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Naar de kapper

V

innie staat in de badkamer voor de spiegel. Is zijn haar echt zo lang? Hij vindt
zelf dat het wel meevalt. Maar mama zegt dat hij naar de kapper moet. Zijn

haar hangt voor zijn ogen, zegt ze. Het moet kort, zegt ze. Hij ziet eruit als een cavia, zegt ze. Hij heeft geen babyhaar meer, zegt ze.
‘Wat doe je?’ klinkt ineens een stemmetje. Het is Flos.
Vinnie schrikt zich een hoedje.
‘Ik ben hier!’ roept Flos.
Vinnie kijkt zoekend rond. Dan ziet hij Flos bij het afvoerputje van het bad zitten. Een van de flessen shampoo is omgevallen. De dop is eraf gerold en de shampoo druipt eruit.
‘Wat heb je nou toch gedaan?’ vraagt Vinnie.
‘Kijk!’ zegt Flos. Dan ziet Vinnie wat Flos aan het
doen is. Tussen zijn voorpootjes hangt
een enorme zeepbel.
‘Ik maak bellen,’ zegt Flos.
‘Wat ben jij aan het doen?’
‘Ik kijk in de spiegel,’
zegt Vinnie. ‘Ik moet naar de
kapper.’
Flos klapt zijn pootjes tegen
elkaar zodat de bel kapot spat. ‘Ik
ga nooit naar de kapper,’ zegt hij.
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‘Nee,’ zegt Vinnie. ‘Dat zie ik.’
Flos wrijft met zijn zeeppootjes over zijn kopje. Zijn haren gaan heel raar overeind staan. ‘Mijn haar zit altijd goed,’ zegt hij.
‘Ik wil niet naar de kapper,’ zegt Vinnie. ‘Een kapper heeft een grote schaar. En je
moet stilzitten, anders knipt hij in je oor.’ Naar de kapper gaan lijkt hem heel eng.
‘Welnee,’ zegt Flos. Hij klimt via een handdoek op de wasbak. ‘Dat valt best mee.
Doe dat laatje eens open?’
In het laatje liggen watjes en pleisters en een schaar. Flos springt de la in. Dan
klimt hij met de schaar op het randje van de la. ‘Snotteflos! Als je het nou ge-

woon eens probeert?’ vraagt hij. ‘Dan ben ik de kapper.’
‘Ik weet het niet…’ zegt Vinnie.
‘Goed,’ zegt Flos, ‘eerst knip je mij. Dan knip ik daarna
jou.’ Hij geeft de schaar aan Vinnie. ‘Een klein stukje
maar, hoor,’ waarschuwt Flos.
Vinnie knipt heel voorzichtig een plukje haar van
Flos.
‘Dat is dus helemaal niet eng,’ zegt Flos. ‘Doe nog
maar een beetje.’
Vinnie knipt nog een plukje haar van Flos. En nog
een. De haren vallen op de grond.
‘Stop maar! Genoeg!’ zegt Flos. ‘Nu jij!’
Vinnie geeft de schaar terug aan Flos.
‘Je moet “Goedemiddag, kapper” zeggen,’ zegt Flos.
‘Goedemiddag, kapper,’ zegt Vinnie.
‘Dan moet je zeggen dat je wilt dat ik je haar knip,’ zegt
Flos.
‘Wilt u mijn haar knippen?’ vraagt Vinnie zo beleefd mogelijk.
‘Natuurlijk,’ zegt Flos. ‘Hoe wilt u het hebben?’
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‘Hoe bedoel je?’ vraagt Vinnie.
‘Dat moet je niet vragen,’ zegt Flos. ‘Je moet gewoon zeggen dat je het korter wilt.’
‘O, zo,’ zegt Vinnie. ‘Ja, eh… kapper… ik wil het graag iets korter.’
‘Dat is goed,’ zegt Flos. ‘Maar dat kost wel geld.’
‘Geld?’ vraagt Vinnie. ‘Maar ik heb geen geld. Ik krijg volgend jaar pas zakgeld.’
‘Nee, joh,’ zegt Flos. ‘Het kost zogenaamd geld. Niet echt! Maar dat
zeggen kappers altijd.’
‘O, oké,’ zegt Vinnie. Hij bukt een beetje, zodat Flos er goed
bij kan.
Flos begint te knippen. Eerst boven op Vinnies hoofd.
Dan aan de zijkanten.
‘Vind je het eng?’ vraagt hij na een tijdje.
Vinnie schudt zijn hoofd. Het valt inderdaad erg
mee.
‘Stilzitten!’ zegt Flos streng. Hij knipt nog
een keer. ‘Het wordt erg mooi.’
Vinnie kijkt naar beneden. Er liggen
allemaal haren op de grond. Wat een troep!
‘Stop maar! Genoeg!’ zegt hij. Hij gaat rechtop staan en kijkt in de spiegel. Zijn
haar piekt alle kanten op. ‘Het wordt helemaal niet mooi!’ zegt Vinnie. ‘Kijk nou
hoe lelijk!’
Flos gooit de schaar terug in het laatje. ‘Ach,’ zegt hij. ‘Dat
maakt toch niet uit? Je moet toch nog naar de kapper. Maar
nu weet je tenminste dat dat helemaal niet eng is.’
Vinnie veegt snel met twee handen alle haren bij elkaar. Wat is het een rommel in de badkamer!
Ineens is Flos verdwenen. Waar is hij nou naartoe?
Waarom helpt hij niet met opruimen?
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Wanneer Vinnie beneden komt, kijkt mama hem vreemd aan. ‘Wat zit je haar gek.
Nog gekker dan het al zat.’
Vinnie wrijft een paar keer door zijn haar, zodat het nog meer alle kanten op
piekt.
‘Laten we maar meteen naar de kapper gaan,’ zegt mama. ‘Het is nu echt nodig.
We kunnen geen dag langer wachten. Kom je mee?’

Bij de kapper staat een rode auto voor de spiegel. Het is geen echte auto, het is een
stoel. Vinnie mag erin zitten. Mama gaat verderop in een stoel een tijdschrift lezen.
De kapper pakt een schaar. Met een plantenspuit maakt hij Vinnies
haar nat. Heel voorzichtig kamt hij en knipt hij en kamt hij en knipt
hij. Vinnie zucht. Hij vindt het helemaal niet eng meer.
De kapper kijkt hem via de spiegel aan. Hij geeft Vinnie een
knipoog. Dan fluistert hij in Vinnies oor: ‘De volgende keer als je
zelf je haar knipt, moet je wel recht knippen.’ Dan begint de kapper heel hard te lachen.
Vinnie voelt dat hij rood wordt. ‘Dat was ik niet… Dat
was…’ zegt hij. Maar hij stopt meteen met praten, want hij
mag vast ook tegen de kapper niets zeggen over Flos.
‘Maak je maar geen zorgen,’ zegt de kapper. ‘Als
ik klaar ben, ziet niemand het meer.’
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