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DE SPRINGWEG EN DE HAVERSTRAAT

De Springweg was oorspronkelijk een landweg en liep dwars door 

‘de Springwycke’, een naam die al in 1283 werd genoemd. Het 

omvatte de buurt tussen de Catharijnesingel, de Oudegracht, de 
Mariaplaats en het Geertekerkhof. De naam is afgeleid van spreng, 
sprong, oftewel bron. Op de Mariaplaats bevond zich een bron 
met helder water. De pomp staat er nog. Utrecht had het zuiverste 
water van de wijde omtrek en exporteerde dit zelfs in vaatjes naar 
Amsterdam. Aan de oude Springweg lagen oorspronkelijk wat 
kloosters, waaronder het klooster van de Ridders van de Duitse 
Orde, het zogenaamde Duitse huis (1347).

Aan de Oudegracht werden omstreeks 1300 grote huizen gebouwd 
met tuinen tot aan de Springweg. Zo werd de Springweg een 
‘achteromstraatje’ met kleine huizen en o.a. de Bisschoppelijke 
paardenstallen. De nog bestaande huisjes ‘de Mieropscammeren’ 
voor behoeftige mensen werden gefinancierd uit de erfenis van de 
Domproost Cornelis van Mierop.

De Gortsteeg verbond de Oudegracht met de Springweg. Men 
verkocht er haver en gort. Na het verjagen van de Bisschop David 
van Bourgondië in 1482 was er behoefte aan noodgeld. Bij gebrek 
aan zilver en koper werden er toen in de Gortsteeg loden penningen 
geslagen. De Utrechtse uitspraak ‘dat is goud uit de Gortsteeg’ slaat 
op namaak, iets zonder waarde. Na de verbreding werd de Gortsteeg 
vanaf 1644 de Haverstraat genoemd. De steeg naast het huidige 
Springhaver Café noemde men overigens in 1336 al de Strosteeg.

Utrecht ontwikkelde zich sterk in de negentiende eeuw. Er 
ontstonden nieuwe wijken als Wijk C en de Zeven Steegjes. De 
Mariaplaats was vanouds een marktplaats. In 1810 was er een 
boter- en kaasmarkt en in 1828 een groente- en vleesmarkt. Winkels 
bestonden nog niet en boeren en kwekers kwamen zelf met hun 
waar naar de markt. 
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Op de Mariaplaats werden handelaren in tweedehands goederen 
geweerd. Zij vestigden zich daardoor vooral in de Haverstraat, die 
tot ver in de twintigste eeuw bekend stond om de tweedehands 
winkeltjes. De markten verloren hun functie toen de verkopers zelf 
langs de deuren trokken met paard en wagen.
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CAFÉ JONGERIUS

Springweg 46 is een zeventiende-eeuws hoekpand met een diep 
achterhuis. Het café werd in 1885 geopend als koffiehuis annex 
slijterij. De uitbater was P. Jongerius die voor die tijd een tapperij 
aan de Ganssteeg bezat. In 1882 werd de drankwet ingevoerd. 
Het kostte Jongerius jaren voor hij een drankvergunning had. 
Tot ver in de jaren zestig bestierde de familie Jongerius het café. 
Oorspronkelijk was het een café chantant: na bijbetaling van wat 
centen mocht men achter een gordijn genieten van wat muzikale 
optredens. Weer wat later kwam er een biljart. In de jaren zestig 
verpachtte de familie Jongerius het café aan Herman Bontan.

De ‘Springhaverbuurt’ verpauperde en stond niet gunstig bekend. 
In 1975 ontsnapte het ternauwernood aan grootscheepse 
verkeersdoorbraken. Toen in 1977 het plan bekend werd om op 
Springweg 50 een art-bioscoop te beginnen, stond de zedenpolitie 
dan ook gelijk op de stoep. Ze waren er van overtuigd dat het een 
seksbioscoop zou worden.

p 6 café Jongerius, Springw
eg 1953

ca. 1925

begin afb
raak H

averstraat tbv ´verkeersdoorbraak´



SPRINGHAVER THEATER

In 1976 kocht Jos Stelling de voormalige winkel in tweedehands 
spullen aan de Springweg. In februari 1978 werd het Springhaver 
Theater geopend. Over de ontstaansgeschiedenis van het 
Springhaver Theater is uitgebreid verteld in het boekje 10 jaar Louis 
Hartlooper Complex.

p9 bouw
 Springhaver 2



SPRINGHAVER CAFÉ

In 1980 werd ‘café Bontan’ overgenomen van de familie Jongerius 
en nam Christine Stelling de exploitatie van het café over. Enkele 
jaren later werd de smalle machinefabriek tussen het café en het 
theater overgenomen en werd daarin Springhaver 2 gevestigd. 
De moderne voorgevel werd ontworpen door architect Mart van 
Schijndel, die een jaar later ook verantwoordelijk was voor het 
ontwerp van de foyer aan de achterzijde. Hierdoor werden de 
panden binnendoor met elkaar verbonden en werd ‘Springhaver’ 
één geheel.

Mede door het filmtheater werd het café al snel meer dan een 
buurtkroeg. Boven het theater werden in 1980 de Nederlandse 
Filmdagen opgericht en gedurende de jaren die volgden was er 
altijd wel wat speciaals te doen. Er waren festivalletjes en vele 
ontmoetingen met binnen- en buitenlandse filmmakers. Zo groeide 
Springhaver uit tot de huiskamer van Utrecht en is het niet meer 
weg te denken uit het Utrechtse culturele leven. 

p11 anno 1986



DE EEUWIGE KROEG

Cafés boeien me, ik hou er van. Ik hou er van die sfeer te onder-
gaan, het geroezemoes van de stemmen te horen, het hele gedoe 
van mensen onder elkaar te aanschouwen, de gezelligheid, de 
vrolijkheid, het rumoer. Het is een samenleving in het klein, heel 
apart, met eigen regels, altijd verrassend. Het is een soort time-
out plek. De verplichtingen van het normale maatschappelijke 
verkeer, de zeer verplichtende rollen die je moet spelen, vallen 
een ogenblik van je af. Je bent even niet-aanspreekbaar, even weg, 
even vrij mens. Een mens heeft dat soms nodig.

Wat me altijd blijft boeien is, ook, hoe oud en simpel zo’n café in 
wezen is. Het is, in welke gedaante ook, van alle tijden en van alle 
volken, of ze nu bier schenken of wijn, whisky of jenever, koffie 
of thee. Of alles tegelijk. Ja, en simpel is het, in wezen, ook. Er 
is een lokaal, met een tapkast of een bar, met tafels en stoelen en 
een deur waardoor je binnen kunt komen. Die deur geeft toe-
gang tot een heel aparte, verrassende, onvoorspelbare, gezellige en 
vaak heel boeiende samenleving. De ‘drempel’ om daar binnen 
te stappen is wel laag; de enige entree die je moet betalen is het 
drankje dat je aan de bar bestelt. Dat is alles. 

Prof. Dr. G. H. Jansen (auteur van het boek ‘De eeuwige kroeg’)

STAMGASTEN

voor 130 jaar Springhaver

Een man wacht op zijn vriendin, op geld, 
bestelt en bestelt. Tegen sluit begint hij te huilen,
wordt getroost. Komt twee dagen later betalen, 
fluitend. Niets meer aan de hand.

