
Hij straalt één en al mannelijkheid uit. 
Vanwege zijn naam, de stoere jeans 
kleding, de tatoeages én natuurlijk zijn 
baard is Boy het gezicht van de winkel 
Only for Men in Doesburg.

Hoelang werk je daar al?
Ik werk hier nu 2,5 jaar. De storemanager 
vertelde dat hij op zoek was naar 
een karakter. Destijds had ik nog 
geen tatoeages en simpelweg een 
stoppelbaardje. Dat heb ik aangepast. 

Een nieuw uiterlijk. 
Ja, maar daardoor veranderde ook 
mijn innerlijk. Voor die tijd hield ik me 
liever een beetje op de achtergrond. 
Tegenwoordig loop ik voorop. Ik mag ook 
schitteren in de promo-filmpjes.

Vanwaar die verandering, denk je?
Ik heb nu gevonden wie ik ben en 
krijg waardering voor wat ik doe. Er is 
vertrouwen. 

Maar die tattoo op je arm zit er dus puur 
voor de show?
Nee, dat zeker niet. Mijn hele linker arm 
staat in het kader van mijn gezin. Zoals 
de namen Fayèn en Joah, mijn kinderen. 
Daarnaast onze bloedlijnen en twee 

klokken die de geboortetijden aangeven. 
Het plaatje is nog niet compleet, 
uiteindelijk wordt het een sleeve.

Wat vinden de kids van jouw baard?
Die kleintjes kennen me niet anders. Ik 
weet zeker dat als ik mijn baard afscheer, 
mijn dochter zegt: ‘dat is niet mijn papa’.

En je vrouw?
Jill was het in eerste instantie niet eens 
met de komst van de vollere baard, maar 
deze lengte vindt ze wel okay. Langer 
moet-ie niet worden!

Gelukkig zit jij zo in de ouderwetse 
kappersstoel van Bennie, die zijn eigen 
barbershop heeft in de winkel. 
Ja, om de twee á drie weken punt hij mijn 
baard bij. Ik heb ook een baard-olie voor 
hem getest. Die beviel mij zo goed dat ik 
de olie nog steeds dagelijks gebruik.

En verder, qua verzorging?
Ik was mijn haar en baard elke ochtend.

De kleur is zwart, maar ik zie hier en daar 
ook wat grijze haren.
Ja, mooi hè? Van mij mag-ie helemaal grijs 
worden. Of wit. Eric Corton, dat is mijn 
voorbeeld. Wat een mooie vent is dat. 

Eens! Maar hij draagt nog weleens een 
pantalon..
Nee, dat is niet aan mij besteed, ha! Ik 
draag elke dag dezelfde spijkerbroek.

Wat zeg je nou?
Een dry denim, uit Japan. Die was je nooit. 
Er gebeurt niets mee, hij slijt alleen. Je 
ragt ‘m helemaal af en als-ie ‘op’ is, koop 
je weer een nieuw ‘doek’. Dat is dan jouw 
unieke jeans.

De spijkerbroek is al jarenlang in de mode. 
De baard daarentegen, op en af. 
Klopt. Gelukkig mag de baard er weer zijn, 
want het verdoezelt mooi mijn onderkin, 
haha. 
Nee, die gaat nooit meer weg, ook niet 
als ik ergens anders kom te werken in de 
toekomst. 

Baard

Elke maand plaatsen we een mooi 
interview met een trotse baarddrager 
uit de Achterhoek. We zijn benieuwd 
naar het verhaal achter de baard en 
uiteraard hoe ze deze verzorgen. Wil 
jij hier zelf een keer staan of ken je 
iemand die hier moet staan? Stuur 
dan een e-mail met een foto naar 
redactie:mijnmagazine.nl. 
Deze maand: de 32-jarige Boy Nijboer 
uit Doetinchem 
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“Langer moet-ie 
niet worden!”


