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Scheermessen en parafernalia

Een scherpe collectie
Danny z ch 'De plaaljes remen je mee

naar een tld waaÍin het leven engzarner
g ng en de rnensen aan al es vee zorg

berteedden Stelle voor marner g rgen
raar de kapper om z ch te aten scheren

H tvond z jn waar op bu ter andse beuÍ
zen en romme markten n w nke I voor
lweedehands spLrllen er in droqtsterlen en

kru der ers\,rinkelvan 5toff g siqnetL.rur

'Waaruoor eer scheermesT', urerd hem daar

eens gevraagd. 'Je lrebt eer baardl' sorns

kochï hrl per stuk, sonrs per vill of t en

a tild teqen prlzen var ërend van één tot

Defny pÍobeert meer te wetef te komen

over de gesch ed-"nis van het scheren

maar heefi rnoeite met hei vrrden van

doaurnentrt e en teratuur over het onder

\T erp Naturur lk ureet h I we rneer da| de

m€eÍer 'Heel vroeger sch jren mannen

zich qes.horen te hebben met eer scheipe
b l. Daarna kwam het k apmes dalje !,rel

kent Lr t filrns. ie kon h€t slipen \,r'etten,

'Pas rond 1900 k\,/am het eerste scheer

rnesle, waarschiln jk,,'an Ci ette, m ssch en

vair Wi k nsor C ette \{,a9 n eder geva

* fornraat, van B€lgiè iot
Korea en van Ch na tot
Zu,eden, var het qoed

koopste pap er toi de

handqeschepie k\,r'a teii
gezichten, sportef, d eren

transpodm dde en, kreten
en leuzen hetzt er a le
maa bj

Me5 snijdt aan

RoscLr et begon z jr hobby
nadat hj bl een kenn s n

u iln geboorteland een

a bum had qez en H j
raakte qeqreper door de

kleuren, de etters de

afbee d rqer, h€el het
appè van de íabrikanren
op hun kopeÍs 'lk vond
het pracht g' heÍinrert

Even plst ols postzegels en sigorcnband.
jes, naat vele molen nindet gebruikelijk.
En schery! Ziehiet de hobbyvan Danny
Rasculet uít Anstedam, Danny, Raeneen
van geboarte, veqomelt scheeÍnessen en

alles ddorcmheen, te beginnen net de
kleine envelopjes wodin het edelstaal tat
rcnd 1960 wed verpakt. Met hun kleurcn
en lay-out rdken ze het nastolgisch hatt
van wie etuoat openstoaL

Het moet gezegd e.ht spectaclt atr lkt de
hobby van Danny Rosculet op voorhard
I et IoLh raak j€ bil het b ad€ren door ziln
albLms sne gefascineerd, vooral a s le een

zwak hebtvoorvoorble Ilden Gestoker in
de p astic ve en vaar n zege aars hun

strookies voor aanqetekende post bevrarer,
heelt Darny hier n de vrucht van ongeveer
t€n Jaar hongeÍig zoekeí bleengebracht:
scheerm€ssen en hun vr'ikkels

Van de laatste heefi h I er meer den
10000, !temaakt ssen ongeveer 1900 er
1960 B€ha ve het aanla s de vaÍiatie n

! tsiÍal ng en herkomst rdruk§€kkend
Van een sobere streep met een naarn erbo
len tot een waar kLnstwerk op rí n aluur

f,
lr

i\

,1

de ee6te bl w e het rnes aan t[/ee kei]ter
sneed l,,lesjes z jn 0,06 lor 010 nrnr dik,
de aatsie var ait roem le ch rLrqisch,
deze ,erd vroeqteÍ b I operat es gebru k

Somm ge mesles z ji met de hand ges e

penl ln 1929 kwam Ph psmetheteerste
elektrÈ.he scheerapparaal ia het igivooÍ
de hand dat vee marnen daaÍ toch de

voorkeur aar qavef. Toen s rond 1965 het
wequ/erpnres qekomer.'