Een net geklede heer met bril slaat uit het niets 
een glas stuk op tafel. Raapt scherven, zegt sorry,
vraagt de rekening, ook voor het glas. 
Lost op in de nacht.

Een goed en oud café als dit heeft alles
gezien en kan daar over zwijgen. De ergste 
en beste verhalen zijn bewaard achter de bar

in een schrift, het script voor een film 
die zichzelf blijft maken zolang er mensen 
en dagen zijn. Hier raakt het leven het leven aan. 

Proost.

Ingmar Heytze
anno 2015
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SPRINGHAVER THEATER CAFÉ

Dit café/chantant van Utrecht is bekend bij een groot en breed 
publiek uit artistieke kringen en uit de buurt. Ze komen hier 
tezamen in deze smeltkroes van gezelligheid. Het interieur is 
ontstaan door de huisvlijt van eigenaresse en medewerkers en mag 
terecht vakmanschap genoemd worden. 

Naast het café/chantant is het Springhaver Theater. Hier worden 
primeurs op filmgebied gedraaid en ook de minder commerciële 
films komen hier aan bod. 

Het verlengstuk van de creativiteit van het theater is het café, 
waar, binnen het kader van culturele manifestaties, gesprekken 
en ontmoetingen met regisseurs plaatsvinden, waarvan de films 
op dat moment in het theater draaien. Er hebben hier al verschil-
lende manifestaties plaatsgevonden (een Tjechoslowaakse en een 
Griekse week). Wegens het succes hiervan zijn er daaropvolgend 
enige Spaanse dagen geweest, met zang, dans en muziek, en ook 
dit bracht weer vele mensen op de been.

Gaat het hier zijn gewone gangetje, dan blijven de mensen toch 
komen wegens de gezellige entourage van dit bruine café.   
Gezellig is het zeker in café/chantant Springhaver!!!

Uit ‘Het Utrechtse Kroegenboek 1984’

LEJO & ANGELO

Hij is de ster van het boek ‘Kat in de stad’ want hij siert de om-
slag. De je-weet-wel-kater Lejo heeft helemaal zelf gekozen voor 
zijn verblijf in het café van het filmtheater. Hij woont namelijk 
al zijn hele leven, ruim vijf jaar, bij de bovenburen. Eerst bij 
de voormalige bedrijfsleider en na diens vertrek bij een boven-
buurvrouw die hem adopteerde. 

Wanneer hij wil, daalt Lejo af naar het café. Ook loopt hij nu en 
dan een rondje door de foyer van het theater. In de filmzalen mag 
hij eigenlijk niet komen, maar ook die heeft Lejo wel eens heime-
lijk verkend. Als hij relaxed is, heeft Lejo een paar favoriete plekjes 
om te liggen. Zo mag hij zich op de bar graag nestelen tegen de 
achterkant van het apparaat waarin de nacho’s warm worden 
houden. Die warmte vindt hij heerlijk. Een andere favoriet: languit 
liggen op de krant die een bezoeker probeert te lezen.

Of Lejo is niet al te snugger of hij neemt zijn werk als muizen-
vanger wel heel serieus. Ooit ontwaarde hij muis in de buurt van 
de vaatwasser en sindsdien houdt hij nu en dan de wacht bij het 
huishoudelijk apparaat. Zit-ie er uren achtereen naar te staren. 
Alsof dat knaagdier nog zal terugkeren. Als hij de vaatwasser beu 
is en aandacht wil, kan hij jengelen als een verwend kind. “Hij 
miauwt dan de hele zaak bij elkaar”, zegt assistent bedrijfsleider 
Jeroen Bosch. “Op die momenten is Lejo een enorme kletskous. 
Dan geef ik hem wat aandacht en dan is het weer goed. Geeft-ie 
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weer kopjes tegen mijn neus. Het is echt een lekker beest. Wij 
zouden hem erg missen als hij hier niet meer zou komen. Lejo 
geeft ons een huiskamergevoel, dat past wel bij Springhaver. Het 
is een huiskamercafé.”

Uit: Kat in de stad; Utrechtse kroegtijgers en winkelpoezen.  
Geschreven door Carin en Alexander van Eenennaam. 

NB: Nu, 7 jaar later, is Lejo er nog steeds en verdedigt hij zijn territorium 
tegen zijn potentiële opvolger ‘Angelo’, die op zijn Italiaans de vrouwelijke 
gasten met gemak voor zich weet te winnen. Waarin Lejo lijkt te berusten.

EEN BIJZONDERE PLEK IN UTRECHT

In 1966, zo’n twaalf jaar voordat Jos Stelling met zijn Spring-
haver theater plus café zijn succesvolle horecacarrière begon, 
kwam ik aan als een enthousiast student geneeskunde in Utrecht. 
Ik had het bijzondere geluk om via een bevriende ouderejaars een 
schitterende kamer op de Mariaplaats, no 46 bis, te krijgen. Een 
mooie start voor een eerstejaarsstudent in die tijd. Ik was negen-
tien jaar, en dolblij dat ik het studentenleven mocht omarmen. 

Gezien mijn achtergrond koos ik voor een studentenbestaan bij 
de vereniging Veritas. De groentijd in dat jaar stond, in verband 
met de roetkapaffaire van een paar jaar daarvoor in Groningen 
waarbij een paar studenten op dramatische wijze hun leven 
verloren, ter discussie. Er was een behoorlijk verschil van mening 
tussen de vereniging die gemengd was, en een vijftal disputen 
die alleen uit mannen bestonden. Maar de jonge hond die ik was 
in die tijd was sterk geporteerd voor een stevige ontgroening. Ik 
vond ook een aantal medestanders en had binnen een paar dagen 
een enthousiaste jaarclub geformeerd. 

U zal zich afvragen wat heeft dat nou allemaal met het café 
Springhaver te maken. Dat zal ik u nu uitleggen. En ik zal mijn 

HIER EEN BLOEMLEZING

TER ERE VAN HET 130-JARIG BESTAAN VAN HET CAFÉ HEBBEN ENKELE 
GASTEN ONS HUN HERINNERINGEN EN GEVOELENS OPGESTUURD. 

onderaan p17 links: H
uub, Jan en Jos net kaal rechts: Steijn, Jan en H

uub in Volendam
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verhaal larderen met een enkele foto uit die tijd. Helaas niet van 
het toenmalige café op Springweg nummer 50. Want dat café, ik 
geloof dat het toen Bontan heette, werd het centrum van onze 
jaarclub, die wij - bescheiden als wij waren - de Capita Selecta 
noemde. Op deze naam waren wij gekomen nadat wij, als een 
ludieke actie tegen de in onze ogen te saaie verzachting van de 
groentijd, onszelf kaal hadden geknipt en met behulp van de 
tondeuse van mijn charmante hospita, biljartkaal geschoren. We 
deden dat op mijn kamer op de Mariaplaats. Een aardige anek-
dote is dat toen wij het haar van de vier vrienden (Jos, Huub, 
Servaas en ikzelf ) studentikoos uit het raam op de stoep gooiden, 
u gelooft het niet, maar echt waar, viel die bos haar op het hoofd 
van een passerende heer op leeftijd. Deze meneer was kaal, voelde 
iets op zijn hoofd vallen, greep daarnaar, en had tot zijn grote 
verbijstering en oneindige woede een bos haar in zijn handen. U 
kunt zich vast zijn ongelooflijke schrik voorstellen. Helaas was het 
wel zo dat deze heer weinig gevoel voor humor had. In plaats van 
met ons boven een biertje te komen delen, heeft hij uren schel-
dend en foeterend voor ons huis gestaan en was continu op zoek 
naar stenen die hij naar onze ramen gooide. 

