Project 2018-01 Café De Roode Leeuw Oosterstraat 38 Benningbroek

Inleiding
In het voorjaar van 2018 is café De Roode Leeuw verkocht. Reden voor de
Bouwhistorische commissie om dit pand op te nemen. Dat gebeurde in
samenwerking met de Historische Vereniging Benningbroek-Sijbekarspel.
Op 1 mei 2018 werd het gebouw bekeken door Jan Mantel. Ina Broekhuizen voerde
een gesprek met de eigenaren Bob en Jantien Dekker en ze maakte een samenvatting
van de bewoningsgeschiedenis, hiervoor werd geput uit het boekje Kroniek van De
Roode Leeuw, samengesteld door André Kok met hulp van Adrie Smit.
De plattegrond van het pand werd aangeleverd door de makelaar.
De foto’s bij dit project zijn merendeels gemaakt door Lou Klaver uit Sijbekarspel, de
laatste vier zijn genomen door Ina Broekhuizen.
Het gedicht ‘Café’ is geschreven door Gerianne Helder-Dekker.

1. Benningbroek, Café De Roode Leeuw

De Roode Leeuw, Hoek Oosterstraat-Kerkelaan.

De laatste eigenaren Bob en Jantien Dekker in de deuropening van het café.

De Roode Leeuw aan de kant van de Kerkelaan.

De Roode Leeuw gezien vanuit de Oosterstraat.

Omschrijving café De Roode Leeuw in Benningbroek
Op de hoek van de Oosterstraat en de Kerkelaan in Benningbroek staat het
dorpscafé De Roode Leeuw. Het is een imposant gebouw op een prominente plek,
gesitueerd voor de voorgevelrooilijn van de bebouwing van de Oosterstraat.
Het pand is gebouwd rond 1875.
Het geheel bestaat uit het voorcafé met aangebouwde zaal en keuken met
bijkeuken. Een nieuwe zaal is gebouwd in 1954 en is eenvoudig van opzet. De keuken
met bijkeuken sluit aan achter het voorcafé en is gelegen aan de Kerkelaan. De
keuken met bijkeuken alsmede de zaal bestaan uit de begane grond met kap en zijn
niet interessant wat betreft bouwvorm en uitvoering.

Plattegrond kap

Plattegrond bg

Plattegrond verdieping

Voorcafé
Het voorcafé daarentegen is dat wel vanwege de plek en de
verschijningsvorm direct gelegen aan de openbare weg. Het
heeft twee verdiepingen met daarboven een schilddak. De
gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen en het schilddak is
gedekt met gesmoorde oudhollandse pannen. De lagenmaat
van het metselwerk is 6,2 cm. en de koppenmaat 11,3 cm. De
gevels zijn uitgevoerd in steens-werk in kruisverband.
Het is bijzonder dat het voorcafé uit twee verdiepingen bestaat
daar een bouwlaag met kap gebruikelijk is voor cafés in West
Friesland.
Zijgevel met deur, westkant.

Zijgevel westkant

In de plaats Barsingerhorn staat een soortgelijk
bijzonder café met twee verdiepingen. Opmerkelijk
is ook dat drie hoeken van het gebouw zijn
afgeschuind en slecht één, rechts achter, een
haakse hoek heeft. Het geheel geeft een lichte Zuid
Nederlandse- of zelfs Vlaamse uitstraling met twee
verdiepingen en aansluitend aan de openbare weg.

Metselwerk
Het metselwerk kent verschillende bijzondere toepassingen zoals een verzwaarde
plint met op de verdiepingsvloerhoogte twee uitstekende platte lagen met
daartussen een gemetselde overhoekse muizentand met onder de goot uitkragend
siermetselwerk.
Boven de kozijnen gemetselde sierdraagbogen
uitgevoerd in een bijzonder verband met
IJsselsteenformaat-stenen in een donkere kleur
en onder de kozijnen geen raamdorpelstenen
maar een afgeschuinde rollaag.
De goot is een houten bakgoot met zink ter
vervanging van de oorspronkelijke gietijzeren
goot die in slechte staat verkeerde.

