
30. Als je haar maar goed zit

Hoe je haar zit bepaalt vaak hoe je je voelt. Er wordt heel wat op het

haar gemopperd: het zit niet goed, had ik maar krullen, ik wil een an-

dere kleur. Misschien ga je zelf de deur niet uit zonder gel in je haar.

Uit archeologische vondsten en van afbeeldingen weten

we dat in de oude culturen al veel aandacht werd be-

steed aan kapsels. Aan de haardracht kon je zien van

welk volk iemand was. Er zijn heel oude kammen, haar-

spelden, messen, en zelfs ijzeren krultangen gevonden.

Veel van onze haarverzorging hebben we te danken aan de Egyptena-

ren. Zelfs het gebruik van zeep en gel. Hygiëne was er heel belangrijk.

Lichaamshaar vond men vies. Rijke Egyptenaren (mannen en vrouwen!)

schoren zich daarom helemaal kaal – ook hun hoofd. Ze droegen liever

een pruik en een valse baard; want in een natuurlijke

bos haar konden muizen en ander ongedierte makke-

lijk hun nest maken. Een pruik en valse baard kon je

‘s avonds veilig opbergen, zodat enge beestjes geen

kans maakten. Om er zo jong mogelijk uit te zien

werden pruiken en baarden van heel schoon, zwart geverfd, mensen-

of dierenhaar gemaakt. Op grafschilderingen zijn vrouwen op feesten

te zien met een geparfumeerd waskegeltje op hun pruik. Dat smolt

dan in de loop van de avond, en verspreidde het parfum over de pruik.

Het kapperswerk werd door slaven gedaan. Kappers zoals wij nu ken-

nen waren er niet. Wel een barbier; die was alleen voor het scheren,

en kon dus heel goed met scherpe messen omgaan. Uit het boek Eze-

chiël weten we dat hij ook in Israël bekend was: “En u, mensenkind,

neem een scherp zwaard, dat u gebruiken moet als het scheermes van

een barbier” (5:1). In de middeleeuwen kreeg een barbier meer te

doen. Hij kreeg er de functie van chirurgijn bij. Hij trok kiezen, deed

operaties, zette botbreuken. Al deze ingrepen leerde hij niet op de

universiteit, maar van zijn meester. Vaak trok hij rond van dorp naar

dorp. Om te laten weten dat “De Barbier“ in het dorp was,

werd een ‘kapperspaal’ voor de herberg gezet. Na het ver-

dwijnen van zijn taak als chirurgijn bleef die kapperspaal be-

staan, en werd hèt herkenningspunt van de plaatselijke kap-

per. Bij sommige herenkappers zie je buiten aan de muur nog

altijd de kapperspaal als een rood/wit/blauw gestreepte zuil.
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