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Kapper Ben
Robert Bankras

Ben Hoogzaad werd geboren op 7 augustus 1936 

te Venhuizen waar zijn vader een kapperszaak had. 

Zijn vader was Nicolaas (Niek) Hoogzaad, op 5 juli 

1935 te Harenkarspel getrouwd met Alida (Ali) 

Broersen. Hij is de oudste in een gezin met dertien 

kinderen. Al in zijn jeugd hielp Ben zijn vader in de 

winkel. Later besloot hij ook kapper te worden.  

Hij volgde na de middelbare school vakopleidingen 

voor kappersknecht en dames- en herenkapper. 

Hiernaast deed hij ook de opleiding middenstand 

en  een opleiding voor bevoegdheid van verkoop 

van rookwerk en aanverwante artikelen. 

Terug naar West-Friesland

En zo kwam Ben in december 1979 met zijn vrouw 

naar Wognum in het nieuwe winkelcentrum De 

Boogerd. Kapper Commandeur was net gestopt en zo 

nam Ben de goodwill van deze kapper over en kocht 

het pand Boogerd 9. Zelf ging hij met zijn vrouw aan de 

Willem Saallaan wonen. Hij kocht het huis van Arthur 

Brink die naar de Grote Zomerdijk verhuisde. 

Ben ging aan de gang, richtte het pand in en deelde het 

in tweeën. Aan de ene kant de kapsalon en aan de ande-

re kant een boekwinkeltje, pockets en bladen. Ben: ‘Het 

was geen vetpot in die eerste tijd. Had natuurlijk de hy-

potheek met een rente van 12-13%, stel je nu eens voor. 

Eigenlijk was het zo dat ik de hele week voor rente en 

-

leen zaterdags was ik ‘voor mezelf’ bezig. Ik moest ook 

als buitenpoorter enigszins ‘integreren’, dus een klanten-

kring opbouwen. Onder andere door bij het Wognums 

Mannenkoor te gaan zingen en voorzanger/lector in de 

katholieke kerk te worden, kwam ik er een beetje bij en 

zo kreeg ik meer klanten. Ook het boekwinkeltje bracht 

wat geld in het laatje. Verder had ik het rookwerk erbij 

en de ansichtkaarten en strippenkaarten.’ Dat was ook 

wel nodig want het gezin van Ben was 

inmiddels uitgebreid met twee dochters 

en een zoon. 

In 1980 kwam in Wognum de instelling 

Leekerweide. Ben was hier naar eigen zeg-

gen heel blij mee. Ben: ‘Ik had de gave om 

goed om te kunnen gaan met mensen met 

een verstandelijke beperking. Dus kreeg 

ik er in één keer heel wat klanten bij. Ook 

met het personeel kon ik goed omgaan. 

Ging ook wel naar Leekerweide om daar 

te knippen voor mensen die niet naar De 

Boogerd konden komen. En ik ging ook 

naar Sweelinckhof om te knippen.’

Hij ging werken als kappersknecht/kapper onder ande-

re in Apeldoorn, Amsterdam en Alkmaar. Toch groeide 

het verlangen naar een eigen zaak. In het Algemeen 

Dagblad zag Ben een advertentie waarin een kappers-

zaak in Rhoon (Z.H.) te koop werd aangeboden. En zo 

verhuisde Ben, pas getrouwd met Rita, die hij had leren 

kennen bij de toneelvereniging, naar Rhoon.

Een eigen zaak

Een eigen zaak, kapsalon en rookartikelen. Ben voelde 

er zich thuis en had een leuke tijd. In eerste instantie 

met personeel maar vanwege kostenbesparing ging hij 

aanpoten maar ik was begin dertig dus ik kon wel wat 

hebben’, aldus Ben.

Rhoon was volgens Ben een elitedorp dat in de ja-

Rotterdammers die graag buiten wilden wonen. In de 

kapperszaak werd het drukker en drukker. De winkel 

moest uitgebreid worden met een dameskapsalon en 

met meer personeel.

