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Bij de kapper 

 

 

Sigarenmagazijn 

(1974) 

 

Tijdens de lockdown 

vanwege de Coronacrisis 

waren de kapperszaken 

gesloten.  Na de 

heropening hebben de 

kappers het razend druk. 

Toch vond Benjamin 

Cornelisse van ‘Jouw 

kapsalon ’ aan de 

Appelsteeg 3 gelegenheid 

voor een gesprek met 

ons.  

 

 

 

 

Kapperszaken zijn 

herkenbaar aan de 

zogenaamde kapperspaal of 

barbierspaal. De rode kleur 

daarin herinnert aan de 

chirurgijnstaken die een 

barbier lang geleden 

verrichtte. 
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‘Ik neem voor iedereen de tijd’ 

Verhaal van de maand, 

mei 2020 

 
 

 

 

 

 

‘Het is niet niks als je je vak niet mag uitoefenen. Plotseling zat ik thuis met onze 

twee kinderen,  terwijl mijn vrouw volop in de zorg aan de slag was. Dat de 

overheidssteun snel kwam, hielp. Dat gaf zekerheid. Ik begon te wennen. Het is fijn 

zoveel aandacht aan je kinderen te kunnen geven. Dat we weer open mochten, gaf 

daarom een dubbel gevoel. Nu is het heel druk.’  

(We spreken Benjamin op gepaste afstand op 18 mei, een week na de herstart.) 

Toen Benjamin tien was,  kwam hij tegenover een kapperszaak te wonen. Hij was er 

vanaf het begin dol op: hij veegde er de vloer en zorgde voor de koffie. Na zijn VMBO-

opleiding is hij als kapper gaan werken. Hij heeft alle mogelijke kappersopleidingen 

gevolgd en is een gediplomeerd  ‘topstylist’.  In 2014 is hij in de Appelsteeg voor 

zichzelf begonnen.  Eerder hadden zijn vrouw en hij in Australië gewoond. Heimwee 

bracht hen terug naar Nederland. Zijn vrouw was een dagje winkelen in Alkmaar en 

ontdekte het pand aan de Appelsteeg, dat te huur stond. De keuze voor Alkmaar was 

snel gemaakt: ‘lekker dicht bij het strand, veel terrasjes, boven de zaak wonen.’ Ook 

klikte het met de eigenaar ‘Roel de Glazenier’.  

De toeristen die tijdens de kaasmarkt met hun neus tegen het raam gedrukt stonden 

te kijken naar hoe Benjamin knipte, zorgden ervoor dat hij op vrijdag niet meer 

openging. ‘En,’ zegt Benjamin, ‘al die mensen die foto’s maakten van onze twee 

kindjes die buiten speelden in een teiltje water…’  Samen met de krapte van de 

bovenwoning heeft dat ervoor gezorgd dat hij met zijn gezin nu in De Mare woont. 

Kapper is Benjamin met hart en ziel. ‘Ik doe niets zomaar. Ik stuur mensen een deur 

verder als ze iets willen wat ik niet wil.  Dat gaan we niet doen, zeg ik dan. Ik neem 

voor iedereen de tijd, wil mensen leren kennen en een band opbouwen. Klanten 

moeten zich hier thuis voelen.’ 
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‘Ik ben opgegroeid op een boerderij.  

 

 

 

 

 

 

Appelsteeg 3  

 

 

 

 

Nummer 3 in de Appelsteeg   was tot ongeveer 

1900 nummer 2. In 1807 woonde en werkte 

koopman Pieter Hendrik van der Nolle hier, een 

telg uit een oud koopmansgeslacht. Hij was 

handelaar in koffie, thee, chocola, sigaren en 

aanverwante produkten. Nadien woonden en 

werkten hier mensen van allerlei slag. Van 

vishandelaar Ewijk  tot horlogemaker 

Schoonhoven. In de lange reeks beroepen keert 

steeds de handelaar in sigaren terug. Ook in de 

jaren zeventig van de 20e eeuw zat hier een 

‘sigarenmagazijn’. 

Later zat kapper 

Hollnstein, 

tevens 

tabakswinkel aan 

het 

Verdronkenoord 
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Sigarenmagazijn, 1974 
(RAA011000144) 

 

 

In het Alkmaars telefoonboek staan meer dan 150 kappers. In 

1969 vermeldde het Adresboek van Alkmaar 41 

kapperszaken. Terwijl jongeren tegenwoordig uit eigen 

beweging en graag naar de kapper lijken te gaan, lag dat 

vroeger anders. Frans Zomerdijk herinnert zich de strijd die 

hij met zijn ouders voerde. ‘Het was de tijd van de Rolling 

Stones en de Beatles. En dus ook de tijd dat jongeren hun 

haar wilden laten woekeren. We werden naar de kapper 

getrapt, zelf wilden we helemaal niet.’ Bij de kapper had je 

het als klant ook niet voor het zeggen. Lies Schouten ging 

naar een kapper op de Oudegracht. ‘Die knipte je haar heel 

raar. Alles recht!’  Kappers combineren  hun zaak soms met 

verkoop van andersoortige producten. Jacques van den 

Aakster gaat naar kapper Rob in de Hekelstraat. ‘Het is ook 

een vintagekledingzaak. Die wordt gerund door Anita, de 

vrouw van Rob. Alles wat niet kan, kan daar wel!’ Het 

combineren van branches gebeurde vroeger ook. Frans 

Zomerdijk herinnert zich kapper Hollnstein op de hoek van 

het Verdronkenoord. ‘Dat was ook een sigarenzaak.’ 

 

 

 

 

 

 Bronvermelding en fotografie:   

Interview met Benjamin Cornelisse (2020); Regionaal Archief 

Alkmaar en Rijksdienst Cultureel Erfgoed: beeldmateriaal 

Fotografie2020: Friedel Nijman 

 

 

Esther Buiter  

Appelsteeg 3  

Nummer 3 in de Appelsteeg   was tot ongeveer 

1900 nummer 2. In 1807 woonde en werkte 

Pieter Hendrik van der Nolle hier, een telg uit 

een oud koopmansgeslacht. Hij was handelaar in 

koffie, thee, chocola, sigaren en aanverwante 

produkten. Nadien woonden en werkten hier 

mensen van allerlei slag. Van vishandelaar Ewijk  

tot horlogemaker Schoonhoven. In de lange 

reeks beroepen keert steeds de handelaar in 

sigaren terug. Ook in de jaren zeventig van de 

20e eeuw zat hier een ‘sigarenmagazijn’. 

 

Adresboek van Alkmaar 1969  

Bij de kapper 


