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LIEF DAGBOEK

Toen het idee ontstond om een boekje over 130 jaar het (Spring-

haver-) café te maken, zijn we in het archief gedoken. Tussen de 

dozen met foto’s van dagjes uit en kerstfeestjes, vonden we de 
zogenaamde communicatieboeken. Deze boeken werden door de 
medewerkers gebruikt om met elkaar te communiceren over dage-

lijkse besognes. Tegenwoordig wordt er getwitterd en gefacebookt. 
Deze ‘dagboeken’ omvatten een gevarieerde cocktail van zo’n 35 jaar 
cafégeschiedenis en het is leuk om ze af en toe eens door te lezen, er 

een beetje van te snoepen. Vandaar deze kleine bloemlezing. Uit pië-

teit hebben we soms wat namen veranderd of helemaal weggelaten. 

Toen de bioscoop in 1978 werd geopend was het toenmalige 

café Bontan een echt volksbuurtcafé. Er was een flipperkast, een 
 biljart met een bloedvlek en er hingen wat oude mannen. Begin 

jaren tachtig kochten we het café van de oorspronke lijke eigenaar 
 Jongerius. Zo werd het café verbonden met de bioscoop. 

Het moest een vrouwvriendelijk café worden en dat ging toen 

 helemaal niet zo makkelijk. Als je als vrouw daar naar binnen ging, 

zaten er tenminste vijf oude mannen je aan te staren. Dus dat kon 
niet. Na een paar weken waren er nog twee over: de gemoedelijke, 

gezette Willy de Paardenslager, die ooit zichzelf speelde in de film 
‘De Pretenders’ en Ab Puinhoop, ook wel de ‘badmuts’ genoemd. 
Puinhoop wilde ooit piloot worden en door ervaringen in de relatio-

nele sfeer had hij een fobische hekel aan vrouwen ontwikkeld. Nog 

jaren had hij zijn vaste plek aan de bar bij de deur en negeerde hij 

met zijn blik de vrouwelijke gasten, maar wenste ze binnensmonds 

(doch goed verstaanbaar) bij het passeren de meest vreselijke 

ziektes toe. En zo werd deze ‘aardige man’ ook voor vrouwen een 
beziens waardigheid. Net als Willy, heeft ook Ab inmiddels het tijde
lijke met het eeuwige verwisseld.

In het begin stond ik ook achter de bar. Maar toen men bij mij dran-

kjes begon te bestellen die niet bestonden, ben ik daar mee ge stopt. 

Het barwerk was niet mijn ding. Christine leidde het café en ik deed 
de bioscoop. In 1985 werd het 100jarig bestaan gevierd en kon 
je tegen contante betaling van een paar centen een borrel kopen. 

UITGAVE   Springhaver

TEKST    Springhaver medewerkers

VORMGEVING   Susanne van Aernsbergen

EINDREDACTIE   Jos Stelling

DRUK    Pegaprint, De Meern
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Een stunt, want de centen waren net afgeschaft. Toen er een man 
binnenkwam met een grote zak gespaarde centen, was dat een 

tegenvaller, maar de loop kwam er lekker in. Na enkele jaren vertrok 

Christine naar Antwerpen en moest ik goede medewerkers hebben 
om me achter te verschuilen. Met vallen en opstaan werd het een 

café zoals een café hoort te zijn.

Blijkens de communicatieboeken ging dat niet van een leien dakje. 
Er werd driftig gecommuniceerd over wat er mis ging, wat besteld 
moest worden, wat slecht was schoongemaakt en privédingetjes. 

Men gaf elkaar en de gasten bijnamen. Niemand werd gespaard.  

Zo werkten bij ons o.a. Eucalypta 1 en 2, de gynaecoloog, de gemene 
paddo en ‘the bitch’. We hadden ook een voetbal, softbal en een  
volleybal team. Juist bij pro blemen groeide de onderlinge band en 
werd het café bovenal òns café. 

Sommige van de meer dan 300 medewerk(st)ers hielden het wel 

vijftien jaar vol: tot ver na de voltooiing van de studie. En er kwamen 
er ook weer terug: van enkelen is wel drie keer afscheid genomen. 

Er werd geroddeld, er was jaloezie en gedoe met relaties, er waren 
huwelijken met kinderen als gevolg. Lief en emotioneel waren de 
afscheidsbrieven (“ik kom terug”). Een nieuwe medewerker wist nog 

van niks en noteerde: “ik werk vandaag voor het eerst en vind het nu 

al ont-zet-tend leuk (…).”

Het doorbladeren maakte ook melancholiek. Er is veel gelachen, 

maar ook getreurd en gehuild om het verlies van enkele bijzondere 

en fijne medewerk(st)ers die veel te vroeg en plotseling overleden. 
Bij de dood van Marijke (bedrijfsleidster) waren we allemaal  kapot. 

Het overlijden van Susanne en van Arjen kwam als donderslag 

bij heldere hemel. Ook aan mevrouw Rietveld en Dinie de Kruyk 
 hebben we bijzondere, blijvende en onvergetelijke herinneringen. 

‘Weemoed’ is het sleutelwoord.

Bladerend vliegen de jaren voorbij. Steevast was iedereen op gelucht 

als de kerstversiering weer opgeruimd kon worden, verderop in 

‘t boek werd die weer opgehangen: “Ben bedroefd dat er vóór 

Sinter klaas (in geen velden of wegen te bekennen) nu al weer kerst

versiering hangt: de engel boven ‘t buffet is spuuglelijk  en  
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levensgevaarlijk. Je zou je toch schamen als je hier werkt en dat 
kerstboompje ziet” … “Welk kerstboompje?”

Bij het werken op kerstavond moeten de gasten het ontgelden:  

“Er zitten 2 x 2 mensen te schaken: Rob met ‘n bord van 5 m2 voor 

z’n kop en holle bolle Gijs (decolleté-gluurder) met de erwtensoep 
 wangen. Sorry, dit is gemeen, maar ik moet toch ook wat.”  
Jaren later: “en wij maar kerstsfeer uitstralen. Komt dat zien, wat 
‘n ellende op de wereld. De grootste collectie flapdrollen van het 
westelijk halfrond hangt hier tegenover ons aan de bar. Overal is 
blijkbaar de herberg gesloten. En wij zijn er voor ze.”

