is trouwens ook 
erg leuk om er te kijken naar andere vrouwen, die 
na een knipbeurt 7 jaar jonger (minstens!) lijken. 
Dan besef ik weer dat goed knippen een vak is, en 
dat ik dat dus ook maar niet meer zelf moet doen. 
Onlangs is bij de verbouwing van onze badkamer 
het knutselschaartje zoekgeraakt. Laat ik er maar 
niet meer naar zoeken, maar gewoon wat vaker 
Simcha bellen. Een feestje is altijd leuk, toch?  

Elsbeth Drijver (51)
is coördinator  
tekstredactie. Met haar 
man André heeft ze 
twee zoons (16 en 12) en 
een dochter (15).
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