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Een stuk zachtzinniger
dan Sweeney Todd
In de rubriek In de Etalage

portretteert de redactie

maandelijks bijzondere

Limburgse bedrijven. In

aflevering acht: de baard laten

bijpunten bij De Herenkapper.

door Nick Bruls

WW
achten verveelt niet als je
vanuit een comfortabele
zetel naar buiten kijkt.
Dan zie je misschien wel
het mooiste stukje Roer-

mond: de Roerkade met terrasjes en de
met bloemen versierde Maria Theresia
Brug over de rivier. Het uitzicht beu? In
de zaak van De Herenkapper zelf is ook
genoeg te zien. In de vitrines bijvoor-
beeld. Medicinaal huidpoeder. After-
shave. Extra feiner Streichriemen. Baardbal-
sem. Een aluinstick en een goeddeels leeg-
gedronken fles Schotse whisky. En een
Fatip. Eigenaresse Suzette Waltmans:
„Dat is de voorloper van het scheermesje
met drie of vier bladen en een rubbertje
dat we nu kennen. Het Amerikaanse le-
ger gebruikte vanaf 1917 de uitvinding
van King Camp Gilette, de doorbraak voor
scheren met veiligheidsmessen. Die kwa-
men met de oorlog Europa binnen. Open
messen waren niet zo handig in een om-
geving zonder spiegel, zoals in de loopgra-
ven. Met zo’n Fatip scheer je snel en vei-
lig. En nog goedkoop ook.”
De Herenkapper dus. Of - gezien al die
spulletjes - een barbier? Technisch gezien
dat laatste volgens Suzette Waltmans
(31). ,,Hier kom je voor het echte scheren
of bijwerken van snorren en baarden.”
Dan gaat de kappersstoel eerst in standje
‘volledig horizontaal’. De fictieve horror-
kapper Sweeney Todd zou dan al zin-

gend de keel van zijn klant doorsnijden
met het scheermes om ze vervolgens via
een luik in de vloer te dumpen in de kel-
der. Waltmans gaat een stuk zachtzinni-
ger te werk. Eerst een meer dan honderd
jaar oude Engelse olie, dan de kwast pre-
pareren. Een korte massage, een gestoom-
de handdoek net als bij de Chinees en de
zeep, zoals een ei, tot schuim kloppen.
De volgende drie kwartier zijn rustge-
vend. „Niet alleen voor de klant die be-
handeld wordt, maar ook voor mij. Pra-
ten is voor de man in de stoel immers on-
mogelijk. Dat doet hij pas weer als ik met
de ajuinblok de poriën heb gedicht. Kan
even prikken trouwens. Maar daarna ben
je voorlopig van je stop-
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je voorlopig van je stop-
pels af. Zoals vrouwen
naar de schoonheids-
specialiste gaan, zo ko-
men mannen bij mij.
Vergis je niet in baard-
stoppels trouwens. Het
mes legt het uiteinde-
lijk af tegen de koper-
draadharde stoppels
van de man. Vroeger
had een barbier dan
ook meerdere messen
per dag klaarliggen, die
ook meerdere messen
per dag klaarliggen, die hij de avond er-
voor langs de strijkriem had gehaald.”
Jaren 40-blues in de afspeellijst en Walt-
mans gaat haar gang in de tot kapsalon
omgebouwde studentenkot met een to-
taal in het plaatje passende houten gevel.
Het hoeft niet bij iedereen babybillen-
glad. De mannenkapster deint mee op de
golf aan mannen die een woeste baard la-
ten staan. Naar voorbeeld van voetballers
en taartenmaker Menno de Koning, de
winnaar van Heel Holland Bakt. ,,Vervol-
gens springt een aantal jongens in Rotter-

hij de avond er- nen welteverstaan.

‘Bij een barbier kom je

voor het echte

scheren of het

bijwerken van snorren

en baarden.’

dam daar handig op in. Die zaken daar
werden platgelopen door jongens die een
kapsel wilden als dat van oud Feye-
noord-spits Graziano Pellè. Opeens is de
klassieke manier van kappen weer hip.
Een gevoel van stoere mannen onder el-
kaar. Maar De Herenkapper gaat wel met
z’n tijd mee. Afspraken maken kan via
WhatsApp.”
Waltmans’ opa May (Peeters) was ook he-
renkapper en barbier, maar dan zonder
de hippe berichtenservice. Hij zat in
Landgraaf, in oorlogstijd. ,,Tot begin ja-
ren vijftig, toen het elektrisch scheren op-
kwam.” Mannen kwamen meerdere ke-
ren per week bij haar opa. ,,Vermogende
klanten hadden zelfs hun eigen mesje in
een doosje met hun naam erop. Dokto-
ren en notarissen, mannen die er in hun
beroep gelikt uit moesten zien. Zij kwa-
men voor en na hun werk, daarom was
de zaak van opa open tussen 5.30 en 8.30
uur in de ochtend en daarna ’s avonds

pas weer.” De moederpas weer.” De moeder
van Waltmans bewaar-
de de oude spullen van
opa May. Als kind ge-
bruikte de kapster in
Roermond het als speel-
goed. ,,Na de middelba-
re school moest ik beslis-
sen wat ik wilde wor-
den. Kapster. Geen en-
kele dag is hetzelfde en
ik werk gewoon graag
met mensen.” Met man-

aan. ,,Dat doe ik al zeven
met mensen.” Met man-

nen welteverstaan. ,,Dat doe ik al zeven
jaar. Die kleurspoelinkjes, dat permanen-
ten: het trekt me niet.” Maar wat als de
baardenhype overwaait? ,,Het is toch
hoofdzakelijk knippen en voorlopig zal
het nog niet gedaan zijn met mannen die
zichzelf graag verzorgen. Hier kwam eens
iemand die mijn spullen heel lekker
vond ruiken. Maar om er nu zelf wat van
aan te schaffen, was toch te duur. Later
kwam hij terug: ‘Doe toch maar’. Zijn
vrouw gaf hem complimenten: ‘Wat ruik
jij lekker!’ Wie hoort dat nu niet graag..?”

Barbier Suzette Waltmans geconcentreerd aan het werk. foto Jeroen Kuit