Een kerstdialoogje: Gerard (gast): “Wat zie je er mooi uit vandaag.” 
Mo: “Ja, ik dacht, ik vermom me als kerstboom.” Gerard: “Ik her-
kende je niet, ben je er een met of zonder kluit?” Mo: “Een hele 
stevige kluit.” Gerard: “Gelukkig, dan ben je er volgend jaar nog.”

Kerstavond. Cseslow heeft het kerstgevoel stevig te pakken en laat 
twee zwervers (geen tanden, wel baarden) binnen. Ze mogen alleen 

niet vervelend worden of gaan slapen. Ik heb Cseslows kerstgevoel 

verziekt door ze er weer uit te zetten. Ze kwijlden als je ze vertelde 
wat er zoal te eten was.“De deadline voor de kerstballenwedstrijd is 
uitgesteld tot 27 december.”

- “Inkie, volgens mij ligt jouw bodywarmer bij de gevonden 
 voor werpen.”

2 maanden later. Een van onze vele Brabantse medewerksters  
(bijgenaamd Krabbegat) concludeert, zwaarmoedig in de agenda 
starend, dat het pas over 343 dagen weer carnaval is.

Wat betreft de wintertijd: “De klok gaat een uur achteruit. Daarom 
lijkt het vroeger en is ‘t ‘s avonds sneller donker, maar ‘s ochtends 
sneller licht, omdat het eigenlijk 1 uur eerder is… toch?”… “Ik weet 
het, het is eigenlijk heel eenvoudig: de klok gaat een uur vooruit en 
dus lijkt het een uur later, maar het is een uurtje vroeger, want er 
gaat ‘s avonds een uur af en dus is het langer licht, maar dat komt er 
dan ‘s ochtends weer bij en daardoor blijft het langer donker.”

Pasen…, “Ik hou van Pasen, iedereen is lief en vrolijk en niemand 
praat over de ellendige manier waarop Jezus aan het kruis werd 
geslagen.”
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- “Het is lente, kus aan iedereen, geniet van de zon en de ont-
luikende natuur, maar dit terzijde, ik heb per ongeluk zojuist de 
geluids box achter de bar opgeblazen.”

 Lente: “Ik heb de cognacglazen naast de borrelglaasjes gehangen, 
zijn ze niet meer zo alleen.” 

- “De lente is voorbij, de zomer staat voor de deur. Bloeit er al ergens 
iets moois op de werkvloer?”

- “Vanaf heden is er weer paracetamol in grootverpakking.”

- “We moeten Luce in de gaten houden. Ze werkt als een paard en is 
altijd vrolijk. Volgens mij heeft ze een adresje. Drie hoeraatjes voor 
Luce, die ook vanavond de boel weer gered heeft.”

- “Roel zou je voortaan zo kunnen schrijven dat we het kunnen lezen?”

- “Er is een viool gestolen.”

- “Stephanie gaat morgen met wintersport, ik ben stinkend jaloers 
en probeer de hele avond keihard op haar voet te trappen, maar ze 
huppelt rustig door.”

- “Alle kurken bewaren, ik moet voor school een jurk maken.”

Plantjes: “Af en toe niet naar Jos luisteren. Ze verzuipen allemaal. De 
planten bij de ingang zijn gewoon weggelopen.” “Beetje suf  bericht: 
als je de uitgedroogde bloemetjes van de plantjes haalt komen er 
weer nieuwe aan: alleen voor als je je echt te pletter verveelt  
(je kan ze ook even toespreken).” “Lieve plantenbakbewaarderaars: 
hortensia’s en geraniums zijn geen moerasplanten.”

- “Een klant heeft een gast een klap verkocht…, de gast was een 
zakken roller. Hij is ‘m gesmeerd. Hij had witte sokken aan.”

- “Ik noem hem al jaren prikkeldraad en nu blijkt dat hij helemaal 
niet zo heet. Hij wilde graag dat ik hem prikkeldraad bleef noemen. 
Daar kwam hij voor.”

En dan is het opeens zomaar weer zomer: “Hallo hier is Luce uit het 
Springhavercafé. De toestand is hier nog altijd verhit te noemen. 
Het is erg warm en stil. We hebben alles nog eens besproken:  
ons leven, onze liefdes en alles is bijgevuld. We hebben het over 

onze moeders die ons op het hart drukten toch vooral je eigen kost 
te verdienen. Wij beginnen het hier niet meer mee eens te zijn.”

- “Er vallen mussen van het dak. De bierviltjes zijn allemaal nat.  
De pur-lucht van de Springweg is onze enige frisse lucht. Wilma en 
Luce zitten aan elkaar vastgeplakt: The legendary summer of 1994.” 

- “Volgens Lotte komt er een wolkbreuk via Rozendaal richting 
Utrecht. Zal mij benieuwen.”

- “Het autistische idiote kleine mannetje aan de bar: ‘het is nu lekker 
koel aan zee: 40 graden’, zegt-ie.”

- “Hoewel de tafeltjes schoon zijn en afgenomen blijft Luce er aan 
vastplakken. Zo warm was het.” 

- “De chocolaatjes liggen in de koelkast, pasten wij er ook maar in….”

- “Er liggen 2 vliegen op de bar te vrijen.”

- “Geen slippers op het werk graag, het lijken qua geluid wel zwem-
vliezen en ze zijn gevaarlijk.”

Het muizen- en insectenprobleem gold het hele jaar, maar extra in 

de zomer.

- “Er piept iets achter de bar.”

- “De muizen in de kelder vragen om een CD-speler.”

- “Vannacht bezoek gehad van een muis (ik geef toe, het kan erger) 
in mijn bed. Waarschijnlijk heb ik ‘m mee naar huis genomen. Het 
signalement is bekend. Ik heb een vaag gevoel dat ze zich in een 
enorm tempo voortplanten en zo proberen de boel over te nemen.” 

