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HUGO DE JONGE
ESQUIRE’s huiskapper Jeffrey Janssen buigt zich over
onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

HAARSTIJL
TERUG NAAR ZIJN KAPSEL. HOE IS HET
GEKNIPT? WAT IS DE TECHNIEK ERACHTER?

— ‘Nou, zijn vrouw heeft dit kapsel
tijdens de corona-quarantaine zelf
geknipt onder digitale begeleiding van
de kapper. Ze vonden het alle drie erg
goed gelukt, dus dan weet je wel ongeveer in welke moeilijkheidscategorie
deze techniek zich bevindt. Dit is een
schande voor ons mooie vak, maar een
compliment voor zijn vrouw.’

HUYSVLIJT
Hotel De L’Europe, in het hart van
Amsterdam, heeft een vleugel ingericht (’t Huys genaamd, met een eigen
ingang) waar de niet-hotelgast zich
prima kan vermaken. Zo is er de heerlijke fotoboekenwinkel Mendo, een
interieurzaak genaamd The Wunderkammer en een wellnessafdeling: Le
Spa by Skins Institute.
In Le Spa valt voor de man veel aan verzorging te vinden (sauna, zwembad,
jacuzzi), maar het mooiste is misschien
wel de verzorgingslijn My Own Serum.
Le Spa-eigenaresse Paulina Moes stelt
speciaal voor jouw huidtype een serum
samen op basis van oliën en vitamines.
De producten zijn volledig biologisch en
op de flesjes zit statiegeld. O, en je vindt
er geuren van het exclusieve Parijse huis
Jardins d’écrivains. Kortom, de man
die een eigen unieke stijl zoekt, weet
waar hij moet binnenwandelen (bij de
ingang aan de Nieuwe Doelenstraat in
Amsterdam).
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HEEFT MINISTER HUGO DE JONGE EEN
BEETJE EEN ROCKABILLY-KAPSEL.

— ‘Het ziet er modern uit, althans voor
een minister, maar ik vind de
zijscheiding net iets te veel van het
goede. Het past niet echt bij deze
vorm. Hij zou moeten kiezen: of alles
in een kuif, of alles naar de zijkant
kammen.’

NIKS MIS MET EEN MOOIE KUIF, TOCH? HET
IS IN ELK GEVAL NIET HET VEILIGE GEDEKTE
KAPSEL VAN DE MEESTE POLITICI.

— ‘Het is leuk om te zien dat iemand
uit de politiek zijn best doet om
anders te zijn, maar deze man snapt
absoluut niet wat stijlvol is. Zijn kapsel lijkt op een look uit Mad Men in
noodverpakking. Net zoals die vreselijke schoenen.’

KOMT HET OOK NIET EEN BEETJE DOOR
DIE BAKKEBAARDEN DAT HET EEN BEETJE
SIXTIES LIJKT?

HET STRAALT WEL DAADKRACHT UIT.

— ‘Hij wil waarschijnlijk niet loskomen van dat gevoel, ondanks zijn positie als minister. Volgens mij schuilt er
wel een James Dean in hem.’

PAST HET KAPSEL WEL BIJ DE VORM VAN
ZIJN HOOFD?

MOET-IE DIE BAKKEBAARDEN DAN NIET
MET EEN PUNT RICHTING DE WANG LATEN
DOORLOPEN?

— ‘Dat zou wel weer passen bij zijn
schoenen, die zijn ook flashy. Maar
als hij echt serieuze bakkebaardenmet-punten gaat dragen, adviseer ik
schoenen met dobbelstenen en vlammen. Ik vind zijn schoenen met Delfts
blauwe print nergens op slaan, het is
een maniertje om anders te willen zijn
zonder goeie reden.’

— ‘Dat komt door zijn neus.’

— ‘Als hij het mooi vindt, dan is het
wat mij betreft de juiste vorm. Maar ik
zou het allemaal langer laten groeien.
Hij is de veertig gepasseerd en heeft
dik haar. Als je dan zo graag anders
wilt zijn dan de anderen, borduur dan
voort op de dikte van dat haar. Dan val
je pas écht op.’

Jeffrey Janssen is, behalve de Beste Kapper van
Nederland, eigenaar van kappersketen The
Color. Kijk op thecolor.nl voor meer informatie.
beeld Martijn Beekman
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