Maar goed, vanaf dat moment waren wij de jaarclub die in Veritas 
aan de ene kant verguisd werd door de vereniging. Dit leidde er 
bijna toe dat wij alle vier geroyeerd worden. En aan de andere 
kant waren wij de helden voor de vijf disputen die ook de sociëtei-
ten zoals Eigen Huis en Chaos bemanden. En onze stamkroeg in 
die tijd was het café Bontan op Springweg nummer 50.

En ja, dat café, je moet je een kale, slecht geverfde ruimte 
voorstellen met goedkope stoelen en een enorm groezelig maar 
werkzaam biljart, alles beschenen door veel schelle TL-buizen en 
daarbij een grote bar met een zeer stevige cafébaas (die, zo ging 
het gerucht, na sluitingstijd niet al te legale streken uithaalde her 
en der) waarmee wij al heel gauw vrienden werden. En dat was 
maar goed ook, want de Springweg (een van de oudste straten 
van Utrecht trouwens) in die tijd was een behoorlijk criminele 
straat. En stamgasten in het café waren onder andere Oude Nol, 
en Hans van Zon, de laatste recent nog in het nieuws als de huis-

vriend toenmalig van de familie Terlouw. Met hen zaten we soms 
gezellig aan de bar of legden een keutje!

In 2015 verscheen de thriller ‘In huis met een seriemoordenaar’ van D66-
voorman Jan Terlouw en dochter Sanne. Het is gebaseerd op hun herinne-
ringen aan de tijd, dat Van Zon vaak over de vloer kwam bij een vriendin die 
bij het gezin Terlouw aan de Utrechtse Tolsteegsingel een kamer huurde.

Wat niet wegneemt dat ik zeker de laatste jaren, nu ik ietsje meer 
tijd heb, dit ongeveer als mijn tweede huis beschouw in Utrecht. 
Er is geen beter café te bedenken, niet alleen wat betreft het fan-
tastische personeel op de eerste plaats, maar ook niet wat betreft 
de wisselende tapbierkeuze waarmee Marjan ons regelmatig ver-
rast en het terras waar al in de vroege lente de zon uitnodigend 
op schijnt. En de verse kranten. 

Dus veel hulde en nog hopelijk vele jaren in- en voor deze bijzon-
dere plek in Utrecht. 

Jan Tromp, stamgast vanaf september 1966
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DEAR FRIENDS

We are responding to the invitation to old friends and clients 
of the Springhaver to write letters of their memories of this 
wonderful establishment. Although we come from across the 
ocean, we consider ourselves faithful customers of the Springhaver. 

Over the past seventeen or more years, we have visited our son 
and his family in Utrecht annually and on each visit we come to 
the Springhaver for our lunch or just a glass of wine or cup of 
coffee. Fourteen years ago, we introduced our first grandchild 
to the Springhaver, enjoying the early Spring sunshine at a table 
outside. The Springhaver has become a favourite spot for us, 
in fact our favourite bar in Utrecht! The staff has always been 
welcoming, the food is good, and the atmosphere is inviting.

Congratulations to the Springhaver on your 130th Anniversary! 
May you continue to be a welcoming presence in the city of 
Utrecht for travellers near and far.

Warm regards
Margaret-Ellen and Tom Disney 
7-4-2015

LEJO EN ERNST

Wij komen sinds we in mei 1991 naar Utrecht verhuisden, over 
de vloer bij Springhaver Café. Dus al 24 jaar. We kunnen wel 
zeggen dat we regelmatige bezoekers zijn. We schatten de fre-
quentie van onze bezoeken toch zeker op twee keer per week, 
tenminste als we in Nederland zijn. We drinken meestal wijn 
(Henny, meestal rood) en bier (Dirk, de laatste jaren meestal 
Westmalle dubbel). We hebben maar niet uitgerekend hoeveel 
flessen wijn en fusten bier we hebben genuttigd in het café. 
Daarbij komen dan ook nog ca. 700 tosti’s, 200 appelbollen en 
een aardige stapel bitterballen. We hebben ook maar niet uit-
gerekend hoeveel guldens en euro’s wij voor al dit lekkers hebben 
neer geteld. We hebben die guldens en euro’s overigens altijd met 
plezier betaald, want er is geen leuker café! 

Het was en is er altijd gezellig. De sfeer werd en wordt mede 
bepaald door de vriendelijkheid van de dames en heren achter 
de bar. We hebben er heel wat meegemaakt in die 24 jaar. Met 
één ervan, Ernst van Ruler, lange tijd bedrijfsleider, zijn we goed 
bevriend geraakt.

Ons is verteld dat degenen die achter de bar staan mogen uit-
maken wat er voor muziek gedraaid wordt. Klassieke muziek is 
er niet meer bij sinds het overlijden van Marijke. Jazz wel, maar 
sinds Roel er niet meer werkt wel minder.
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Wat betreft voorvallen, er was brand in de keuken van Spring-
haver Café, de brandweer arriveerde en sommeerde iedereen het 
pand te verlaten. Wij stonden nog lekker een tosti te eten aan de 
bar en kregen er nog eentje extra die bestemd was voor mensen 
die allang waren vertrokken, wel gehoor gevend aan de instructie 
van de brandweermannen. Uiteindelijk zijn we toch ook maar 
op straat gaan staan en de brand werd, gelukkig, snel geblust. De 
keuken was nog wel een tijdje buiten bedrijf.

Wat betreft mooie ontmoetingen. Lejo, de kroegtijger van 
Springhaver Café, was eigenlijk Ernsts kat. Wij waren getuige van 
de uitbundige begroeting die plaats vond drie maanden nadat 
Ernst ergens anders was gaan wonen met achterlating van Lejo 
(in goed overleg, overigens). Toen Lejo Ernst zag, rende hij op 
hem af, sprong op zijn schoot en omhelsde hem innig en lang-
durig. Nog nooit zoiets gezien!

Henny en Dirk Versteeg

Dirk (links), Ernst (rechts)  
en Henny (achter de camera)
27 april 2014

VEEL GESCHIEDENIS

Over de eerste 100 jaar van Springhaver moet ik deemoedig zwij-
gen. Mijn geheugen is te slecht om me daar nog heel veel van te 
herinneren. Liever wil ik het daarom hebben over de laatste 30 jaar.

Dat Springhaver het leukste café van Utrecht is, is voor mij zo 
zonneklaar dat ik altijd verbaasd ben als ik iemand tegenkom die 
dat (nog) niet weet. Die troon ik dan meteen mee om het met 
eigen ogen te kunnen zien en zelf te ervaren.