- “Ik kan niet echt kwaad worden want misschien hap ik dan wel een 
kudde fruitvliegjes naar binnen. De bewolking boven de tap blijken 
onze gevleugelde vriendjes te zijn, die trouwens zwemles krijgen 
in de rode wijn. Van de daarvoor bestemde spuitbussen worden ze 
alleen maar vrolijker.”

- “Let op! grote mieren gesignaleerd bij de ronde trap. Ze lopen langs 
de muur in een kolonne.”
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- “Ze zitten nu ook aan de nacho’s achter de bar. Wat moet ik zeggen 
als ze om een mandje vragen?”

- “Lieve mensen, we hebben nu een Froggy allesreiniger.”

- “De Keuringsdienst was tevreden, alleen de slagroomspuitjes  
konden niet door de beugel.”

- “Ik heb een muis gevangen. De poes liet het helemaal afweten. 
Heet die eigenlijk wel Leo?”

- “Het wordt Leo teveel allemaal, of zou hij in een midlifecrisis zitten?”

- “Toen ik beneden een fles Bacardi pakte, keek een muis mij aan 
(met chocola op zijn bek).”

- “Leo geen melk meer geven, hij heeft last van oxipatie.”

- “Lejo heeft in de zaal gescheten. Wat doen we? Aankijken of een 
luier om doen?”

- “Misschien de deur even voor hem open doen als hij bij tafel 1 zit te 
miauwen (is hulp roepen).”

- “Buurvrouw is al een paar dagen haar poes kwijt, donker met 
 oranje vlekjes. Ernst? Jij iets gezien?”

- “Ingeborg heeft er zin in: ze pakt blindelings de flessen die inmid

dels allen op ‘n andere plek staan.”

- “Een klant vroeg mij de beschadigde kopjes weg te gooien  
(onhygiënisch). Ik zei dat we dan geen servies meer hebben.  
Ze heeft gelijk. Is er wat aan te doen?”

Research: “Marijke en Luce hebben even bij Orloff koffie gedronken. 
Bij het proost-klinken sloegen de kopjes niet stuk. Die kopjes moeten 
wij ook hebben.”

- “Marjan probeert de rode wijn na wat klachten. Na 3 glazen vindt 
ze de wijn uitstekend.”

Alledaagse opmerkingen die voor zichzelf spreken: 

- “Je haarstukjes hangen aan de kapstok, dank je voor het lenen.” 
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- “Ik werk nog ‘n zak tijgernootjes naar binnen (je kan het maar beter 
gehad hebben) dan naar huis.”

- “YES!!! Mijn kleine dikke Portugees komt naar Nederland, hoeraaa!!!”

- “Vanmiddag koude rillingen gehad van iemand zonder dat hij aan 
me zat.”

- “Sanchez (de Spanjaard) leent een fles ‘ammereeto’.”

- “Luce heeft een waanzinnig mooie nieuwe telefoon. Als haar het 
gesprek niet bevalt word je automatisch weggedrukt.”

- “De paracetamol is weer op.”

- “België-Nederland 1-0…. Shit!!! … Nederland geeft niet op.”

- “Stella heeft bij Ernst ontstoppingspoeder geleend.”

- “De Pisang Ambon is op, we schakelen over op de Benedictine.”

- “Politie houdt ons terras in de gaten. Ze komen nu elk uur met 
gummi knuppels langs.”

- “Luce gaat zondag tussen 2 en 4 een autotochtje maken.  
Iedereen even binnen blijven.”

- “De ventilator moet worden schoongemaakt, hij schiet terug.” 

- “Pernille (ik dus) heeft maar liefst 5 fusten versleept en is het hele-
maal zat.”

- “Jack heeft wel een hele ordinaire aansteker.”

- “Vertegenwoordigers mogen geen alcohol meer. Het lijkt of ze 
 daarvoor komen.”

- “Luce is weer terug na even ontzettend weg te zijn geweest,    
heeft twee weken aan de andere kant van de bar gehangen.”

- “Ik heb vandaag het koffieapparaat met ‘heavy shizzle’ schoon-
gemaakt. Hoop dat die het nog doet.”
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Over het eten e.d.

- “Het zijn slechte tijden voor de sinaasappels: er zijn nu zachte en 
hele zachte. Voor ‘n goed resultaat moeten ze gemengd worden. De 
groenteman brengt ‘n gratis doosje tomaten om ‘t goed te maken.”

- “De erwtensoep was zo stijf dat niemand er vandaag enige bewe-
ging in kon krijgen.”

- “Een broodje kaas kostte bij Esther 275,- … is dit een idee voor het 
ontmoedigingbeleid?”

- “Wil iedereen even goed opletten hoe je tosti´s bouwt?”

- “Op een onverklaarbare wijze zijn de bitterballen hol.  
Allemaal echoputjes utjes utjes utjes.”

- “Om goed te maken dat de geleverde groente linea recta de 
prullen bak in kon, maakt de groenteman het in zijn oneindige goed

heid goed met weer een doosje (te zachte) sinaasappels.”

- “Zeer merkwaardig: vanmorgen in de diepvrieskist een doos WC-
eend aangetroffen.” 

- “Vanaf heden mag niemand meer zonder toestemming van Jos 
broodjes, drank, tosti’s, koffie of wat dan ook nuttigen en dat op 
rekening van de Vliegende Hollander zetten.”

- “Marijke en ik hebben besloten de rode kool te gaan boycotten,  
wie doet er mee?”

- “Minder sla en lolligheden bij de broodjes doen. Men wil nu 
broodjes zonder tierelantijntjes.”

- “Er loopt een appeltaart door de zaak.”

- “Lieve lieve Frans (onze Manus - die alles kan -, door zijn klein-

kinderen “Opa Viezerik” genoemd) toen ik het lampje in de leeshoek 
aan wilde doen, sprongen alle stoppen. Grappig he?”

