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Baard

Wanneer heb jij je voor het laatst geschoren?
In september. Daarvoor had ik gemillimeterd 
haar. Ik had zoiets van, het zit er, dan kun je 
het net zo goed laten groeien.

Je baard of je hoofdhaar?
Beide. Op mijn gezicht heb ik al veel gehad: 
bakkebaarden, een sikje, een plukje hier en 
een streepje daar. Maar ik werd het scheren 
een beetje zat, naarmate ik ouder werd. Heeft 
mijn moeder toch nog gelijk gekregen. Zij zei 
altijd dat ik zulk mooi weelderig haar heb, 
evenals mijn vader. 

Hoe reageert de rest van jouw 
omgeving op de baard?
Nou, hier in Doesburg kijken mensen me soms 
aan alsof ze een spook zien. En mijn 4-jarige 
zoontje zegt weleens papa, wijzend met zijn 
vingertje naar de televisie waarop een piraat te 
zien is. Dat zie ik overigens als een compliment. 
Hij vindt wel dat het kriebelt, trouwens. 

Heb je daar zelf ook last van?
Nee, ik vergeet eigenlijk heel vaak dat-ie er 
zit. Behalve als hij erop gaat zitten tijdens 
een potje stoeien. En als ik moet fietsen met 
tegenwind flapt mijn baard naar de zijkanten, 
wat dan wel weer praktisch is tijdens de winter.

Geldt dat ook voor de zomer, 
als de zon brandt?
Ja. Dit voelt zelfs koeler dan vorig jaar, toen ik 

nog kort haar had.

Laat je je haar nog langer groeien?
Ja, eens kijken hoe ver ik kom. Ik schop 
graag tegen de normen aan. Tijdens 
sollicitatiegesprekken krijg ik weleens de 
vraag of ik bereid ben iets aan mijn uiterlijk te 
veranderen.

En dat ben je niet.
Nee, inderdaad. Ik heb een tongpiercing, 
tatoeages, tunnel-oorbellen en nu ook een 
baard ja. Daar moet men het mee doen. 

Hoe wordt er gereageerd op jouw reactie?
Ik ben vaak afgewezen, maar ook weleens 
aangenomen. Zo heb ik een tijd bij een slager 
gewerkt, ‘op eigen risico’. Tja, een meid kan ook 
met haar paardenstaart tussen de snijmachine 
komen. Momenteel werk ik in de zorg en 
volgende week heb ik een gesprek bij een 
moslimorganisatie. Ik ben heel benieuwd hoe 
er wordt gereageerd vanuit hun perspectief. 

Want daar val je minder op.
Precies. In veel culturen hoort de baard 
gewoon echt bij mannen. In het Westen 
verandert dat beeld constant. Maar ik wil ook 
helemaal niet in een hokje geplaatst worden. 
Als ik daar wel inzit, is dat per ongeluk. 

Noem eens zo’n hokje?
Tijdens de groeifase van mijn baard leek ik 

net één van De Griezels van Roald Dahl. Toen 
grapten vrienden weleens: wanneer ga je 
terug naar het Oosten?

Hoe verzorg je je baard nu die netjes 
is gaan hangen?
Na een douche föhn ik ‘m, om klitten te 
voorkomen. En verder smeer ik zo weinig 
mogelijk met shampoos en zalfjes. Alleen 
castorolie, dat is alles. Baardhaar is veel 
stugger dan hoofdhaar en de huid daar is een 
stuk gevoeliger dan je hoofdhuid. Die vetzuren 
moet je niet met één of andere baardshampoo 
wegwassen. Less is more. 

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? Neem dan contact met ons op. 

Deze maand: De 36-jarige Matthew Mom uit Doesburg
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