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Nog één keer een verhaal van Chris Roothart in ons blad. Toen Chris in 
1995 met zijn verhalenserie begon, gaf hij mij een verhaal over de kap-
perszaak van mijn grootvader Hendrik van Hees op Wakkerendijk 114. 
Dat verhaal is toen niet gepubliceerd, omdat er kort daarvoor in ons 
blad al aandacht aan de kapperszaak besteed was. Chris en ik besloten 
om het te laten liggen voor een beter moment. In overleg met de familie 
Roothart heb ik afgesproken, dat dit moment nu gekomen is. 

 
 

Herinneringen 
 
In HKE, jaargang 13, nr. 3 heeft Antoon van Hees verhaald over de kappers-
zaak van zijn vader Hendrik van Hees, Wakkerendijk 114. Daar heb ik natuur-
lijk niets aan toe te voegen, want wie zal het beter weten dan een zoon des hui-
zes? Hij heeft er dagelijks bijgezeten. 
Toch waag ik een poging om het nu eens te bezien door de ogen van een klant. 
Antoon zegt dat de jaren dertig de mooiste en gezelligste jaren waren. Ik heb 
die jaren eveneens beleefd als knus en gemoedelijk: de kapperszaak van Van 

Het pand Wakkerendijk 114, van 1914 tot 1969 bewoond door de familie Van Hees. Links het 
bord met de tekst: “Scheren en haarsnijden. H. van Hees. Tabak-Sigaren-Cigaretten”. Daarach-
ter bevonden zich in de uitbouw de kapperswinkel en de kleermakerij. 
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Hees was een ontmoetingsplaats en 
heeft in belangrijke mate bijgedragen 
tot die sfeer. 
 
Als je de kapperszaak binnenkwam, 
dan stond je meteen achter de meest 
linkse scheerstoel, bij het raam, dat 
uitzicht gaf op de boerderij van Van 
Klooster, de meelboer. 
In die stoel werd het meeste geknipt 
en geschoren. 
Direct rechts van de ingang kon je 
plaats nemen om op je beurt te wach-
ten. Je had dan uitzicht op een houten 
wand waaraan, vóór de scheerstoelen, 
spiegels hingen. 
Behalve die spiegels was er nog meer 
te kijk aan die wand. Er hingen inge-
lijste reclameplaten voor rooktabak. 
Dikwijls ben ik de kapperszaak bin-
nengestapt in de hoop dat ik niet di-
rect aan de beurt zou zijn om maar te 
kunnen kijken naar die mooie platen. 
Slanke oude heren met mooie kleren 
en eerbiedwaardige grijze haren wa-
ren met elkaar in gesprek, hun lange 
stenen pijpen rokend. 
Ik  heb eens geprobeerd om te stoppen 
met roken, het is mislukt. Ik denk dat 
die prachtige platen, die aanbevelin-
gen voor tabak er mede de oorzaak 
van waren, dat het niet lukte. Die 
wand waaraan de spiegels en platen 
hingen, scheidde de scheer- en knip-
ruimte en de kleermakerij. In de kleer-
makerij waren Van Hees en Antoon 
meestal bezig. Hoewel ik er niets te 
maken had, heb ik ze toch dikwijls be-
zig gezien. 
 
Naast de plaats, waar je op je beurt 

Staande kapper Wim van Hees (1918-1992); 
zittend zijn broer Henk van Hees (1916-1971) 
die zijn vader in het bedrijf opvolgde. 

Rechts de kapperswinkel en kleermakerij van 
Hendrik van Hees op Wakkerendijk 114. 
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moest wachten, stond een potkacheltje. Het werd verzorgd door Vrouw Hees. 
Regelmatig kwam ze het kacheltje voorzien van brandstof en het zakketeltje 
verzorgen, want er was de hele dag heet water nodig om de klanten te kunnen 
scheren. 
 
Op een koude winterdag stapte ik verkleumd binnen. Het was heerlijk warm in 
de kapperszaak. De kachel werd blijkbaar zeer frequent verzorgd door Vrouw 
Hees. 
Bij de kachel zat Tijmen Rigter, de buurman van Van Hees, te wachten op zijn 
beurt. Na mij kwam Gart Oostrum binnen. De boeren Rigter en Oostrum raak-
ten al gauw in gesprek over de ruilverkaveling. Toen Rigter aan de beurt was, 
sprak hij tot me: “Gao jie maor veur, ik heb de tied”. 
Hij was nog lang niet klaar met zijn gesprek over de ruilverkaveling. Als kind 
voelde ik me zeer vereerd dat een volwassene me vóór liet gaan. 
 
Eens kwam ik in grote verlegenheid. Nadat ik had plaatsgenomen om te wor-
den geknipt, de royale witte “kapmantel” had omgekregen en mijn haar was 
gekamd, sprak Henk: “Je bent bij een andere kapper geweest”. Ik schaamde me 
diep. In mijn ogen was Henk de beste kapper van de hele wereld en dan is het 
natuurlijk ongepast om naar een andere kapper te gaan. Ik vertelde Henk dat ik 

Hendrik van Hees (1881-1947) en Jannetje Sukel (Vrouw Hees) (1882-1946). 
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gelogeerd had bij een tante in Hoogland en dat die tante mij naar de kapper had 
gestuurd. Henk vond het acceptabel, hij vroeg me honderduit over de kappers-
zaak in Hoogland. 
 
Als je Henk op straat tegenkwam met zijn tasje, dan wist je vaak waar hij naar 
toeging of waar hij vandaan kwam. 
Hij schoor zieke klanten en pas overledenen thuis. 
De service hield bij ziekte, zelfs bij de dood niet op. 
 

Chris Roothart 

Vrijdag 30 augustus a.s. in de feesttent op het 
Evenemententerrein Overhandiging van het eerste 
exemplaar van 
 

“Eemnessers door de eeuwen heen” 
 

aan burgermeester J. Bijl. 
 
Iedereen is welkom. Na afloop kan men de be-
stelde boeken kopen in de Oudheidkamer. 