Laatst gebeurde dat weer. Iemand uit Haarlem. “O, ik dacht dat 
Kafee België het leukste café van Utrecht was…?” Haha! Eén 
bezoekje, meteen overtuigd.

Ik woon al een poosje in Utrecht en ben in die tijd ik weet niet 
hoe vaak verhuisd. Maar de constante in al die jaren is Spring-
haver. Een nieuw lief? Mee naar ‘Spring’. Dan wordt meteen 
duidelijk of het goed zit of niet. Nieuwe vrienden? Zelfde verhaal. 
De lakmoesproef. Oude vrienden? Nog beter, dan hoef je niets uit 
te leggen. Jan, Robert, Lex… Spring!

Maar eerlijk is eerlijk, er is ook een tijd geweest dat ik niet zo 
vaak in Spring kwam. Dat was midden jaren ‘90. Toen woonde 
ik er namelijk boven, en als er iets is wat je niet moet doen – tip 
– is het boven je favoriete café gaan wonen. Wil je dan ‘uit’, dan 
wil je dat niet zonder het pand te hoeven verlaten. Daarna ben ik 
in het straatje bij ’t Hoogt gaan wonen en toen was het probleem 
weer opgelost. 

Springhaver heeft veel vaste klanten, maar er zijn twee dingen 
waarvan ik een vermoed en een zeker weet dat (bijna) niemand 
dat weet.

Het ene heeft met film te maken. Dat de eerste Nederlandse 
geluids film, gemaakt in 1934, uitgerekend over Willem de Zwij-
ger ging, is geen geintje, dat is raar maar waar. 

In de begintijd van de Nederlandse geluidsfilm gebeurden er wel 
meer rare maar ware dingen. Er werden bijvoorbeeld zogenaamde 
‘simultaanfilms’ gemaakt werden. Dat waren films waarbij Neder-
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landse producenten ‘meeliftten’ met Franse of Duitse producties, 
doordat die films gelijktijdig in twee versies werden gedraaid. 
Als een scène er op stond, maakten de Franse of Duitse acteurs 
plaats en werd dezelfde scène nog een keer opgenomen met de 
Nederlandse acteurs. De vier Müllers, gedraaid in Wenen op de 
bagagedrager van Alles für die Firma, met een hoofdrol voor de 
nog jonge Johan Heesters, is hier een voorbeeld van. 

Dit meeliften was natuurlijk goedkoop en dus slim bedacht, maar 
artistiek niet zonder risico. Mochten de buitenlandse sterren een 
scène overdoen tot hij goed was, bij de Nederlandse acteurs moest 
het er in een of maximaal twee takes op staan. Ook was de ka-
drering afgestemd op de buitenlandse acteurs. Het kwam wel voor 
dat hierdoor het hoofd van een Nederlandse acteur de hele film 
door op een ongelukkige wijze voor de helft werd af gesneden, 
doordat er bij de casting geen rekening mee was gehouden dat hij 
een halve kop groter was dan zijn buitenlandse collega. 

Na zes films staakte men deze manier van films maken. Dan 
maar liever zelf iets verzinnen!

Zo ontstonden midden jaren ‘30 oorspronkelijke films als  
Komedie om geld, De suikerfreule, De kribbebijter, Op stap en 
Het meisje met de blauwe hoed. Met sterren als Truus van Aalten, 
Roland Varno (een Utrechter), Aaf Bouber, Louis Borel, Frits van 
Dongen, Dolly Mollinger en Jopie Koopman.

En Jos Stelling heeft in Springhaver dus foto’s van deze films met 
deze sterren opgehangen. Iedereen is deze films vergeten, maar Jos 
niet. Is dat niet geweldig?! Want alles komt ergens vandaan, iedere 
kunstenaar werkt in een traditie, of hij wil of niet, en Jos bouwt 
dus voort op de fundamenten die zijn gelegd door iemand als 
Dolly Mollinger, die eigenlijk Margot Frédérique Amélie Eugénie 
Mollinger heette en die haar eerste filmrol kreeg terwijl ze gewoon 
een kantoormeisje was – en daarmee de absolute sterren van die 
tijd, Mary Dresselhuys (een Utrechtse) en Lily Bouwmeester, 
aftroefde (Dolly was natuurlijk wel een schoonheid).

En dan de literatuur. Dit is dus echt een primeur! Oktober 2012 
is in de foyer van Springhaver op de achterkant van een bierviltje 
– kan het klassieker?! – een contract getekend voor een te schrij-
ven roman. De ondertekenaars waren Vic van de Reijt, uitgever 
bij Nijgh & Van Ditmar (en tevens biograaf van Willem Elsschot 
en samensteller van muziekcompilaties als Surivlaams en Les 
meilleurs 69), en trouwe Springhaverbezoekster Nadine Ancher. 

Onthoud die naam! Haar debuutroman gaat later dit jaar  
verschijnen. 

Hans Heesen

een lentebokje
poes leo ligt op mijn jas 

een tevreden mens

springhavercafe 
ontmoeten en onthaasten

waar de tijd verdwijnt

(twee haiku’s van) Ton Kervel en Esther Kronenburg

foto D
irk Fortuin
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Ja, dat is een goed idee want niet betalen bij zo’n leuke plek 
waar ik graag nog vaker wil komen, voelt niet ok. Een aardig 
meisje neemt de telefoon op: “Ik zal het even nakijken…..ja, 
die rekening staat nog open.” “Kun je het deze week even langs 
brengen?” “Geen probleem.” Zo fiets ik een paar dagen later 
weer naar de kroeg en voldoe mijn schulden. Neem gelijk nog 
even zo’n lekkere chai thee en nestel me in de zon op het terras. 
Springhaver topplek.
 
Els Vegter
beeldend kunstenaar

VERGETEN TE BETALEN

Meer dan dertig jaar geleden kwam ik er al. Als verse student so-
ciologie vond ik het een gemoedelijke plek, een soort huiskamer.
We mochten als studenten daar graag wat eten. De patat was 
lekker en je kreeg er ook salade bij. Na mijn studententijd is de 
kroeg een beetje uit beeld geraakt. 

Maar de laatste jaren kom ik er weer wat vaker en vanavond was 
ik er weer. De kroeg is meegegroeid. Grijze hoofden, hippie-
jurken, 50-pluskoppen en mannen met lange haren. Afgewisseld 
met frisse meiden en hippe jongens. Er hangt hier een sfeer dat 
iedereen zichzelf kan zijn. Alles mengt prima.
 
Ik besluit gelijk zo’n voordelige 10-rittenkaart voor de film te 
kopen. Deze is ook geldig in Louis Hartlooper Complex wat toch 
de twee filmplekken in Utrecht zijn waar ik het liefst kom.

Vandaag ga ik met een vriendin naar ‘Still Alice’, een aangrijpen-
de film over beginnende alzheimer bij een zeer intelligente vrouw.
Wij zijn ook 50-plus en vergeten ook wel eens wat. We pinken 
een traantje weg en praten nog even na in het café. We bestellen 
zo’n lekker broodplankje voor twee en chai thee. Zo’n middag-
voorstelling op de zondagmiddag schept een speciaal sfeertje.