- “Wil Frans iets tegen het deurtje doen dat tegen je schenen 
 klappert? Nadat Jos mijn blote benen heeft geïnspecteerd,  
belooft hij Frans ernaar te laten kijken.”
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- “Een magere lange man zakt plotseling door zijn stoel. Van de schrik 
bekomen vraagt hij ‘een pilsje van de zaak’. Frans moet de stoelen 
even nakijken.”

- “Als je geïnteresseerd bent in de cursus: ‘werkt de koeling of niet?’, 
ben ik graag beschikbaar. Ik heb daarvoor een stappenplan ontwor
pen. Hier alvast een tip: houd je hand in de koeling, voelt het koud? 
De koeling doet het. Voelt het warm? Hij is kapot (of staat uit). In 
geval van twijfel: Frans bellen.” 

- “Het is zaterdag 21.10 uur: er hangt een zeldzaam vredige sfeer 
in Springhaver. Het is lekker warm (32 gr.), kaarsjes flikkeren op de 
tafels en geven een warm licht, men is tevreden en niemand zeurt. 
Vaya Con Dios blèrt gemoedelijk op de achtergrond en Lotte werkt 
een appelbol van de banketbakker naar binnen. Ze is content. Kon 
‘t altijd maar zo blijven. Maar daar komt Willem waggelend uit het 
toilet met een ‘ik wil rode wijn’-gezicht. Wel fijn dat hij zelf het num

mer van de taxi uit zijn hoofd kent.”

Onze gasten: niets dan lof op enkele gevallen na dan. Het is de laat-

ste jaren veel rustiger geworden, maar als de tijd er overheen waait 
denken we met weemoed terug aan hen die het bloed onder je na-

gels vandaan haalden en de medewerkers als een blok deed samen-

klonteren. Je kon je agressie goed kanaliseren door een vervelende 

klant juist een compliment te maken (bv.: “wat zit uw haar leuk”).

- “De candyman is aan de antidepressiva en verdraagt dien-
tengevolge niet al te veel drank. Je ziet het vanzelf aan zijn ogen 
(worden kleiner) en hij pikt het niet als je hem daarop wijst.” 

- “Fred kwam al heel vervelend binnen, moest gelijk geholpen wor
den (fluiten) en ging achter de dames aan. Toen hij ordinair werd, 
hebben we hem weer buiten gezet. Later kwam hij jankend terug. 
Echt heel hard huilen. Marian zei dat hij niet zo hoefde te huilen… 
waarop hij haar heel erg beet pakte en vasthield: ‘je moet me even 
troosten’ en dus hebben we hem weer buiten gezet.”

- “Onlangs wilde Bob betalen. Er stond er op zijn bon te lezen dat hij 
groot en dik is (en vooral veel zuipt). Dit is voor Bob niet zo leuk om 
bij het betalen nog even te moeten lezen.”

- “Noël heeft besloten zichzelf een alcoholverbod op te leggen. 
Misschien raakt hij nu de neiging kwijt om sambalpinda’s bij andere 
mensen in de oren te stoppen.”
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- “Onze eigen Marian komt stomdronken binnenlopen. Ze ontkent 
(‘je moet je niet in mij vergissen’) en loopt met haar koffie een tafel 
ondersteboven.” 

- “Even leek Springhaver weer op een echte saloon: er werd geknokt. 
Hector werd besprongen door Richard (rood hoofd, lodderige blik, 
altijd dronken). Richard was Kostos enorm aan het beledigen en 
Hector sprong voor Kostos in de bres. Toen vloog Richard Hector 
naar de strot. Richard is er vervolgens door ons uitgezet. Wie wil er 
binnenkort even ‘n gesprekje met Richard voeren? (ik niet).”

- “De Grot (favoriete klant van het jaar) was er weer. Hij had Jos een 
brief geschreven van 6 kantjes (een principezaak). Hij wilde de hele 
handel aan de politie geven, die zouden het wel oplossen. Verder 
zei hij nog hele lelijke dingen over zijn collega kunstenaar Jos. Liane 
bedacht dat hij ‘n vadercomplex had: Hij wil dat Jos hem als kunste

naar erkent. Wij zijn er van overtuigd dat deze persoon niet spoort.”

 Twee weken later. “Luce heeft er zin in en dan komt de Grot binnen 
(moest eruit, bleef en daagde haar uit), hij wilde een herkansing - na 
politie en heel lang geouwehoer ging hij naar buiten.” 

 Een maand later. “De Grot heeft weer een brief geschreven. Nog 
agressiever dan de vorige. Jos krijgt nog één week om zijn excuses  
te maken. Dan gaat hij met alles naar de advocaat.”

 Een half jaar later. “De Grot heeft zijn correspondentie gebundeld 
en naar de politie gestuurd. Ik denk dat hij schrijver wil worden  
i.p.v. schilder.”

- “Prikkeldraad is in de ban van een meisje, dat nu al 7 glazen rode 
wijn heeft opgedronken, dientengevolge paarse tanden heeft en dat 
vindt hij blijkbaar helemaal oké.”

Truc. “Willem Hond grist snel het koekje weg en doet daarna of hij 
er geen gehad heeft. Zo doen volwassen mannen met een moei-
zame jeugd dat. Hij wordt door Liane stevig aangepakt.”

- “Jantje Siegheil kwam langs (klein mannetje, kaal, veel geschreeuw: 
kutwijf en zo). Omdat hij niet meteen weg wilde, kwam de politie 
met gezwinde spoed en toen was alles weer goed.”

- “Karel heeft geheimpjes. Nou eentje dan, zeg ik. Eigenlijk is mijn 
beroep… dat ik oude vrouwen verwen voor geld.  
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Nou leuk beroep, zeg ik. Hij stamelt…eh, maar jou verwen ik voor 
niks. Nou ja!!! Wat een arrogante belediging? Ik oud? Ach, wij 
 vrouwen hebben het maar voor het uitkiezen.”

- “Hoe hoger de opschrijfrekening van sommige klanten, hoe groter 
de kans dat ze niet meer terug komen. Is er iets voor te zeggen de 
rekeningen op te laten lopen?”

- “Onze wethouder…. heeft vergeten te betalen. Wij hebben het 
stadhuis gebeld.”

