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knipbeurten

De rubriek die overal in Maastricht
kan opduiken. Met een bijzondere
kijk op de dingen, of bijzondere
dingen te kijk.

A an kapperszaken geen ge-
brek in Limmel. Alleen al
op de Populierenweg kan
men zich op drie verschil-

lende plekken laten soigneren. Kap-
perszaak Bertholet - Van der
Broeck is in ieder geval de oudste
en is in al die jaren uitgegroeid tot
een waar begrip. De salon bestaat
namelijk al sinds 1925 en wordt ge-
rund door de 69-jarige Carina Ber-
tholet. „Om precies te zijn heeft
mijn vader, Guill van der Broeck,
de zaak op 25 februari 1925 ge-
opend. Het was een van de eerste
kapsalons van Maastricht”, zegt Ca-
rina Bertholet. „Klanten kwamen
van heinde en verre uit de hele re-
gio. We hadden zelfs klanten uit
Amsterdam.” Vanaf haar veertien-
de heeft ze jarenlang samen met
haar vader en moeder in de kap-
perszaak gewerkt. Sinds 1991 is ze
zaakhoudster. „Mijn ouders waren
dik in de 80 toen ze besloten er

mee te stoppen. Wat dat betreft
zijn we wel een echte kappersfami-
lie. Hoewel, mijn opa was machi-
nist.” Dat het toch wel degelijk om
een kappersfamilie gaat, bewijst
een rondgang door de salon. Foto’s
van vader en moeder hangen op
een prominente plek in de kappers-
zaak, maar ook een foto van de ma-
chinist in de familie heeft een
mooi plekje aan de wand gekregen.
Verder oogt de kapsalon zoals alle
kapperszaken. Een aantal spoelbak-
ken, een paar droogkappen, een
grote spiegel met kapperstoelen,
haarproducten en een bak met tijd-
schriften. „Vroeger waren dat geen
tijdschriften, maar een mand met
sokken. In die tijd was het bezoek
aan de kapper echt een uitje. Om
de tijd te doden tijdens het wach-
ten, werden sokken gestopt. Verder
werd er natuurlijk uitvoerig over al-
lerlei zaken gesproken. Dat is nu
ondenkbaar. Nu moet alles zo snel

mogelijk en zal echt niemand meer
sokken gaan zitten stoppen.”
In eerste instantie was het een typi-
sche herenkapsalon. Vrouwen gin-
gen in die tijd nog niet naar de kap-
per, zo vertelt Bertholet. „Dat
kwam pas veel later. Toen de golf-
jes en het bekende permanent op-
kwamen, verschenen er ook overal
dameskapsalons”, vertelt ze. Haar
vader werd door ziekte elf maan-
den thuis gehouden. Daarop be-
sloot haar moeder, die eigenlijk sla-
ger was, zich om te scholen tot kap-
ster. De van origine herenkapsalon
veranderde niet in een keer in een
dameskapsalon, om de heren te

voorzien van hun gewenste knip-
en scheerbeurt was een tweetal
‘knechten’ aangenomen. „Toen pa
weer beter was, zijn ze op deze
manier doorgegaan. Pa deed de
heren en ma de dames. In sommi-
ge gevallen leek het meer op een
kroeg dan op een kapsalon. Het
was altijd gezellig.”
Ze pakt een bord met opschrift dat
haar vader kreeg toen de kapsalon
het 50-jarig bestaan vierde. „Toen
is ook iemand van de krant hier ge-
weest. In eerste instantie wilde hij,
net als ik, niet worden geïnter-
viewd. De journalist heeft hem
toen moeten overtuigen. „Ik doe al-
leen maar mijn werk”, zei hij toen.
Dat was voldoende voor mijn pa.
Achteraf was hij beretrots”, vertelt
de kapster. „Het zal wel in de fami-
lie zitten”, zegt ze lachend. Ze is de-
ze week weer begonnen nadat ze
vakantie heeft gevierd. Ze is blij dat
ze weer aan de slag kan. Bertholet

heeft haar zaak nog drie dagen in
de week open: donderdag, vrijdag
en zaterdag. „Ik vind het gewoon
hartstikke leuk om te doen. Hoe-
wel ik in februari 70 word, is stop-
pen voorlopig nog niet aan de or-
de. Ik zou het contact met de men-
sen enorm missen.”
Door de jaren heen heeft ze een
vast klantenbestand gekregen,
maar dit blijkt wel steeds iets klei-
ner te worden. „Ik heb nu eenmaal
oudere klanten. Nieuwe klanten ko-
men er amper bij. Ik heb zelfs klan-
ten die mij nog kennen van toen ik
een klein meisje was. Dat vind ik
heel bijzonder.”
De traditie van de kappersfamilie
uit Limmel lijkt te eindigen bij Cari-
na Bertholet. Een opvolger is er
niet. „Wij hebben geen kinderen
en dus ook geen opvolger. Dat is na-
tuurlijk wel jammer. Ik hoop daar-
om dat ik het 100-jarig jubileum
van de zaak mee kan maken.”

De 69-jarige Carina
Bertholet runt een
kapperszaak aan de
Populierenweg in Limmel.
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Carina Bertholet knipt haar 81-jarige zus Bep in de kapsalon aan de Populierenweg.  foto Harry Heuts