Het is gezellig druk en de mensen voor de voorstelling van zeven 
uur stromen alweer binnen. “Kom, we gaan,” zegt mijn vriendin. 
Ze geeft mij wat geld voor de consumpties. We wringen ons naar 
buiten, zetten de plu op en nemen afscheid van elkaar met drie 
dikke zoenen.
 
Al fietsend dringt langzaam het besef door dat ik niet aan de 
kassa betaald heb. Ook niet aan de ober. Ik herinner me ook geen 
bonnetje. Ik heb dus wel geld ontvangen van mijn vriendin maar 
zelf niks betaald. Hmmm. Lekker gegeten en er ook nog rijker op 
geworden. Wel voordelig. Nee, ik heb geen zin om terug te gaan 
in deze regen en fiets door naar huis.
 
Thuis gekomen trek ik mijn natte jas uit en vertel aan manlief dat 
ik naar een alzheimerfilm ben geweest en prompt vergeet te beta-
len. “Dan bel je ze toch even, misschien kun je het overmaken.”

still uit de film
 ‘Still A

lice’ 
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OOIT

hebben wij geklonken
hier

met onbekende
bekenden

toen
niet op elkaar

wij nog
onbekende
bekenden

onbekenden
schuiven aan

klinken
als wij klinken

onbekende
bekenden

klinken hier
op elkaar

Kommer

GEHEIME LIEFDE

Zeker vijftien jaar lang heb ik van een afstandje stiekem naar hem 
gekeken. Als meisje van net twintig was ik een beetje bang voor 
hem, hij keek altijd zo streng. Meestal zat hij op een barkruk, 
vlakbij de vitrine met de appelbollen. Of hij stond aan het hoekje 
van de bar, met het cryptogram uit de zaterdageditie van de krant, 
kijkend over het randje van zijn bril. Een mysterieuze man, leek 
het me. Ondoorgrondelijk en enorm aantrekkelijk. De barman….

Springhaver werd mijn tweede huiskamer, zeker toen ik er om 
de hoek ging wonen. Een fijne plek voor een kopje thee, lunch, 
borrel en eet er al vijftien jaar elke maand met mijn vriendinnen. 
Nooit heb ik meer gedaan dan smachtend naar hem kijken en 
met een rood hoofd mijn bestelling plaatsen. En hoewel er meer 
leuke en lieve barmannen (en -vrouwen) kwamen, hoopte ik toch 
altijd dat hij er zou staan. 

Ernst vertrok, misschien al wel weer tien jaar geleden. Maar heel 
af en toe staat hij daar opeens weer, aan de hoek van de bar, met 
een cryptogram. Hij is inmiddels helemaal grijs en ik ben onder-
tussen 45. Maar op dat moment ben ik op slag weer twintig jaar 
jonger, heb vlinders in mijn buik en durf hem maar net gedag te 
zeggen. Mijn barman…

AnneMarie
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DE TAFELS 12 EN 112 WERDEN AAN ELKAAR GESCHOVEN

In het jaar dat Springhaver Café 125 jaar bestond, ontmoet-
ten wij elkaar op het snijvlak tussen de twee tafeltjes achter de 
espressomachine (tafelnummers 12 en 112). Het was een koude 
dinsdagmiddag in februari toen Tessa besloot in Springhaver 
Café een boek te lezen genaamd ‘The Four Hour Work Week’. 
Egbert kwam binnen met een vriend, zij zouden onder het genot 
van een biertje over vrouwen en het leven gaan praten. Tessa ving 
af en toen wat zinsneden op uit dit gesprek en onderdrukte een 
lach. Toen Egbert even naar de wc ging werd het contact met zijn 
vriend gelegd. Bij terugkomst ontstond een geanimeerd gesprek 
vanuit wederzijdse nieuwsgierigheid.

De tafels 12 en 112 werden aan elkaar geschoven om samen te 
kunnen eten. Tegen een uur of half negen verlieten de heren het 
café weer voor hun toneelrepetitie. Deze ontmoeting was eenma-
lig hadden we gedacht..

Vijf jaar later zijn we getrouwd, wonend aan het eind van de 
Springweg en nog altijd trouwe gasten van Springhaver Café.

Egbert Veen en Tessa Backhuijs

ÉÉN VAN MIJN HERINNERINGEN, WEL EEN VERDRIETIGE

Er is één datum waarvan ik zeker weet dat ik in Springhaver was. 
Ik weet met wie, ik weet waar we zaten en ik weet wie er werkten. 
Het was 13 februari 2000, zondagmiddag rond een uur of 14. Na 
een tijdje kwam Jeroen (de barman) naar me toe. Er was telefoon 
voor me. Het besef dat er maar één iemand was die wist ik waar 
ik was maakte dat ik trillend naar de bar liep. Het was inderdaad 
mijn huisgenoot en die vertelde me dat ik naar huis moest 
komen. Er was iets met mijn vader en verder kon hij er niets over 
zeggen. Op de fiets naar huis kon ik alleen maar hopen dat het 
niet waar was. Thuis belde ik het nummer van mijn ouders. De 
vrouw van de huisarts nam op. Het was wel waar. Mijn vader had 
die ochtend een einde aan zijn leven gemaakt, 51 jaar oud. 

Ik weet niet meer wanneer ik weer naar Springhaver ben gegaan. 
Ik ben er een tijdje niet geweest maar ook niet heel lang. Ik heb 
me heel lang af gevraagd of Jeroen (de barman) wist wat voor 
telefoontje hij had aangenomen. Of hij wist dat hij één van de 
meest ingrijpende dingen in mijn leven had aangekondigd. Na 
een tijd kon ik weer gewoon naar Springhaver, maar het blijft 
voor mij een plaats met heel veel herinneringen.

groeten Suzanne
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AFSCHEID IS HET BEGIN VAN KENNISMAKEN. 

Het is tien jaar geleden dat we elkaar voor het eerst ontmoeten. 
Die bewuste dag in een conferentieoord doorgebracht met een 
aantal mensen vanuit de Hilversumse gezondheidszorg; in de 
Hollandse Rading. Ik liep bij de rotonde op weg naar de trein.

Een auto stopte: “Waar moet je heen?” Greet zat achter het stuur; 
net met haar kennisgemaakt op de genoemde conferentie. “Ik 
moet naar Utrecht; even een consumptie verorberen bij Spring-
haver te Utrecht” 

“Stap maar in.” Normaliter heb ik na een dag praten nooit zoveel 
zin om met iemand mee te rijden; ik vind het altijd wel pret-
tig om even mijn hoofd ‘leeg’ te maken; en in de trein kan dat 
prima: ogen sluiten. Toch stapte ik in: een blonde dame; in de 
kracht van haar leven! 

Onderweg even over de conferentie gebabbeld toen vlak voor 
Utrecht het woord afscheid viel. “Goed afscheid is het begin van 
kennismaken.” Greet keek me aan en wist niet helemaal goed of 
ik dit nu serieus meende of de wijsneus wilde uithangen. 

“Waar ga je ook al weer een biertje drinken?” was haar vraag. “Bij 
Springhaver.” was mijn antwoord en “Je bent bij deze uitge-
nodigd! Kunnen we kennismaken!” “Oh, dat weet ik nog niet 
zeker; ik heb nog wat te doen.” “Prima,” antwoordde ik; “je bent 
welkom.” 

