
 

Kiek ins 

 nao bove 

Jef Bartelet, VMG   08-12-2010 
 

Sinterklaas 
kapoentje 

 

Sinterklaas (laatst gezien rond 1980 in de tuinmuur 
Achter de Comedie 18) is nog steeds weg. 
John Maillard, de vroegere eigenaar heeft zich 
volgens zeggen bij of na de verkoop van het huis in 
1986 afgevraagd wie de steen had uitgebroken en 
meegenomen. Hij was het blijkbaar dus niet (?)  
Toen was daar het kantoor van de Coöperatieve 
Bouwvereniging Eigen Huis gevestigd, die het pand 
al langer huurde en het alsnog kocht. Misschien dat 
daar nog iemand is die zich kan herinneren wat er 
met onze Sint gebeurd is?  

Van alle onbegrepen woorden in Sinterklaasliedjes 
is ‘kapoentje’ wel het meest raadselachtige. 
Kinderen die met toewijding ‘Sinterklaas kapoentje’ 
zingen, zullen wel niet kunnen bevroeden dat ze 
onze goedheilig man uitmaken voor een gecas-
treerde haan. Oorspronkelijk een scheldwoord voor 
gecastreerde of besneden personen werd het als 
verkleinwoordje toch meer een koosnaampje. 
 

Op de (vroegere) Schaapsmarkt waren ‘de capuyn’ 
en ‘de rode kapoen’ als huisnaam bekend. Dat 
moet dan wel Markt 35 zijn geweest waar in 1974 
bij een verbouwing een kapoen teruggevonden 
werd, ingemetseld in de muur achter de urinoirs en 
bedekt met een dikke laag stucwerk. Na restauratie 
van het beschadigde onderschrift, werd IN DEN 
CAPUYN in het interieur van het café herplaatst. 
In 2009 weer een nieuwe verbouwing en gingen bij 
de VMG de alarmbellen rinkelen. Maar goed ook, 
want bij controle bleek de gevelsteen uitgebroken, 
boven het café opgeslagen en stond op het punt 
naar België te verdwijnen. Op dit moment zijn we 
met eigenaar Heineken in overleg om de steen 
ergens anders herplaatst te krijgen. 
Een andere kapoen was vroeger te zien in het 
bovenlicht van het hoekhuis Kapoenstraat 29/ 
Witmakersstraat. Het was de uitbeelding van de 
gevoerde huisnaam, die mogen we aannemen van 
toepassing werd voor de gehele straat.  