Winterstress. “Onze vriendin Helma gaat een jaar met vakantie, nu 
zullen onze geilneven dus wel extra stevig aan de drank gaan.  
Kale Cor en Jan IJzerdraad vast de toegang ontzeggen.”

- “Het bruine mannetje (op de vergadering “het lopend  bankstel” 
genoemd) heeft een waarschuwing gekregen. Hij is irritant, 
vervelend, seksistisch, betaalt moeilijk of niet, praat soms geen 
 Nederlands, valt klanten (kussen/aanraken) lastig, heeft een  
slecht gebit. Hij heet Omar, wij noemen hem Sharif.”

- “Wij zijn met stip de top 100 van allerbeste cafés van Nederland 
binnen gewandeld.”

Een avond in februari. “Heeft Richard (griezel) trouwens zijn excuses 
al aangeboden? Moet hij trouwens niet excuses maken voor de 
manier waarop hij excuses maakt? Overigens bleek de Richard waar 
Marijke het steeds over heeft een andere Richard te zijn. Marijke 
kijkt Oman aan. Oman: “One A’dammertje” Marijke: “Waar wil je ‘m 
hebben?” Oman: “In Oman.” Marijke: “Graag, kom ‘m wel brengen.”

- “Wat moeten we met Jeanne. Vanavond speelde ze met lego en wat 
later had ze het aan een ander tafeltje alleen zo enorm naar haar zin. 
Ze is de draad kwijt. We moeten iets doen. We hebben allerlei num

mers gebeld, iedereen verwees naar de politie, die haalde haar op. 
Jeanne vond dat fantastisch.”

- “Ton aangesproken: max. 2 alcoholische consumpties per dag, als 
hij met zijn tanden gaat klapperen is het gelijk afgelopen. Bovendien 
wordt er geen handel in het café bedreven.”

- “Rudolf kwam (na ‘n maand) vragen of hij weer naar binnen mocht.”
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- “Krullenbol met bril (veel alleen), praat veel (eet smakelijk met 
 spekjes enzo) kruipt onder mijn huid.”

- “Kale Cor is weer gesignaleerd. Niet tappen.”

- “Kijk jongens jaaaaa, Roel drinkt weer, het liefst twee goudgele 
 rakkers in een keer.”

- “Er is weer een tafel weggelopen.”

- “Siegheil heeft zijn baardje eraf geschoren, lijkt nu iets minder op 
een tuinkabouter. Ik weigerde hem nog een laatste drankje. Hij begon 
te schelden en riep ‘vieze toiletpot en heil Hitler’. Hij wilde de baas 
spreken. Ik heb gezegd dat hij daar al mee sprak. Toen ging hij weg. 
Baasje boven baasje.”

- “Onze dagelijkse zwerver neemt aardig wat ruimte en bestelt niets. 
Na vijf keer beleefd vragen, schoot hij uit zijn slof en wilde hij onze 
Ton aanvallen. Zullen we samen hier een punt achter zetten?”

- “Co was er weer en bleef zuigen. Hij wilde wel even buiten met mij 
op de vuist. Toen begon hij iemand anders te irriteren en heb ik hem 
er even hardhandig uitgezet. Wat een vreselijk irritante lul.”

- “Jan Ambon vraagt of hij al dronken is. Hij had met zichzelf af
gesproken van de alcohol af te blijven.”

- “Dolle pret vanmiddag. Peggy Lee zingt de sterren van de hemel,  
de hondjes eten van tafel, Marian schuift haar schooljufvrouw-
gevoelens over de bar en Wieneke fladdert wat rond in haar nieuwe 
‘denk aan je lijnjurkje’. N.b.: als Fred nog een keer zijn excuses aan 
komt bieden komt hij er niet meer in.”

- “Zo leuk om terug te zijn. Waarom? Omdat alle dingen die ik deed 
door niemand anders worden gedaan, dat voelt zo onmisbaar. Zo 
leuk. Nu is alles weer fris en fruitig. Wat is het hier toch fijn.”

- “Vanmiddag werd ik gealarmeerd door een somber ritmisch geluid. 
Boem boem boem. Wat bleek? Er was op het toilet een meneer 
bezig een toiletrol te vervangen.”

- “Mohammed is weer binnen en vraagt om sigarettengeld. Volgens 
mij begrijpt hij het allemaal niet zo.”

- “Ik heb Harry Kruitenbrouwer een laatste waarschuwing gegeven 
(was het volkomen met me eens).”

- “De man met de Beethoven-look krijgt niet meer. Willy Wortel? 
(mag hier al jaren niet meer komen).”

- “Zeer nette man eruit gezet wegens onbehoorlijke gebaren, spugen 
en schelden. Ongelooflijk.”

- “Afknappers bij een vluchtige ontmoeting. Foute schoenen, te korte 
broek met sportsokken, slappe zweethandjes, walmende adem,  
bij hand geven te lang vasthouden, luchtzoenen. Met benen wijd op 
een stoel zitten, mensen die niet weten wat ze willen (bestellen) en 
het altijd met je eens zijn.”

- “Hij heet ome Cor, heeft lekker gegeten en gedronken en zegt ver
volgens dat hij geen geld bij zich heeft. Hij is 60, kort haar, dikke 
 wallen en wil voortdurend pianospelen, zegt dat hij vroeger bij de 
BVD heeft gezeten en Jos te kennen. Hij blijkt ook in de rest van de 
stad dergelijk gedrag te vertonen.”

- “Er loopt een man rond in Utrecht, Iraans, groen pak, witte 
schoenen, spreekt beetje Nederlands, wat verlegen. Probeert gratis 
te drinken en te eten en zegt dat hij de zoon is van premier Wim Kok 
(geadopteerd) en heeft Chinese ouders. Wim Kok regelt nog steeds 
zijn financiën.” 

- “Er is vast een goede reden waarom jullie gisterenavond de tafeltjes 
niet hebben schoongemaakt. Willen jullie mij dan even bellen zodat 
ik een half uur eerder kom?”

- “Jan G. zit even slecht bij kas. Even opschrijven. Was gisteren beetje 
down, heeft nieuwe huissleutel.”