‘Ik zag dat niet zitten. Het klinkt gek maar eigenlijk ben 

ik niet zo’n ondernemer. Ik ben niet iemand die leiding 

kan en wil geven aan een grote groep mensen. Zeggen 

wat ze niet en wel moeten doen. Ik ben 

daar de man niet naar, ik ga liever mijn 

eigen ‘goffertje’. Eigenlijk ben ik op mijn 

best als ik lekker alleen bezig ben.’

Ben ging op zoek naar een kleinere zaak 

in een kleiner dorp. ‘Ik had iets op het 

oog in Zeeland, maar toen las ik in een 

kappersvakblad dat er in Wognum een 

nieuw winkelcentrum werd gebouwd 

waar een pand beschikbaar was. Ik zag 

het wel zitten om terug naar West-Fries-

land te gaan.’ 
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Het pand van Ben aan De Boogerd in Wognum. De ingang.

Het interieur van de kapperszaak.

Robert Bankras maakt een selfie met Ben.
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Minder blij was Ben toen boekhandel Stijsiger in de 

Boogerd kwam. Toen deed je daar niet zoveel tegen, dus 

besloot Ben de boeken van de hand te doen en er een 

videotheek bij te gaan houden. Big business zo rond 1982!

Inbraken

Een vervelend verschijnsel dat als een rode draad door 

zijn werkzame leven loopt, zijn de vele inbraken die Ben 

troffen. Naar eigen zeggen zo’n zestien of zeventien keer 

inbraak of diefstal. De dieven hadden het voornamelijk 

gemunt op het rookwerk en strippenkaarten in het 

alleenstaande pandje. Ben vertelt dat zoiets nooit went 

maar je er uiteindelijk maar nuchter onder moet zijn. 

‘Tja, dan ben ik maar een paar weken voor niets aan het 

werk.’ Later nam hij het rookwerk ’s avonds mee naar 

huis maar zelfs dat weerhield inbrekers of hangjongeren 

er niet van vernielingen aan te richten. 

Een keer wist hij inbrekers bijna op heterdaad te betrappen. 

Ben vertelt: ‘Op een ochtend kwam er een alarmmelding. Ik 

naar de zaak, waren ze zelfs nog bezig. Ik was alleen, maar 

ik geef een schreeuw: ‘Kees, loop jij de andere kant om?’’ En 

wég vlogen ze, de buit her en der op straat achterlatend. Ik 

weet niet meer of ze later nog gepakt zijn.’

Boa van Ben

Op een dag in de zomer van 2000 wilde Ben iets opber-

gen op het zoldertje. Trapje op en toen kreeg hij de schrik 

van zijn leven want hij ontdekte daar een slapende slang. 

‘Ik dacht, wat ligt daar nou? Dat is niet van mij. Ik liep 

naar de overkant naar de groentewinkel van Co Huis-

man. Ik zei tegen Co: “Volgens mij ben ik gestoord 

geraakt maar het lijkt wel of er een slang bij mij boven 

ligt.” We gingen kijken en toen we hem aanraakten, 

bewoog hij. We hebben de eigenaar van de dierenspeci-

aalzaak erbij gehaald en die heeft hem gevangen.’

Het beest, een boa constrictor, bleek ontsnapt uit een 

terrarium van een bovenwoning van De Boogerd en was 

tussen de plafonds door naar Bens zoldertje gekropen. 

her en der gesproken over de boa van Ben.  Het haalde 

het landelijke nieuws. Volgens Ben tot ongenoegen van 

de toenmalige burgemeester Loohuis, die op vakantie 

was en niet was ingelicht over het gebeuren.

Aandacht

Ben heeft het altijd wel lekker druk gehad. Hij had 

veel vaste klanten die graag kwamen, niet alleen om 

te knippen maar ook voor een praatje en, zoals Ben 

dat vertelde, voor ‘aandacht’.  Wel was het zo dat veel 

jongeren voor andere kapsalons kozen waardoor Bens 

klantenkring gaandeweg vergrijsde. Vooral de laatste 

jaren kon het gebeuren dat als je vroeg of het druk of 

rustig was, je in rustige tijden het antwoord kreeg: ‘Ja, 

mijn klanten sterven langzaamaan uit, maar voorlopig 
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kan ik nog wel even voort. Verder heb ik natuurlijk nog 

mijn klantenkring in het Sweelinckhof waar ik iedere 

maandag te knippen ga.’ 