Metselwerk en sierdraagbogen boven de vensters.

De getoogde kozijnen zijn uitgevoerd met zogenaamde
T-ramen. Het voorcafé is in z’n geheel in 2004 op een
bijzonder deskundige wijze gerestaureerd waarbij de
gevels zijn gereinigd en grote stukken zijn vervangen.
Hiervoor zijn de oorspronkelijke stenen gebikt en weer
hergebruikt. Kortom een fraai authentiek gebouw uit
1875 van bovendorpse allure.
Venster met goot op de eerste verdieping.

Interieur
De historische vereniging Benningbroek Sijbekarspel heeft de indeling van het café
beoordeeld en opgenomen. De wc’s, die waren gesitueerd aan de zuidkant van de
zaal en die loosden op de naastgelegen sloot, zijn vervangen en verplaatst naar de
huidige plaats. De rest van het café bleef in originele staat behouden.
De zolder boven de keuken was bereikbaar via een rechte houten trap en de
hotelkamers op de verdieping via een wenteltrap. Later zijn de daken vernieuwd en
is een cv-installatie aangelegd.
Naderhand zijn de hotelkamers verbouwd tot woning en is een vaste trap geplaatst
naar de voorkamer.
De bar is aangepast en de kelder is dichtgegooid.
Hierin konden wel 50 vaten bier worden
opgeslagen.
De zaal is in 1954 vervangen en de oude
toegangsdeuren zijn hergebruikt als
afscheidingswand van het kleine voorzaaltje.
De bar.

Bijzonder is dat de bar is voorzien van een onder- en
boven cv-buis waardoor de klanten warm konden
aanzitten.

Cv buis onder de bar ter hoogte van de
voeten van de bezoekers.

Gietijzeren paal.

De elektrische installatie is grotendeels gerenoveerd en
aan de zuidzijde is een terras gemaakt. De muur boven
de opening tussen voorcafé en barruimte wordt
ondersteund door versierde gietijzeren palen. Het
interieur van het café is eenvoudig uitgevoerd zonder
bijzondere onderdelen behoudens enkele glas-in-lood
ramen.

Oude toogdeuren met glas in lood.

Het plan is om de voorzijde van
het voorcafé te behouden terwijl
de zaal en de keuken/bijkeukenaanbouw worden gesloopt om
plaats te maken voor
woningbouw.

De deuren naar de zijzaal.

Deuren naar de toiletten.

De bar.

Bewoningsgeschiedenis De Roode Leeuw
(bron: Kroniek van De Roode Leeuw, samengesteld door André Kok met hulp van
Adrie Smit)
In 1804 wordt huis en erf op de plaats van
het huidige café verkocht aan Pieter Kool,
van beroep schipper en winkelier. Het huis
stond op de hoek van het Kerkelaantje en
de Oosterstraat en grensde met de
zuidkant aan het schoolhuis.
In 1818 wordt huis, erf en boet verkocht
aan Dirk Schenk, onderwijzer in
Benningbroek.

De Roode Leeuw met doorrijstal

In 1833 koopt Klaas Doornbos, winkelier in Benningbroek, twee percelen: huis, erf
en boet en een erf met vruchtbomen.
Deze Klaas Doornbos maakt van huis, erf en boet een herberg met uitspanning. Hij is
dus de eerste bekende kastelein volgens de door de schrijvers geraadpleegde
archieven. De herberg was genaamd De Leeuw.

