"Europese korthaar"
De laatste tijd zie je ze steeds meer; de Europese korthaar.
Vroeger werd met name de langharige variant gezien, maar de laatste jaren zijn ze niet meer uit het straatbeeld weg te denken.
De meesten zijn niet zo territoriaal, maar sommigen trekken hun neus op voor en tegen langharige soortgenoten, mannelijke of vrouwelijke.
Ik vind het maar vreemd. De leeftijd ligt gemiddeld redelijk hoog, je ziet er weinig jonkies tussen, en de uitstraling is regelmatig mannelijk, hoewel het
altijd het vrouwelijke geslacht betreft.
Wat ik moeilijk te begrijpen vind is; Waarom worden ze zo kort geknipt? Is lang haar niet mooi genoeg? Vinden ze dat ze dan zwakte tonen?
Oudere honden die hun kracht verliezen worden feller, dat is een feit.
Zou dat hierbij ook het geval zijn?
Nu even zonder gekkigheid... Het valt me erg op dat veel vrouwen van boven de dertig hun haar kort knippen en zich mannelijker gedragen.
Is dit omdat de emancipatie ietsje is doorgeslagen en het een ondergrondse opvatting is dat vrouwen letterlijk de plek van mannen in moeten kunnen
nemen, met enige uiterlijke kenmerken die daarbij horen?
Is het de pil die veel vrouwen gebruiken, waardoor meer van dit soort 'stoere' gevoelens ontstaan?
Is het om zichzelf sterk te profileren?
Ik, zelf een vrouw, vind het prachtig als ik vrouwen zie, maakt niet uit van welke leeftijd maar ik heb het hier met name over oudere vrouwen, met een
prachtige bos grijs haar in alle vormen, gestaart, opgestoken of gekruld, soms zelfs gedread of simpelweg los.
Waarom mensen hun haar verven snap ik denk ik wel; grijs is oud en veel mensen willen niet oud worden.
Maar het kort knippen begrijp ik dus niet. Kan iemand mij hier wat duidelijkheid over geven? Een klein tipje van de sluier oplichten, zodat deze harige
kwestie wat zichtbaarder wordt?
Ikzelf heb ook kort haar gehad, bijna kaal zelfs; hanekam, stekels van 10 cm die alle kanten uitstaken, en nu is het lang.
Af en toe is het een beetje zoeken naar wat ik er nou mee moet doen, maar afknippen? Nooit. Lekker natuurlijk.
Ik ben trots op mijn vrouwelijkheid, en mijn kracht is er, zonder dat ik me daarvoor als een man op hoef te stellen.
De kracht is er, net als dat elke vrouw dat heeft.
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