De komst van meer videotheken en de komst van dvd 

en internet deden Ben uiteindelijk besluiten om de video-

theek van de hand te doen. De ruimte werd hierna ge-

bruikt voor de opslag en als distributiepunt van TNT Post.

Sportief

Ben is altijd sportief bezig geweest. Wielrennen en 

hardlopen waren zijn voornaamste hobby’s. 

‘Ik kom uit een sportieve familie. Mijn broer Herman is 

profwielrenner geweest en een oomzegger deed twee 

keer mee aan de Olympische Spelen in de triatlon/du-

atlon (Wieke Hoogzaad uit Edam).’  

Ben werd 65 maar dacht er niet aan om te stoppen. 

Ziek was hij nooit. Uiteindelijk kreeg Ben wat last van 

zijn heup. Hij moest geopereerd worden en was enkele 

weken uit de running omdat het hele dagen staan in de 

zaak niet meer ging. Hierna ging het weer enkele jaren 

goed. Wel besloot hij om het wat rustiger aan te doen. 

Nam maandag en woensdagmiddag vrij. Deze tijd werd 

ook aan het hardlopen en wielrennen besteed. Ook als 

het ’s middags erg rustig was, kon het gebeuren dat hij 

het om drie uur welletjes vond. 

Laatste werkdag

Toen in mei 2015 zich een koper voor zijn pand aan-

diende en hij weer last van zijn heup kreeg en hieraan 

geopereerd moest worden, besloot Ben er een punt 

achter te zetten. Dat besluit was niet gemakkelijk. Hij 

wilde zijn vaste klantenkring niet in de steek laten en 

zat er over in wat hij met zoveel vrije tijd moest doen.

Toch kwam daar op 20 juni 2015 zijn laatste werkdag. 

De klanten werden die dag royaal besprenkeld met 

berkenwater (want het moest toch op) en het Noord-

hollands Dagblad kwam ook nog even langs voor een 

paginagroot artikel. Ben was zeer verrast. Bescheiden 

als hij is, hoefde het voor hem allemaal niet zo.

En zo kon Ben, bijna 79 jaar, eindelijk van zijn rust ge-

nieten. Hij werd op 24 juni geopereerd en kreeg een 

nieuwe heup. Ben herstelde bijzonder snel en kon na 

-

tegenop, maar is inmiddels de 80 gepasseerd.

-

matig.  Ik heb nog wat klanten die bij mij thuis komen 

om geknipt te worden. Verder schrijf ik stukjes voor 

het parochieblad De Verbinding. En ik ben lid en voorzit-

ter van het Sweelinckkoor. Ik kijk terug op een mooie 

tijd. Tegenslagen gehad maar veel meer leuke dingen. 

Veel klanten zijn als het ware gewoon goede kennissen 

geworden. Met velen heb ik nog steeds leuk contact. Ik 

ben lichamelijk en geestelijk gezond en geniet van mijn 

vrije tijd.’

Dorpsfiguur

het zijn uitstraling, vrolijkheid naar mensen toe of juist 

zijn bescheidenheid? Op de voorgrond treden hoeft 

niet van hem, maar toch staat hij ongewild enigszins 

op de voorgrond. Iedereen, of hij nu klant bij hem was 

of niet, kent Ben. Ben geniet nu van zijn vrijheid, maar 

het is wel zo dat veel Wognumers en Nibbikers, onder 

anderen ondergetekende, erop achteruit zijn gegaan, nu 

we gedwongen zijn naar een kapper te gaan met he-

dendaagse tarieven.

Foto’s Robert Bankras en Ina Broekhuizen-Slot.