In 1852 koopt Arien Hartog, landman te Benningbroek, het pand. Arien en later zijn
weduwe Grietje Jongert wonen er tot 1867.
In 1867 wordt de herberg verkocht aan Jan Winkel. Hij begint ook een winkeltje in
De Leeuw. In 1872 verkoopt hij het hele spul aan Lodewijk Bakker en Neeltje de
Jongh. Na krap een jaar verkopen zij het alweer, de nieuwe eigenaar is Willem
Bakker, kastelein in Hoogwoud.
Willem laat de bestaande panden slopen en zet een nieuw spul neer. Het wordt als
volgt omschreven: woonhuis ingericht als koffiehuis, logement en kruidenierswinkel
met kolfbaan, erf en grond, benevens een doorrijstal annex paardenstalling en erf.
Dit alles wordt in 1879 verkocht aan Pieter Feller, kastelein in Benningbroek.
Hij beleefde niet veel plezier aan zijn koop want in 1880 breekt er brand uit in het
voorste deel. De schade is groot, het duurt tot in 1881 voordat een en ander hersteld
is. Pieter Feller geeft de herberg de naam De Roode Leeuw, misschien als verwijzing
naar de brand.
In 1886 volgt een weinig succesvolle openbare verkoping. Via een stroman wordt de
Hollandse Hypotheekbank in Amsterdam eigenaar.
In 1888 koopt kastelein Jan Winkel café en stal. Hij is er 19 jaar kastelein. Na zijn
overlijden in 1907 wordt eerst zijn weduwe Marijtje Spaander eigenaar en na haar
dood in 1911 hun zoon Arien Winkel.
Arien overtreft zijn vader, hij is namelijk 33
jaar kastelein in De Roode Leeuw. In 1944
verkoopt hij café, huis, kolfbaan en erf aan
Pieter de Boer. Arien Winkel blijft wel
eigenaar van stal en erf.
Nog datzelfde jaar wordt het hele spul weer
verkocht aan Casira Martina Burg uit
Benningbroek.
Kolfbaan in De Roode Leeuw.

Tijdens de oorlogsjaren was verzetsstrijder A.C. de Graaf ondergedoken in het café.
Als er ongenood bezoek kwam, werd hij verborgen in een ruimte boven het plafond
van de zaal. Deze ruimte was bereikbaar via een luik dat in een kast van een van de
hotelkamers zat.

In 1946 koopt Pieter Does het pand, in
1951 wordt Hermanus Witteveld Does
eigenaar. De stal op het erf wordt in
1951 gesloopt en veranderd in een
bergplaats.
In 1956 koopt Hermanus Maria van
Well het café, na zes jaar komt het in
handen van Petrus Jochim de Moel.
Hij vernieuwt het café grondig. Hij laat
onder meer verwarmingsbuizen
Biljart ten tijden van eigenaar P. Vlaar, 1912.
aanleggen rondom het buffet, één ter
hoogte van de voeten van de bezoekers en één direct onder het gedeelte waar de
glazen op staan.
N 1970 wordt Gerardus Cornelis Vlaar uit Benningbroek eigenaar van De Roode
Leeuw. De omschrijving luidt dan: het café met toneelzaal, pakhuisruimte en erf,
alsmede een schuur met erf.
Gerrit veranderde het een en ander, daarna
verkocht hij in 1990 het spul aan Antoon
Haring uit Zwaagdijk. Antoon heeft het café
grondig verbouwd. Na tien jaar verkoopt hij
het aan Bob en Jantien Dekker uit Schagen.
In 2018 wordt het pand verkocht aan een
investeerder, die er woningen wil bouwen.
De doorrijstal aan de overkant veranderde in een schuur.

Deur naar de keuken en
het woongedeelte.

Ingang naar de achterzaal.

Bob en Jantien, het laatste kasteleinechtpaar
De deur klemt enigszins, even doorduwen dus. In het halletje dat naar de voorzaal
leidt, hangt een typische cafélucht. Bij de tafel aan het raam zitten Jantien en Bob
Dekker, de laatste eigenaren van De Roode Leeuw.
Speciaal voor dit gesprek (op 1 mei 2018) komen ze vanuit hun nieuwe woonplaats
Nieuwe Niedorp naar Benningbroek.