NatuuÍilk zrln er ook nu noq zat mannen
d e nat scheren ríet osse nresjes tr chiqLre

houders [i1aar met de papierer w kke s

het elqelopen voor zover Danny r,reet.

Losse mesies woÍden nL.r volqefs ml a leen
noq maar verkocht n verpakk nqen van
hard plast c. Klk maa r raa r miln nrerk

Ci eile lvlach 3 Turbo Een p aÍrc box

Nederlands fabrikaat
TÍoon L mÈschrer dat de peÍiode voor de
veru ame aaÍ dus qoed s re overzier. Toch

blilft dater ng rnoe lk, voora a s het qaat
om Neder and! fabÍikaat. 'De lta anen en

Fransen hebben hun caia oq , ik moer er
zelf achter z en te korner. Op de veÍpak

k nq ze f íaat haast

iooit eer jaartal Sonrs

heb je vré houvaÍ aan
het rnesle zelí
Daaraarzeiede
maf er r,/aarop heI in

qemonteerd, kjk riaar,
soÍn nr qen hebber één
gat, sominrqe hv€e,

andere dr e, bjsomm
ge s de open nq ovaa ,

bj andere rond .le

kuni enr'ar u tgaan dat
ra '192I steeds minder
mesles ziln veÍkocht.

dus hebt van eer
bepaa d beveÍiqinge
sysleem, hoe oLrder ze

\a/aarsch inllk ziln'
De b ibe van de
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la aanse \tetzame aat\, de catalago delle

Ldnette de Bahe ltalidnq a\tet qefi b )

zorder p tt q geprJSd, me dt b I elk type of
het alqemeen, ze dzaam ol z€er ze dzaam

s RoscL et heeft daarover zln e qen dee

er 'Kjk, van € ke rype scheermes en ver

pakk nq ziin er m joeien qemaakt

7e dzaam aln ze varal het beq i nog n ei
Dat,,vorden ze pas a s rnensen ze garn

be\varen Hoe rneer mensen z€ be ,aren,

hoe zeldzamer ze lken Hoevee eré.ht
zli, dat weell€ noo t
Evengoed dat \,ral elke gepa5s oneelde

veÍzamelaar gaarde houdt s toch het siÍe

ver naar een coríp ete col e« e Darny
ze f heelt vee rne5sen €n ,ikkels dubbe .

H J zoLr ze qraag net anderen Íu len, rnaar

houden Wat te derken vai: Th s B k n

B ades s exceptlora l_y keen shave \vth a

ghr shave for lhe f rsr 3 or 4 shave

Propery Lrsed t \i, q ve you ex.ept ona

VooÍ het realseren v;n een b kini lr7
occu Ie barbarj? ook de zesta qe Danry
kai er harle jk om achen H I rnoet er

lve eens een oep biipakkei maar e k€ keer

va t er aar zln co e.ii€ \ €eI e'rs n euvi.s

te onrdekken. 50nrm g€ types hebbef een

verhaa , b lvoorbeeld de Pri Hol/o ,

Grcrlrd D t vres een qiÍt van het

AaneÍikaanse Rode Kru 5 aan de

ArneÍikeanse troepen n V elrarí Ze k\va.

rnen aan paÍachlte§ naar beneder \{ie
weet h.evee steLrn en troost eelr onbe

nen. Een van de slLlpers loont het blna
oniroeÍerde mechan sche vernLrft vaÍr vóóí
de Weq\rerpcLrtlrur. Het i! een soort raie

met een trommeltle en daarin een zwabbe

rerd stlrkje eer. le k enrde Je botte rn€sje

eÍin draaide het rate tle rond en le mesle

0p zoek

Danny, d e r,\rerk[ r de berak ]rq, s b€re d

orn ver te gaan loor zln hobby fiqLur ilk

rneerook etlerilk ln me ofluni heefl hil

zelf een tenioorsrel nq n ziin qeboo'te

streek, nebjhel kaÍee van de beroemde

graal Dra.u a. Daar \rrordl voor zrln co lec.

