BEAUTY

Een baard van de barbier
De zilveren scheermessen van Johnny Depp flitsen heen en weer. Het verhaal van Sweeney Todd,
the demon barber of Fleet Street werd origineel geschreven in 1847 toen barbier zijn nog een vak
apart was. Vandaag de dag zijn er nog maar weinig herenkappers die ook scheren. Jammer
eigenlijk, want dit ritueel is pure verwennerij. In Antwerpen, Mechelen en Tielt vonden wij nog
drie échte barbiers. Hun verhaal…

Barbier is een zeer oud beroep. In de naam
herken je het Latijnse barba, wat baard betekent. De barbier stond dan ook in voor het
scheren, knippen en verzorgen van baarden
en snorren. Later werd hij eveneens een
soort tandarts en geneesheer, chirurgijn genaamd. Hij, want vroeger was het een exclusief mannelijk beroep. Met de komst van de
elektrische scheerapparaten, raakte het beroep in onze contreien in onbruik.

Bewijs van vakkennis
De tijd dat de boeren van het veld kwamen
en zich lieten scheren voor de mis, heeft de
85-jarige barbier Roger Vercoutere uit Tielt,
nog gekend. Op z’n veertiende kreeg hij een
kam en schaar in de handen geduwd. In
1939 nam hij de zaak van z’n schoonbroer
over. Het salon in de Kortrijksestraat bestaat
nog steeds. “Ik werk nog elke voormiddag.
Nog enkele klanten vragen om een scheerbeurt. Mannen scheren zich nu bijna allemaal zelf. Het vak van barbier verdwijnt.”
Roger heeft heel wat zien veranderen. “Het
scheermes en de scheerriem van vroeger bestaan niet meer. Vandaag werken we met
een scheermes met vervangmes. Toen ik begon, betaalde men 1 frank voor een scheerbeurt. Vandaag is dat 4 euro.” Toch pleit hij
ervoor dat het vak van barbier opnieuw
wordt aangeleerd. “Na zo’n scheerbeurt is
het haar veel korter. De huid voelt gladder

en de mannen moeten zich minder vaak
scheren. De kappers die dit nog aanbieden,
kunnen er hun voordeel mee doen. Het is
overigens een bewijs van vakkennis.”

Hoog barbiergehalte
En die kennis heeft de 38-jarige Antwerpse
kapper Danny Devriendt nog steeds in huis.
Hij volgde een opleiding in Edegem, maar
leerde het meest van zijn vader Albert, naar
wie zijn zaak is genoemd. “In mijn jeugd
deed ik niets anders dan messen scherpen
op een lederen riem en scheren.” De ‘paardjeskapper’ bestaat al 50 jaar en werd zes
jaar geleden door Danny overgenomen. In
2006 verhuisde hij het salon een paar huizen verder op de Britselei, maar het verleden
is er nog erg aanwezig. Aan de muren hangen oude foto’s, op de paardjes worden nog
steeds kinderen gekapt en de authentieke
kappersstoelen werden met nieuw leer overtrokken. Danny wil hiermee het barbiergehalte hoog houden.

Een waar scheerfeest
Voor mannen die zich er laten scheren, is
het een waar feest. “Een klassieke scheerbeurt duurt zo’n 20 minuten. De meeste
mannen gebruiken de verkeerde producten
en maken de verkeerde scheerbewegingen.
Voor het behouden van een gezonde en
mooie, zachte huid, is dit nochtans van beFOTO IVAN RUCK

“VROUWEN DOEN HUN MAN STEEDS VAKER EEN SCHEERBEURT CADEAU.”

lang. Een man scheert zich immers wel
20.000 keer in z’n leven.”
Danny biedt drie verschillende scheerbeurten aan. Zo is er de Business shave, een
snelle scheerbeurt voor 20 euro. Het meest
populair is de Deluxe shave van 25 euro

Pure verwennerij is de
de Royal shave. Dat is
30 minuten genieten.
waar gewerkt wordt met hete doeken om
de haartjes soepel te maken. De huid wordt
ook eerst ingeolied en na de scheerbeurt afgewerkt met een alcoholvrije balsem. Pure
verwennerij is de de Royal shave. Dat is 30
minuten genieten. Aan deze scheerbeurt
wordt een verzorging met rozenwater en
een dagcrème toegevoegd. Een luxe waar
toch steeds meer vraag naar is. “Mannen
zijn meer met hun uiterlijk bezig. Voor een
feest laten ze zich speciaal scheren of de
bakkebaarden bijwerken. Ook vrouwen
doen hun man steeds vaker een scheerbeurt
cadeau.”

Vrouw aan de baard
In de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Mechelen
houdt een vrouw de schaar in de hand in
het herensalon Franzian. Na 45 jaar liet barbier François Coremans de zaak over aan
Ann Ragé. Ze heeft bewust niets aan het salon veranderd. “Het is een klein salon waar
het heel aangenaam en rustig om zitten is.
Mijn mannen houden er wel van.” Heel authentiek is de rood-blauw gestreepte barber
pole die aan de gevel prijkt. Het was het uithangsbord van de chirurgijn-barbier die ook
aderlatingen uitvoerde. De rode en blauwe
strepen symboliseerden het pure en onzuivere bloed. “Ik heb hem bewust laten hangen. Vanop de hoek van de straat kan je
zien of de zaak geopend is. De pole draait
nog steeds en geeft licht.” Scheerbeurten
worden er niet meer gevraagd, maar ze
trimt nog wel baarden. En dat een vrouw dit
doet ? “Daar hebben de mannen absoluut
geen probleem mee.” (lacht)
✑ Elke Lamens