Circa een half uur later zit ik op het terras van Springhaver; de 
zon scheen fel op mijn gezicht en ik voelde me ontspannen. Ik 
ben terug op de plek waar ik geboren en getogen ben. In de verte 
zie ik Greet aankomen op haar fiets. 

Sinds die tien jaar hebben we elkaar vele malen ontmoet; altijd 
in Springhaver te Utrecht; heel vaak op het terras; tot bijna de 
laatste trein naar Apeldoorn. Vele emoties hebben we met elkaar 
gedeeld en juist op de plek waar ik geboren en getogen ben, ont-
stond door de vele gesprekken een hergeboorte; opnieuw, nadat 

ik op mijn 23ste Utrecht had verlaten, voelde ik door die vele 
gesprekken weer thuiskomen; herboren worden. 

Nu, tien jaar verder, heb ik een uitnodiging tot afscheid in mijn 
hand: Greet neemt, vanwege reorganisatie, afscheid van haar 
Hilversumse werkplek; op vrijdag de dertiende februari...

Ik ga er zeker heen: om afscheid van haar te nemen; van haar 
werkplek; maar ook een beetje ook afscheid nemen van mijn 
werk; stap voor stap een andere levensfase in: ‘goed afscheid 
nemen is het begin van kennismaken’.

BROEDER MARCEL ZINGT: NIGHTS IN WHITE SATIN

Ergens begin jaren negentig besluit ik, na een dag werken in 
Utrecht, om in Utrecht te blijven. Ik heb een sleutel van een ap-
partement van een goede vriend. Ga een hapje eten en drinken 
bij Springhaver; aan de Springweg; hoek Haversteeg. Vandaar de 
naam Springhaver; naar zeggen het oudste café van Utrecht. 

Halverwege de avond stelt de bardame van het café mij voor aan 
een, volgens haar zeggen, zeer talentvolle jonge dame. Nieuws-
gierig naar wat talent zo inhoudt, raak ik geanimeerd met haar in 
gesprek (en inderdaad is zij op dit moment een zeer talentvolle 
cabaretière, die garant staat voor uitverkochte zalen). Voor we het 
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weten staan we op straat vanwege sluiting van het café. We zetten 
onze kennismaking voort met een nachtelijke wandeling. 

Het wordt al licht en we lopen, via de Oudegracht, richting de 
Nieuwegracht. 

Plots staan we voor mijn geboortehuis ‘Onder de Linden’. Het 
huis staat er niet meer en heeft plaatsgemaakt voor een grote 
zusterflat; naast het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het geboorte-
huis, waar de invloed van Tweede Wereldoorlog nooit heeft opge-
houden. De vrede is hier nooit getekend. Ons gesprek valt stil...

Dan zien we dat op de vierde etage van de zusterflat licht schijnt; 
een raam wordt open gedaan en muziekflarden komen ons tege-
moet: ‘Nights in white satin, nights in white satin, never reaching 
an end”. 

Ruim twintig jaar later zit ik op het terras van Art Café Sam 
Sam te Apeldoorn. Verderop zit een groepje mensen; waaron-
der Broeder Marcel. Het groepje heeft veel plezier en een gitaar 
wordt gepakt; Broeder Marcel zingt: “Nights in white satin; never 
reaching an end.” 

Broeder Marcel zingt en ik ben blij dat ik even alleen zit; mijn 
wijn smaakt zout; iemand spreekt tegen me; ik hoor alleen 
woorden; ik luister naar mijn gedachten en dwaal af naar het 
moment van twintig jaar geleden; dwaal af met mijn gedachten 
naar dat huis in oorlog. 

Nights in White Satin; ik gooi mijn wijn weg; haal een nieuw 
glas en voeg me bij het gezelschap en ik hoor: “Our house is a 
very, very, very fine house”.

Pedro Waldenaar

SPRINGHAVER

Vanaf het moment, bijna 25 jaar geleden,  
dat ik in Utrecht kwam wonen een tweede huiskamer.

...om af te spreken met vrienden, of juist de onverwachte  
ontmoeting

...om mezelf te ‘luchten’ na een dagje werk

...om bij de kachel sinterklaasgedichten te schrijven

...om lekker neer te ploffen na een singelwandeling met mijn hond

Mijn hond die als een van de weinige haar drinken aan tafel 
krijgt bezorgd, met meestal ook nog een knuffel erbij.

Dat krijg ik dan weer niet...

Maar wat een welkom gevoel altijd!

En achter de bar weten ze beter welk biertje ik moet bestellen 
dan ikzelf.

Eigenlijk ben ik na een vakantie nog niet helemaal thuis als ik 
niet bij Springhaver ben geweest.

Bedankt allemaal! 

Birgit
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AARDIGE TWEEVOETERS

Vaak word ik meegesleept naar een groot hol waar het lekker ruikt.

Maar wel altijd veel tweevoeters. Weinig viervoeters. Soms een 
kat aan de overkant van de straat.

Ik ben het liefst buiten. Maar binnen ligt er soms wat lekkers op 
de grond.

Zodra ze me zien, komt er een bak water voor mij. Heel honds-
aardig van de tweevoeters achter de bar.

Als ze langs lopen, komen ze me geregeld even aaien.

Ik leer hun namen een beetje kennen.

Marjan, Jeroen en nog een kleine roedel anderen.Vooral Jeroen. 
Als ik buiten ben, zie ik hem wel eens lopen met wat leeg glaswerk.

Ik verdenk hem ervan niet voor de glasbak buiten te komen, 
maar voor mij….!

Een keer schrok ik. Ik hoorde ze zeggen: “Jos is niet zo op hon-
den.” (Zzo duiden ze ons aan.)

Schijnt de opper-tweevoeter daar te zijn. Komt af en toe even 
kijken.

Nou, laat ‘em maar eens bij me komen. Smelt hij weg!

Trouwens, er hangt een plaat met een tweevoeter in een licht pak

en met naast hem een schattig klein wit viervoetertje – ik bedoel: 
hondje! Schilderij van die Jos!

Mijn baasje Birgit is er stamgast. Komt er graag naar haar werk. 
Dat is soms in het donker

en ze zit dan extra graag buiten. Ze drinkt dan graag speciaal bier 
van de tap.

Nooit nootjes erbij. Trouwens, ze stoppen me toch nooit iets toe.

(‘ze’, want vaak is een vriend van haar erbij, ene Willem. Die past 
wel eens op mij op zaterdagmiddag.)

Die Willem is er ook wel vaak met ene René. Ze willen soms de 
muziek wat zachter. 

Want ze houden dan zogenaamd ‘filosofisch café’. 

Maar ze praten vooral over kunst en hoe de wereld te veranderen.

Daar ben ik niet bij, maar daar vertelt Willem dan weer over aan 
mijn baasje.

Afijn, een honds leuk café, dat hol daar. Met honds-aardige  
tweevoeters achter de bar! 

Nino

HOPEND DAT HIJ THUISKOMT

Terwijl ik dit schrijf, kijkt hij vriendelijk op me neer – mijn hei-
melijke liefde, die ik al koester vanaf het eerste moment dat ik hem 
zag. Hij was er toen, en hij is er nog steeds. Hij is er altijd. Hij is, 
dat durf ik wel te stellen, de reden dat ik me nooit alleen voel in 
het café, zelfs niet als ik er in mijn uppie een kopje koffie drink.