- “We zoeken Jan G. De politie is in zijn huis geweest en geen spoor. 
Geadviseerd is om ‘n paar dagen te wachten, daarna doen we aan

gifte van vermissing. Zijn signalement is bekend bij de politie.”

- “Jan G. is boven water, hij is 1 ½ week in A’dam geweest. We krijgen 
weer een sleutel van hem en hij zal voortaan laten weten als hij iets 
geks gaat doen. Hij heeft voor Martin een asbak geboetseerd.” 

- “Sjaak is op hoge poten vertrokken omdat hij zijn teckeltje niet 
wilde aanlijnen (Berend Botje). Willem Hond zeikte ook: waarom is 
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die teckel niet aangelijnd. Alle honden moeten worden aangelijnd 
en dus ontstond een discussie of een teckel ook een hond is. Als ie

mand zijn hond niet aan de lijn wil doen, wend je je tot de hond met 
het verzoek zijn baas aan te lijnen. Touwtjes bij de kassa.”

Windkracht 14 in Utrecht. “Springhaver, tehuis voor weggewaaide 

thuislozen. Hebben jullie ook gehoord dat er een teckeltje is weg-
gewaaid?”

- “Het was heel druk. Jos heeft ook nog geholpen. Het zweet stond 
op zijn hoofd en hij was als de dood dat er bij iets hem besteld zou 
worden. Begrijpelijk. Ze bestelden koffievrije cappuccino/bessen

thee/ bitterbollen/ twee voor de road/ een jongen met ijs en een 
‘on the rocks baby’.” 

- “Ome Marius ruikt best wel naar ‘n stilstaande vijver. Hij was boos 
om de hoge rekening (iedereen bleek op zijn kosten te drinken i.v.m. 
zijn verjaardag). Hij dacht dat alles van de zaak zou zijn. Toen hij 
toch wilde betalen zegt-ie opeens ‘hier pak an, anders knijp ik in je 
tieten.’ Nou ja, ik boos, ik vergeef het hem deze keer omdat hij ja

rig is. En: een onbekende heer drukte me nog een tip van 95,  in 
mijn handen. Dat heb ik geweigerd. Toen is hij gelijk beledigd weg-
gelopen. Ingewikkeld werken.”

- “Gisteren had Bernard (de zwerver met de natte handjes) de stoel 
onder de kont van Matthijs uitgetrokken. Die werd kwaad en gooide 
Bernard zo’n drie meter verderop. Bernard ging daarop gedwee en 
geschrokken naar huis. Wij hebben Matthijs (flapdrol) duidelijk ge

maakt dat we dat hier niet zo doen.” 

- “Clara had vanmiddag met Fedja van Huet een privévoorstelling in 
zaal 1. Ze kwam naar buiten met een bloedende lip. Hoe kan dat?”

Uit de bioscoopkassa: “Ja eh met de Vries, kun je me misschien ver
tellen waar punck-drink-love over gaat? Nou eh, over een gestoorde 
gast die wc’s in elkaar slaat. Hij wordt ook verliefd en er valt een 
piano uit de lucht. Oké, doe maar twee kaartjes.” 

- “Als je koude voeten in de kassa hebt, moet je de brievenbus dicht 
doen.”

- “Bij snoep alles in de leesrichting leggen. Het ziet er anders zo 
ongeïnteresseerd uit.”
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- “Vanavond hebben Alex en ik een dronken man zonder kaartje uit 
zaal 1 getild.”

- “Wat doen we met die vrouw die nu voor de 17e keer naar ‘As it is 

in Heaven’ is gegaan?” 

- “Straatmuzikanten zijn te horen in zaal 2. Ingrijpen graag voor onze 
gasten dat zelf gaan doen.”

- “Al jaren lever ik mijn oude tandenborstel in voor de projectoren, 
maar sinds kort heb ik een elektrische tandenborstel. Kan iemand 
nu zijn eigen tandenborstel een keer meenemen?”

Gesprek met onze Cor. Joop komt binnen (met hond Linda). Zegt Cor: 
“Héé Koos, was gezellig tot kijk.” Zegt Joop: “Ik kom net binnen en ik 
heet Joop.” Moraal: zit je om goed gesprek verlegen: ga naar Cor.

Klacht (per brief): “Ik wilde een klacht hierbij indienen aangaande 
het gedrag ten opzichte van mij van uw bedrijfsleidster. De laatste 3 
maanden kom ik hier vrij regelmatig koffie drinken en heb met nie

mand last en zelf val ik ook niemand lastig. Omdat mijn suikerspiegel 
laag is, gebruik ik best heel veel suiker in de koffie. Twee weken 
terug wilde ik dat weer doen en toen pakte dat mens opeens alle 

suikerstaafjes van mij af en betichtte mij ervan dat ik een klein kind 
was die uit de suikerpot snoepte. Ik vind dat te ver gaan, temeer 
daar zij vanaf dat moment steeds met opzet mij minder suiker geeft. 
En dan heb ik het niet over de manier waarop ze mij bekijkt. Ik vind 
dat gemeen. Ik kom hier vaak voor mijn plezier en nu wordt alles 
verziekt door dat mens.” 

Nog een klacht: “Een mevrouw zei dat we de wc beter moeten 
schoon maken, twee weken geleden lag er ‘n spinnetje en dat lag er 
nu nog. Bij bestudering bleek dit een stukje beschadigde tegel te zijn.” 

- “Onze zwerfster heeft 100 meter wc papier in de pot gepropt.  
Ruiken, slapen en lastig vallen mag niet, maar ze schuift graag bij 
 andere mensen aan. Dan voelt ze zich veilig en gaat dan zitten pit
ten. Ik zet dan steeds hard de asbak voor haar op tafel. Nu heb 
ik toch een soort gesprek met haar gehad en geconcludeerd dat 
er niet te praten valt: ze reageert lichtelijk agressief met laag on-
verstaanbaar gemurmel. Toen was ze opeens weg. De oplossing: 
even met haar gaan praten.”

