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Je laten scheren is pure onthaasting

Paardjeskapper
Albert bestaat
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De ’paardjeskapper’, kapper Albert op de
Britselei, bestaat vijftig jaar. Het salon is
intussen aan zijn derde generatie kappers
toe en ook de klanten gaan mee van vader
op zoon. Wellicht komt dat omdat de traditie
van de barbier er in ere wordt gehouden. En
daarin is er plaats voor onthaasting.

M Antwerpen
Danny Devriendt (38) nam de
kapperszaak op de hoek van de
Britselei en de Mechelsesteenweg zes jaar geleden noodgedwongen over van zijn te vroeg
gestorven vader Albert, naar
wie de zaak is genoemd. Met
de verhuizing twee jaar geleden naar een belendend pand
en de bijbehorende opsmuk
van het salon doet Danny zijn
vader eer aan, want die maakte
de zaak groot. Danny wil zorgen
voor de continuïteit.
Gek genoeg grijpt Danny daarvoor graag terug naar het verleden. Het salon heeft een klassieke retrostijl. De vijftig jaar
oude stoelen werden gerenoveerd, de houten lambrizering
kreeg een nieuwerwets uitzicht.
Zwart-witfoto’s van echte barbiers beklemtonen de authenticiteit van het salon.
“Die echtheid willen we ook bereiken door het klassieke scheren te promoten”, zegt Danny.
“De verzorgingsproducten voor
de man vormen hierbij de hedendaagse toets. Ach, ik wil

meer zijn dan kapper. Ik geloof dat het woord barbier de
lading beter dekt.”

Geen huiduitslag
Hoog tijd om dat eens uit te
proberen. Ik laat mijn baard
staan, dus beperkt het scheren
zich tot het fatsoeneren van de
wildgroei. Dat gebeurt nat, dus
met een mesje. Bij Albert doen
Danny, Evelyn en Inge - ja, ja,
dames kunnen heus meer dan
benen scheren - dat pas na een
aantal handelingen, noodzakelijk om de huid te beschermen
en vervelende jeuk en uitslag
te voorkomen.
Thuis scheer je je het best als
je dampend uit de hete douche
komt. Dan hebben de poriën
van de huid zich opengezet en
zijn de haartjes soepeler geworden. “In het salon bootsen
we dat na door een hete handdoek op de huid te leggen”, zegt
Danny. Hij smeert mijn baard
in met olie om de haartjes te
verzachten en ontstekingen te
voorkomen. Daarna volgt het
inzepen. Lekker warm, want

Danny Devriendt maakt het inzepen tot een sensatie met warme zeep en een masserend
kwastje. Inzet: het vertrouwen in de kapper is groot. In menige western doen barbiers andere
Foto's Thomas LEGREVE
dingen met het vlijmscherpe mes.
de kapper gebruikt heet water.
Het scheren gebeurt in twee
keer: eerst met de haartjes mee,
daarna tegen de haargroei in.
Een voldane glimlach wordt abrupt van mijn gezicht geslagen
als Danny een ijskoude handdoek rond mijn kaken legt. ”De
poriën moeten weer sluiten en
daar gebruiken we deze shockbehandeling voor.” De volgende plaagstoot deelt hij uit met
een aluinsteen (kaliumaluminiumsulfaat, red.). Dat kalmeert
de huid en ontsmet. “Prikt wel
een beetje, hé?” Ik antwoord
niet, want de balsem maakt veel

goed. Die voedt en versoepelt
de huid naar het schijnt. En dat
is niet gelogen, want van irritatie is er - tegen de gewoonte
in - niets te merken.
“Maar je moet er tijd voor nemen”, zegt Serge Debrae (66),
die tot in 2001 bij Albert werkte. “Vroeger kwamen de mannen daar speciaal op zaterdag
voor naar het salon.” Vroeger:
toen knippen 40 frank kostte
en scheren 10. Vandaag staat
de teller op 13 euro voor het
knippen en 18 tot 35 voor een
scheerbeurt. “Maar je laten
scheren door de kapper is dan

ook pure verwennerij”, zegt
Serge. “Noem het maar een
vorm van onthaasten”, valt
Danny bij. “Sommige mensen
tafelen urenlang. Wij hebben
klanten die speciaal alles laten
vallen en hun gsm uitschakelen om te komen genieten in de
kappersstoel.”

Johan VAN BAELEN
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Kapsalon Albert, Britselei 5,
2000 Antwerpen
www.kapsalon-albert.be
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Citroën «Best Lease» (Operationele Leasing)
Nieuwe Citroën C5 Berline 1.6 HDi
110 FAP Business Plus voor

Afgebeeld voertuig: C5 Berline 2.7 HDi V6 Exclusive aut. FAP (opties: metaalkleur en Detectie pack plus Exclusive)
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(1) Aanbieding Citroën «Best Lease» (Operationele Leasing) op basis van 60 maanden/100.000 km voorbehouden aan bedrijven en geldig in april 2008. Prestaties: afschrijving en intresten, BIV en inschrijvingskosten, rijtaks, onderhoud, herstellingen en pechverhelping. Onder
voorbehoud van een wijziging van de catalogusprijs of de taksen en van aanvaarding van het dossier door PSA Finance. Aanbieding niet cumuleerbaar met alle andere lopende promoties en geldig in de deelnemende Citroën verkooppunten. (2) Resultaten van de Nieuwe Citroën
C5 in de Euro NCAP-tests inzake de bescherming van de volwassen inzittenden: 5 sterren (maximale score van 5 sterren). Voor meer info omtrent Citroën Lease, bel het nr. 02/367.03.15

Gemengd verbruik (I/100 km): van 5,6 tot 8,9.
CO2-uitstoot (g/km): van 149 tot 223.

All rights reserved. Gebruik en reproductie enkel mits toelating van de uitgever via
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