Ik kijk naar ‘m, en hij kijkt terug. Vriendelijk, beminnelijk, en 
met lichte ironie. Hij is mijn man, of toch in elk geval, hij zou 
het kunnen zijn. Dat lachje om zijn lippen, die ogen waar achter 
ik alles vermoed, ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik viel 
destijds als een blok voor hem, en daar is nooit wat in veranderd. 
Mijn man.

Hij ziet er keurig uit, meer dan keurig. Een licht oversized licht-
grijs pak, wit overhemd, iets getinte stropdas – meestal val ik niet 
op zoveel onberispelijkheid, maar voor hem maak ik een uit-
zondering. Achter zijn vlekkeloze volmaaktheid schuilt iets scherps, 
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zit een randje, iets dat hem woest aantrekkelijk maakt. Iets dat 
helemaal niet klopt. Maar zijn dat niet de interessantste mannen?

Leeftijdsloos is hij. Toch was ik toen te jong voor hem, en ben ik 
hem nu in leeftijd voorbij gestreefd. Maar who cares. Dit is mijn 
man! Okay, het hondje neem ik op de koop toe. Vooruit dan 
maar. Dit beestje ziet er best lief uit. En de man houdt van het 
hondje. Zo schattig.

Daar zitten ze dan, genoeglijk dicht tegen elkaar aan, op hun 
vaste stek, hun bankje. Alles aan de man is een beetje schuin – 
zijn benen over de rand van het bankje, zijn ietwat gedraaide, 
scheef-geschouderde torso, de lichte neiging naar rechts met zijn 
hoofd… zelfs de lijst waarin hij en zijn hondje voor eeuwig zijn 
vastgelegd. Elk jaar hangt die een beetje schever.

Dus houd ik hoop – mocht mijn man het ooit niet meer uit-
houden op zijn plekje in het café boven het tafeltje achter het 
glazen schot, en het eeuwig hangen moe naar beneden komt ge-
vallen, dan hoop ik dat hij thuiskomt. Bij mij. Ik wacht op hem.

Margot Hovenkamp

VRIENDEN ONTMOETEN BIJ SPRINGHAVER

Wij, Barend, Geert en Jos, wonen alle drie vanaf onze studenten-
tijd in Utrecht. Dat was in de jaren zeventig en tachtig. We heb-
ben natuurlijk heel wat omzwervingen gemaakt in de Utrechtse 
kroegenwereld. Zoals de Vriendschap, ‘t Hoogt, de Baas, de 
Maartenshof, NV-huis en Het Dorstige Hart. Barend kwam al 
bij Springhaver met zijn eerste grote liefde. “Daar zaten we toen 
heerlijke chocolademelk met slagroom te drinken en warme 
appel bol. Daar dronk ik ook mijn eerste Belgische zware bieren“, 
vertelt hij. En ook: “We gingen natuurlijk heel vaak naar de film 
in de Springhaver bioscoop; geweldige movies gezien, meestal 
met vriendin, soms met vrienden. En daarna altijd bij Spring-
haver naar binnen. Met veel ontzag keken we naar oude foto’s 
met acteurs (niet weghalen!) en met wie Jos Stelling, onze held, 
had gewerkt. Ook in de tijd dat we het kraakspreekuur draaiden 
en vooral in het kraakcafé ACU aan het werk waren, kwamen we 
geregeld bier drinken bij Springhaver. Stilletjes droomde Barend 
van betere koffietijden met een beter koffiemerk (dat van zijn 
vader) in het Springhaver. Dat gebeurde nooit. De koffie bleef 
vooral zwart en sterk. Maar goed, we komen voor het bier (en de 
hete pinda’s of taco chips met ‘hausgemachte’ saus).

Nu  zijn we heel wat jaren verder. Ik denk dat het al zeker in 
2010 was dat wij drieën brainstormden over een plek waar we 
elke week op een vaste tijd elkaar en andere vrienden van vroeger  
in ieder geval zouden kunnen zien of ontmoeten. Jos nam daar 
na zijn scheiding het initiatief toe, om zijn eigen vrienden fre-
quenter te zien. Een vast moment in de week. Springhaver kafee 
werd onze keus en tot nu toe, vijf jaar later, bevalt dat geweldig. 
We zien elkaar heel vaak en bespreken dan ons wel en wee van de 
week of meer. Jos gaat daar erg ver in; hij houdt de traditie ook 
in ere, als de anderen niet kunnen! Heel leuk is dat de geweldige 
mensen achter de bar elke keer een ander bier van de week pre-
senteren. Jos had zelfs een oogje op een van hen; gelukkig ging 
die elders werken. En hij had hier zijn eerste internetdates. Soms 
‘mogen’ dames aanschuiven, een heel andere sfeer, maar ontzet-
tend gezellig. In Springhaver voelt oud en jong zich thuis, van 
alle gezindten en je treft hier ook veel toeristen: voor ons zorgt 
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Springhaver alle zaterdagen voor een ander decor met dezelfde 
toffe hoofdrolspelers!

Wij proosten op vele jaren extra voor Springhaver! 

Barend, Geert en Jos

DE BLIK VAN CHARLIE CHAPLIN

Springhaver, het café, is niet zomaar een dingetje. Het is een... 
ja, hoe moet je het zeggen. Voor de geschiedschrijving is het in 
ieder geval belangrijk dat er geen misverstanden ontstaan. Dus 
ik ga langs bij de kledingwinkel van Loek aan de Oudegracht. 
Nou heb ik Loek nooit uitgebreid gesproken, maar ik ken Loek al 
jaren. Hij stond altijd aan de bar, onder de rook van het cappuc-
cino-apparaat, samen met een in onze ogen bejaarde man. Hoe 
heette die ook alweer? “Rinus,” zegt Loek. “Hij is inmiddels over-
leden, maar we kwamen er elke dag.” Rinus. Keurig in pak. Kaars-
recht dronk hij z’n pils en keek onverschrokken de wereld in. 

Op een avond zagen we wat glinsteren onderaan de bar. Het ble-
ken twee koperen naamplaatjes te zijn. Ze zijn inmiddels verwij-
derd, maar Loek kijkt er met genoegen op terug. “Had te maken 
met m’n vijftigste verjaardag, achttien jaar geleden alweer.”

Als je twee, drie keer in de week in Springhaver komt, kun je 
natuurlijk niet tippen aan het moyenne van Loek en Rinus. Maar 
toch bouwden wij vanaf de jaren ‘80 behoorlijk wat ervaring 
op. We studeerden aan het Conservatorium. Springhaver en het 
Conservatorium gingen in die tijd heel goed samen. De instru-
menten waren overal. Vaak kon je je kont niet keren tussen de 
stoelen en tafeltjes die overigens onverslijtbaar lijken, want het 
meubilair van toen staat er nog steeds, net als de potkachel waar 
iedereen eigenlijk omheen zit. Springhaver heeft z’n eigen sfeer 
en daar horen geen modieuze liflafjes bij.