- “Liona’s proeftijd zit er vandaag op. Omdat ze ons zojuist om dat te 
vieren spontaan whisky begon in te schenken is er opeens weer die 
twijfel. Maar we zien het nog even aan…”

- “En jawel, Jaap (scheel) heeft het voor elkaar: hij komt er nooit 
meer in. Hij had het op Gert (bruine ogen/geen koekje, alleen 
chocolaatje) voorzien. Na Gert bedreigd te hebben trok hij hem 
vervolgens over de tafel met alle toestanden van dien, kapot glas, 

schreeuwen etc. Politie gebeld en daar heeft Jaap zowaar op ge

wacht. Hij wilde hier toch al niet meer komen omdat wij zo boos 
naar hem kijken.”

- “Ja en daar is hij weer. Jaap komt binnen en wil voor het nieuwe 
jaar een nieuwe start, of wij ‘t nog eens in de groep willen gooien. 
Jos had hem een rol in een film beloofd omdat hij zijn glazen oog 
eruit kon halen. Geen kans dus. Als hij bezopen is denkt hij dat hij 
hetzelfde is en de wereld is veranderd.” 

- “Jaap is er weer en beweert dat hij naar binnen mocht, maar dan 
geen drank meer kreeg. Hij haalt het bloed onder je nagels vandaan. 
Hij houdt vol en is boos, dus hoppa de tafel in de hoogte, alles op de 
grond. Boem! Hij ging daarop zelf naar buiten en in ‘t voorbij lopen 
bood hij terloops zijn excuses aan en vroeg wat de schade was. Bij 
de deur moest hij nog even schelden tegen zomaar een gast.”

- “Hé Cor, een aardige dame heeft een vergankelijk cadeautje voor je 
achter de bar achter gelaten.”

- “Lieve Erik, het spijt me als ik je humeur heb verpest met mijn rot
tige opmerkingen, dat had je niet verdiend. Ik zal voortaan beter 
mijn best doen en mijn woede onder controle houden, Ik hoop dat 
je nog met me wil werken, Lotte.”

- “De Springhaver baby boom? Ook Martijn en Bas hebben baby’s 
gekregen. We moeten gauw een cadeautje brengen want voor je het 
weet gaan ze op kamers. Wat is Springhaver toch een leuke tent...”

- “Wil je Mo op de kast jagen? Moet je Heintje draaien (de Duitse 
castraat die liefdesliedjes zingt).”

- “Kijk uit voor meisje in rolstoel die bij ons midden in de zaak even 
haar plas komt doen. Ze vraagt iedereen in de stad of ze willen du

wen. Ze is zielig en gestoord. Laat haar vooral niet teveel drinken.”
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- “Als je in Springhaver werkt heb je een beperkt liefdesleven.  
Het leven is zuur, maar seks kan elk uur.

- “Wie niet waagt die niet wint. Geef het een kans en wordt bemind. 
Beter een vrouw aan je tafel dan tien aan de bar. Wees vrij en blij 
zonder hij of zij. Wees ‘n paar zonder hem of haar en dus: kom klaar 
zonder hem of haar. Al wat rijmt op relatie, is alleen maar frustratie. 
Conclusie? Vrijgezel! Wij wel.”

- “Lisa heeft deze week al 2x na geborreld. Dit valt opvallend samen 
de afwezigheid van Jos.”

- “Op dit moment slaat het bier dood als je er naar kijkt. Teveel glans

middel?”

- “Mannen vallen mee, wel eerst even goed de gebruiks aanwijzing 
lezen.”

- “Twee dames zijn weggegaan door Joop. Hij maakte vieze geluiden 
enzo.”

- “Vrijdagavond is er iets bijzonders gebeurd. Het koperrandje van de 
bank is gepoetst. Cabinedeuren en de deuren naar zaal 2 kregen een 
sopje. Soep- en kopjeskast is schoongemaakt. Verder niks.”

- “Helaas Maurits is weer in het land en vanavond in de kroeg. Hij 
schijnt een half jaar vast te hebben gezeten, maar is nog even ge-
stoord als altijd, mist alleen nog wat meer tanden. Wees alert.”

- “Als starende klanten je aanspreken op tiethoogte kun je eventueel 
door je knieën zakken.” 

- “Wie zegt er wat over het decolleté van onze Wilma. Zo binden we 
alleen maar de kat op het spek.”

- “Tafel 14 heeft per ongeluk 114 afgerekend en dat was veel te veel.” 

- “Kon de kassalade weer niet open krijgen. Niets werkte.  
De computer hulpmeneer kwam speciaal langs. Alles geprobeerd  
(hij deed belangrijk en ingewikkeld). Het was alleen het stekkertje 
dat erin moest (ontdekte ik zelf). Dus dan weten jullie dit ook.” 

- “Hoe zeg je subtiel dat hij of zij stinkt? (de bebaarde vrouw bv.) 
Blijft lastig…, ik ruik iets geks?”

- “Anke had zoveel sjans vanavond dat alle dames aan zichzelf 
 begonnen te twijfelen.” 

- “Er zit hier iemand die beweert niet dronken te zijn, maar last te 
hebben van de volle maan.” 

- “Jos zegt dat er een wild vat in de kelder staat en nu durf ik niet 
meer naar beneden.”

Vrijgezellenonderzoek. –“Slechts 3 collega’s zijn momenteel ‘gepart
nerd’ en 4 ‘in betweens’.”

Conclusie: wie niet vraagt blijft maagd. Voordelen van singleschap: 
geen klachten van de buren, minder chagrijnig op het werk, rooster-
technisch handiger, gaat het eens niet over relaties tijdens de na-
borrel, meer tijd om leuke dingen te doen met vrijgezelle collega’s, je 
kan op de kersborrel lekker wild gaan en daarna lekker diagonaal in je 
bed liggen. Conclusie: je beste beentje in je eentje. Wie de vrijgezel
lenstatus waagt is het zij of hij die niet om den problemen vraagt.”

- “Welke Einstein heeft er (GVD) aan de spanningsknop van de koffie-
machine gezeten?”

- “We hebben seksboekjes op de leestafel gevonden. In de gaten 
houden.”