rie een ru mte besch kbaar qeÍe d n het

hislor sch m!seum van Braso! nolab€ne

\\rat w je nog meer? Hee veel qeeft de

scheernessenrnan aan Zln co ecti€ s nog

lanq n et cor.p e€t H j s honger g, z€qti

hl, om te rlrien en n contacl le kornen

rnet andere liefhebbers en \reÍzaroelaars

Dat binrenkorl n Fr es ard heI BakhLiÍer

Scheermuseurn zilr deuren opent
(vv r !.heermuselrn.n ), de pass e van een

er kapper, is we €er troost rnaar r et
gen0eg

\{eeBch ln lk zegt Danry, za h j ziin col

lect e moeter verbreden om rneer te r! ler
te h€bben De beurs voor verzame aars rn

het FÍarse Crenob e waar h i h,/ee keer

eenvoud q

Frankrjk

ra èen

dei in 0oí.
Europa ker

irad t e dail
Neder aid

aardig wat
veTza Tne-

aaÍ5. n

noq qaf n

de h rder
aaq

!\r kke s

Danay een

aa rd qe

ng para

zln neisen met deze fde hobbyvoorzover
h I weet bu tergewoon schaaB

E ke verzame arr kent zo!','e inomenien

var vreuqde als van fruírat e Danny

Foscl et ls daarop geer ! tzonderlrq Hil

zou vooral over Neder ardse lablikanien
dolgÍaag rneer le u,eter !\r llen konren

í!4aar w e z jr d e fabr kanten? Kjk, zeqt

h ) ')e hebr hÉt Pind Zilvet slaal, Alandd,

Aneva )e hehï Aladweg, Cottlla de Luxe,

Pal hie )e heht Abon nee, eer cadearle
\ar libe e \ta ger\ m ), Zo vo(let za zoan,

lndiana, de Jantjes er ga za .rlaar doat.

l\4aaÍ ziln d t a leen de merknamer, of ziln

zlook lebrkanten? Er is r ets overt€rug

te v nden De ef qe !,/arrvan k het ueet L
Crl.l, d e heeít bestaan iol orgeveer
1960. k heb er ook een cro van. Erg e!k'

Exceptional service

TerLrg maaÍ naar de vreugde van de verza

mel nq Want verq s le r et soms bllk le le
ze fs met de achterkanlen van de env€ op

les kosteljk te kurner vernreken tuleldl de

een nog een s mpe 'l,4ade ir Korea'ol
Í\,lade Lr rder cense of PhiL p l\'loÍis, op

z ch over qens ook sa ant, de ander pakt

u t met myner euze be often die le zelfs

dagen later no! behoor jk [unne]r beuig.

sh rts rnet reclarne rn velrnomm rq, en de

tekÍ 'Don't toL.rch nre, 'm sharp'. Een grote

hoevee he d houders, van d lerse soorten

raateÍ aa en d verse eeítjden, de oLrdíe

vai 1900 S lper§, poneB, aff ches, kaar

ien, artike en, eer besche den aanta qad

qets er een schee6p elle waaNan het

hoirt met de hand 5 u tqesneden

tu1oo L ook de meta en beker d e, com

p eet ríet sroer d erst deed als tegerr

woordiq de e ektr sche f esse varfrer 0ok
op Íels ef net gebrekk q sar Ia r kon le zo

a s rnan qeschoren aan het oiib ji versch l
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nm dde s he aas t€r
z e e s, gaf her. ta.
oze mogelilkheder in

zard tot papeqaaieil

kooier en van brand

weet het ze l. Hd s

L efhebbeÍs en verza.

§pLr,medubldeze
sympathieke Roemeen edereer dle meer

u€et over Neder andse fabr karten var
scheerrnesser, be even opl Verzame t u

ets arders en zo€kt u zefcontacien, ook
qeen prob eeÍn, waaEch li ilk kan de

scheerrnessenman u helpen

Darny RoscLr et,

G. l\4arnoLrryÍraat 14,

1062 LA Amslerda nr,

te efoon 020 615 5 578
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