
EEN MISVERSTAND 
 

Aangezien we dit jaar voor onze 
“winter break” op Curaçao zes 

weken uitgetrokken hadden werd 
het halverwege die periode tijd 

om weer eens naar de kapper te 
gaan. Daartoe vroeg ik onze 

buurman in het Park, die al ruim 
drie maanden op het eiland was 

en er keurig geknipt bijliep, of hij 
me een goede kapper kon aanra-

den. Hij suggereerde me het eens 
bij “Régis Barbershop” op de San-

ta Rosaweg te proberen, waar hij 

goede ervaringen mee had. 
 

Zodoende toog ik op een woens-
dagmorgen tegen half elf richting 

Santa Rosaweg en parkeerde mijn 
auto voor de bewuste salon. Op 

de stoep, vóór Régis’ etalage, 
stonden enkele stoelen. Op een 

daarvan zat een donkere jonge-
man een sigaretje te roken, ter-

wijl hij met half gesloten ogen 
zachtjes heen en weer wiegde op 

de tonen van de muziek, die hij 
blijkbaar via oordopjes van zijn i-

pod beluisterde. Hij zag er uit om 

door een ringetje te halen: kort 
geknipt kroeshaar, dat overliep in 

een dito geknipt ringbaardje, dat 
weer in verbinding stond met een 

keurig klein snorretje. Een ringe-
tje met een fonkelsteentje in zijn 

oor completeerde het geheel. En 
volgens de beschrijving van mijn 

buurman was dat de man die ik 
hebben moest. 

 
Toen hij mij richting deur van de 

kapsalon zag komen sprong hij op 
en maakte met zijn vingers een 

knippend gebaar, terwijl hij mij 

vragend aankeek. Ik knikte en hij 
ging me voor naar de deur, die hij 

voor me openhield, waarna hij me 
naar een kappersstoel verwees, 

die nog vrij was. 

 
Aangezien mijn buurman me had 

verteld, dat die kapper uitsluitend 
Spaans en Papiaments verstond, 

probeerde ik het in mijn beste 
Spaans met: “Cortar un poco” 

(wat bijknippen), terwijl ik met 
duim en wijsvinger een afstand 

van een à anderhalve centimeter 
aanduidde. Hij knikte afwezig en 

met een dromerige blik en licht 
wiegende bewegingen, kennelijk 

op het ritme van de muziek uit 
zijn oordopjes, begon hij mijn 

haardos vakkundig te bewerken. 
Met een speciale tondeuse dunde 

hij de bos haren aan weerszijden 

van mijn hoofd uit, om vervol-
gens met afwisselend schaar, 

scheermes en verschillende ton-
deuses de overtollige haargroei 

aan oren, wenkbrauwen, neus en 
de rest van het hoofd te verwijde-

ren. Hij deed dat met flair en ui-
terste precisie, links en rechts bij-

knippend als een ware Figaro. Die 
man verstond zijn vak! 



Intussen keek ik via de spiegel 

vóór mij eens naar de overige be-
drijvigheid in de salon. In de an-

dere stoelen zaten alles donkere 
mannen van middelbare of oude-

re leeftijd, die zonder uitzonde-
ring hun kroeshaar lieten millime-

teren. Wat mij opviel was, dat er 
niet of nauwelijks gesprekken ge-

voerd werden, zoals dat bij ons 
thuis vaak gebruikelijk is. Het was 

opvallend rustig in de tent; onge-
woon voor Curaçao. 

 

Toen ik vervolgens mijn blik weer 
op mijn spiegelbeeld vóór mij 

richtte, ging er een schok door 
mij heen. Mijn Figaro had mijn 

haar aan de linkerkant tot op zo-
wat een centimeter verwijderd en 

maakte aanstalten dat nu ook aan 
de rechterkant te doen. 

 
Maar op mijn protest van: ”No, 

no, bastante; solamente un cen-
timetro!” (genoeg; 1 cm maar!) 

antwoordde hij vriendelijk: Si, si, 
un centimetro”, waarbij hij met 

duim en wijsvinger ongeveer een 

centimeter aanduidde. En toen 
werd mij plots duidelijk, dat er 

tussen de Figaro en mij een mis-
verstand was ontstaan: de centi-

meter lengte die ik aan het begin 
van de knipactie met duim en 

wijsvinger had aangegeven als 

maat voor het af te knippen haar 
had hij opgevat als restlengte na 

het knippen! Noodgedwongen liet 
ik hem de klus klaren, wat hij 

vakkundig deed. Als laatste pakte 
hij een grote föhn. ”Hij zal toch 

niet dat stoppelveld gaan föh-
nen?”, dacht ik bij mijzelf. Dat 

deed hij ook niet: hij hanteerde 
de föhn om de oogst van de kaal-

slag op mijn hoofd van mijn 
schoot af te blazen. 

 Voor de 19 gulden + fooi had hij 
heel wat werk moeten verrichten, 

maar mijn beeld in de spiegel was 

een nauwelijks vertrouwde weer- 
gave van een mislukte “crew cut”. 

 
Thuisgekomen opende ik voor-

zichtig de deur en riep: ”Niet 
schieten; ik ben het echt zelf!” 

Mijn vrouw schrok in eerste in-
stantie, maar na mijn verhaal 

barstte ze in lachen uit en sprak 
de historische woorden: ”Gelukkig 

hebben we de foto’s nog!” 
Waarvan akte… 
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