Overdag is het café dicht, maar van dinsdag- tot en met zondagavond is er nog
reuring.
Bob somt op: ‘In de voorzaal op dinsdag soos, dus
biljarten en klaverjassen, woensdag damesbiljart,
donderdag BCBS, de Biljart Club Benningbroek
Sijbekarspel. In de grote zaal op maandag- dinsdagen donderdagavond Linedance en op
vrijdagochtend de buikdansgroep. We zijn
vergaderlocatie voor de Veeteeltstudieclub van
Benningbroek en Sijbekarspel en van de
Wintershow Abbekerk. Daarnaast drie keer per jaar
een bijeenkomst van de Historische Vereniging,
plus de winterfair en het carnaval.’

Damesblijart.

In 2009 is er voor het laatste kermis
gehouden, steevast vond die plaats op de
laatste zondag van juli. Vroeger: zondag,
maandag en dinsdag, later op vrijdag,
zaterdag en zondag. ‘Het kon niet meer
toe.’
Carnaval wordt in Benningbroek een week
eerder gevierd dan in de rest van de
wereld. ‘Dan komt er meer volk.’
De winterfair is sinds 2003 georganiseerd
Biljarters wachten op hun beurt.
in het laatste weekend voor Sinterklaas.
Zaterdag 19 mei, de dag voor Pinkster,
houdt de Historische Vereniging haar laatste activiteit in het café. Stoere lopers gaan
in alle vroegte dauwtrappen met luilak. Na afloop van de wandeling staat er een
ontbijt voor hen klaar in De Roode Leeuw.
Vier keer trad de Westfriese band Oôs Joôs hier op, steeds met veel succes. De
laatste keer gebeurde dat op zaterdag 31 maart 2018.
Regelmatig komen er groepjes ‘vaste klanten’ om te biljarten, te praten en natuurlijk
om te drinken en te snacken. ‘Bitterballen eten en mooi anzitte.’

Bob en Jantien zijn een ideaal
kasteleinsechtpaar. Hij houdt ervan om met
mensen te praten en haar favoriete bezigheid is
‘hard werken’.
Maar na het afscheidsfeest op donderdag 31
mei trekken ze definitief de deur achter zich
dicht.
‘We gaan het echt missen, maar het is mooi
geweest.’
Gasten aan de bar, achter de bar Bob.

Roim
Gerianne Helder-Dekker werd geboren in Benningbroek en groeide daar op.
Zij schreef een Westfries roim over het café.
Kefee
Met een stap over de drumpel
Kwam ik in de toid van toen
‘k Zag mezelf hier weer as tiener
Kreeg hier ok moin eerste zoen

En de kermis met vriendinne
Met z’n allen nei de kroeg
Moide zatte langs de kante
Wachtte tot een joôn je vroeg

Oôs kefee deer op dat hoekie
Is toch lesten echt verkocht
En nou moet ik effies denke
An al dat moois dat ‘t me brocht

Den op ’t end de pôlenaise
Alleman dee deer an mee
En we ginge in gedachte
Met z’n allen nei de zee

Gymuitvoering van De Westfries
Op teneêltje leig en kloin
Lange mat, de balk, een dansie
Met z’n allen, dat was foin

Eerst ‘rs voele an ’t water
Poipe stroupte je omhoug
Moide klomme op de regge
Ja, die bleve lekker droug

Rederoike alle jare
As jong moidje dee ik mee
‘t Hêle durp dat kwam te koiken
Ja, je hadde gien tévé

Oôs kefee deer op ’t hoekie
Statig an de Kerkelaan
‘k Had ‘r een mooie toid as tiener
Nou herinnerings met een traan

Brulleft van moin pa en moessie
‘t Leveren van skeipewol
Maaitelling werd ‘r ok houwen
Boi ‘t skoôlfeist zat ‘t vol

Gerianne Helder-Dekker
Berkhout, april 2018

Bob en Jantien Dekker bij de bar.

Artikel in het Dagblad voor West-Friesland, maart 2018.