Charlie Chaplin is misschien wel de trouwste bezoeker. De 
reusachtige foto kan niemand ontgaan. Het blijft fascinerend, 

die lachende, ondeugende blik. Waar kijkt hij naar? Het is net of 
Chaplin begrijpt wat er in Springhaver besproken wordt. Als hij 
kon praten had je stof voor duizend boeken.

Waar hadden wij het over? Zeg het maar. We hebben oeverloos 
geouwehoerd en dat doen we eigenlijk nog steeds. Springhaver is 
De Koninck van de tap. Springhaver is schuilen. 

Loek komt er nu twee keer per week. Hij is te vinden op zijn 
vaste plek aan de bar. 

Wij behoren inmiddels ook tot de oudere bezoekers.  Er is veel 
veranderd en er is niets veranderd. Charlie Chaplin kijkt nog 
steeds met dezelfde blik de wereld in. Tijdloos, vitaal, verliefd op 
het leven. Dat is Springhaver.

Robert Jan Booij
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SPRINGHAVER VOELT ALS THUISKOMEN

Het oer-Utrechtse café Springhaver bestaat dit jaar 130 jaar. De 
bruine kroeg aan de Springweg in het oude centrum staat bekend 
als de huiskamer van Utrecht en is geliefd onder zowel studenten 
als ouderen. Schrijver Piet Muijsert komt al van jongs af aan in 
Springhaver.

Het is een zonnige dinsdagmiddag, een uur of vier. Het terras 
van Springhaver stroomt langzaam vol. Studenten van het nabij-
gelegen Conservatorium zitten gemoedelijk naast moeders met 
kinderwagens, allen genietend van de lentezon. Binnen is het nog 
rustig. De ruimte wordt kleurrijk verlicht door de zon die door 
de glas-in-loodramen schijnt. Er staat een mix van slow-rock en 
jazz op, de koffiemachine raast bij elk kopje dat het zet. Het is 
stilte voor de storm, weet iedere vaste gast. Want rond een uur of 
zes zijn de meeste stoelen in het café bezet.

Rustmoment
Piet zit aan één van de tafeltjes tegenover de bar. Vanaf dit punt 
kan hij het hele café overzien, maar toch ook rustig lezen, onder 
het genot van een kopje koffie. “Tegenwoordig woon ik in Apel-
doorn maar ik kom hier zeker eens per week”, vertelt hij. “Na een 
dag werken heb ik even behoefte aan een momentje voor mezelf, 
even rust. Gelukkig kan dat hier. En als ik tot rust ben gekomen, 
kom ik net zo makkelijk in contact met andere gasten als ik daar 
behoefte aan heb.”
 
Onguur
De eerste horecafamilie die het pand aan de Springweg uitbaatte 
was de familie Jongerius, die er een biljartcafé van maakte. 
Voordat regisseur Jos Stelling het café in de jaren ‘70 overnam 
was de familie Bontan een tijd eigenaar van de zaak. Een donkere 
tijd, waarover men niet graag praat. “Ik mocht er als kind nooit 
komen,” herinnert Piet zich. “Dit was een slechte buurt en het 
café was erg onguur. In de jaren ‘80 keerde ik terug naar deze 
buurt, toen bleek dat het Springhaver heette. Sindsdien kom ik 
hier regelmatig.”

Authentiek
Over het ‘waarom’ van de populariteit van Springhaver zijn 
gasten en medewerkers het eens: authenticiteit. Het café heeft 
al tientallen jaren dezelfde inrichting en medewerkers en gasten 
gaan vriendschappelijk met elkaar om. “Ik ken soortgelijke cafés 
in andere steden, maar daar is alles zo gesloten. Hier voel ik me 
lekker, het voelt als thuiskomen.”

Piet is niet de enige vaste gast van Springhaver. Veel mensen 
weten regelmatig hun weg naar het café te vinden. Mensen van 
buiten, maar ook de ‘echte Utrechters.’ 

blog van Sophie Moerman op campusdoc.nl

HET GEHEIM VAN UTRECHT

Het Springhaver café is het oudste nog bestaande café in Utrecht, 
vertelt Jos Stelling meer dan eens met trots. Maar wat zegt dat?  
In 1983 nam hij de louche buurtkroeg over. In de publicatie ‘Tien 
jaar Louis Hartlooper Complex’ beweert Jos: “De eerste nacht 
dat ik hier boven sliep werd er een meisje doodgestoken door een 
ander meisje. En ik wilde eigenlijk helemaal niet in de horeca, 
maar ik moest het wel kopen om de bioscoop veilig te stellen. (…) 
Daarom wilden we een andere sfeer in het café, een café waar vrou-
wen met een gerust hart alleen naar binnen konden lopen.” Nou, 
ze kunnen daar ook met mij naar binnen, maar daarover zo meer.

Het is niet alleen het oudste café, maar ook het leukste café. En 
ik kan het weten, want ik kom er al dertig jaar. Er hangt een sfeer 
van weemoed, van huiselijkheid, van nostalgie. Ik kom er thuis 
en wel hierom. In 1985 organiseerden Hans Heesen en ik voor 
de toenmalige Nederlandse Filmdagen Flashback ‘35. Het Film-
museum leverde fraaie nostalgische foto’s op posterformaat van 
films als Op stap met Louis Davids en Fien de la Mar, Bleke Bet, 
De kribbebijter en Hollands Hollywood. Na dat festival nam 
Jos die foto’s mee. Hé, waar gaan die heen, dacht ik nog. Maar 
wat ben ik blij dat ze al jaren in het café hangen. Wie wil weten 
waarom ik al jaren een zwak heb voor Dolly Mollinger (zou ze 



nog leven?) raad ik aan te onderzoeken of ze op een foto te vin-
den is…. Ook had ik een zwak voor Wil van Kralingen. Met haar 
en de onvolprezen Willem Nijholt en en regisseur Frans Weisz 
voerde ik in het café het nagesprek na de vertoning van Havinck, 
uiteraard gesouffleerd door Jos die zorgde dat we niks tekort kwa-
men. Jarenlang hing aan de wand een vergeeld krantenknipsel 
van een artikel met foto van goodold Arie van Hommelen, over 
het openhartige gesprek met Norman de Palm en Felix de Rooij 
dat ik leidde na afloop van de film Almacita di Desolato. Antil-
lianen onder elkaar. 

Directheid, gezelligheid en intimiteit, daar leent het Springhaver 
café zich voor. Ik heb dat eigenlijk altijd geheim willen houden. 
Ik ga dus niet met zomaar de eerste de beste naar het Spring-
haver café. Wel met goede vriend Hans Heesen. Waar kun je 
immers beter praten over vrouwen, de liefde, voetbal en, vooruit, 
films dan in Springhaver? Geen idee. Met vrouwen spreek ik in 
principe niet in Springhaver af, maar op neutraal terrein. Met 
geliefden ben ik er natuurlijk wel vaak geweest. Toeval? Nee. 
Opzet? Natuurlijk niet… De liefde laat zich niet sturen, maar het 
Springhaver café helpt wel!

Lex Veerkamp



UITGAVE   Springhaver

TEKST    Jos Stelling

VORMGEVING   Susanne van Aernsbergen

EINDREDACTIE   Jos Stelling

DRUK    Pegaprint, De Meern