- “Ons terras is erg in trek… Nee niet om op te zitten, maar om mee 
te nemen.”

- “Dhr. De Konink liep zonder te betalen de deur uit, toen ik hem 
achterna liep bleek hij helemaal geen geld te hebben, maar gaf vrijwil
lig en ongevraagd gelijk zijn paspoort. Komt ‘m binnenkort ophalen.”

- “Ik wilde alleen even zeggen hoe beregezellig het kerstfeest was. 
Iedereen een heel fijn nieuw jaar.”

- “Ries schuift bij iedereen ongevraagd en ongegeneerd aan om de 
toestand van de wereld te beschreeuwen. Ik heb hem niks meer 
gegeven terwijl zijn hele binnenwereld schreeuwde om alcohol.”

- “Luce-je wat ben je toch een schetepoepedoosje…, gewoon zomaar.”
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- “En jawel boekje gevonden van Marjo (blonde vriendin van Hector) 
met allemaal adressen van onze dronken klanten: totaal geschift als 
je het mij vraagt.” 

- “Lange man, netjes gekleed, met bril, intellectueel type, slaat 
opeens aan de bar een glaasje kapot. Zoiets nog nooit eerder 
meegemaakt. Hij vroeg de rekening (ook van het glaasje) en ver-
dween weer.” 

- “Leo was erg agressief omdat we te weinig uitgangen hebben.  
Ging boos weg door de voordeur.”

- “Patricia en ik hadden grote problemen met ene zeer dronken Flora. 
Ze kwam met Rampert mee, die ooit met haar heeft gevochten in de 
steeg. We hebben haar met 4 man de tent uitgedragen.”

- “Waarschuwing: zondagavond onbekende nette man, kalend, 42 
jaar en een rugtas. Niks aan de hand. Niemand kende hem. Begon 
zomaar opeens drie klanten te bedreigen (waarschijnlijk drugs).”

- “Er zat ‘n man tevergeefs op zijn vriendin met geld te wachten 
(bestelde en bestelde). Op het eind van de avond (aangeschoten) be

gon hij te huilen. De vriendin liet het afweten. Komt vrijdag betalen.”

- “Erg irritante gast binnen gehad (Beethoven-look): blauwe jas, een 
bandrecorder, liep ontzettend bijdehand te doen zodat zelfs Dick en 
Hector het voor gezien hielden.”

- “Manuelo de Spanjaard krijgt het zo langzamerhand in zijn bolletje. 
Hij bestelt drie bier tegelijk, drinkt ze niet op omdat ze besmet zijn. 
Dan wil hij een sigaar uit een nog gesloten doos etc...”

- “De broer van Hector (met putje in zijn voorhoofd) wenst ook niet 
meer te betalen.” 

- “Theo meende een stoel in elkaar te moeten rammen omdat hij na 
sluitingstijd geen biertje meer kreeg. Hij is zojuist z’n excuses aan 
komen bieden. Wat moeten we toch met al die excuses.”

- “Willy Wortel heeft een jaarverbod bij Café België en in Stairway.”

- “Dat Spanjaardje (ettertje) wordt kleffer naarmate je hem koeler 
bejegent, misschien moeten we aardig tegen hem gaan doen, gaat 
ie misschien weg. Heeft iemand nog suggesties?”
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- “Er is buiten een stevige knokpartij geweest tussen Kale Cor en Hec

tor. Vandaar dat kapotte rechterbrillenglas. Gert is naar huis gegaan 
en Hector weer naar binnen, maar zijn woede was nog niet over en 
ging verder met het sarren en schelden. Hij heeft ook nog een stoel 
tegen me aan getrapt.”

- “Gefeliciteerd met onze 53e plek op de Nederlandse café top 100.”

- “De vieze man met de nog viezere hond kwam om 20.59 binnen. Ik 
heb hem onmiddellijk beleefd geattendeerd op dat hij de smerige 
hond hier geen eten mag geven (onze stoofpotjes leeg likken).” 

- “Liefste collega’s, de dozen droppastilles zijn voor ons. Overmatige 
inname heeft ‘n laxerend effect.”

- “Theo Grand-Cru kwam om 12.15 een duveltje drinken en wist niet 
meer dat we hem gisteravond katje lam naar buiten hadden ge

dragen. Hij begon achter elkaar te hijsen. I.v.m. ons sociale hygiëne 
diploma probeerde ik hem te temperen. Hierop was ‘het heertje’ 
zo beledigd, dat hij - niet betalend - de deur uitliep: duidelijk in de 
ontkennings fase i.p.v. de ontwenningsfase. En toen kwam de een-
ogige Jaap weer eens binnen met een groene pilotenbril op, dus heb 

ik hem linea recta de deur gewezen. En als ik Kale Cor passeer roept 
hij steeds ‘hé lekker wijf!’ Wat moeten we met deze idioten?”

- “Keizer Klitco…, klein ventje met een muts op, probeerde nu ook 
achter de bar te komen. Hij vroeg naar de baas toen we hem rustig 
en resoluut bij zijn schouder naar buiten begeleidden.”

- “Jongeman met krukken liet ‘n briefje achter voor ‘t donkere meisje 
dat hem er zondag uit had gezet. Dat ben ik dus. Zeer vervelende 
vent (al jaren last van) met een hele scherpe neus: An die Nase 
eines Mannes erkennt man die länge seines Johannes. Geef hem 
nooit mijn naam. Er zit een steekje los.” 

- “Ook ik mocht er iemand uitzetten. Het bleek ‘n bekende: ene Nico, 
45/ brilletje/ blond en slungelig. Was al bezopen bij binnenkomst en 
wilde ‘n stoel in elkaar rammen. Alcoholtest bij de deur?”

- “Wat is het toch een leuke tent. Ellen, zet hem op met die achter
volger van je, als je iemand nodig hebt om hem een knietje te geven 
of anderszins te kleineren, call Etske.”

- “Heb Kluitenbrouwer dinsdag volledig bezopen uit de foyer ge

haald. 2 weken geleden heb ik hem 3 x gewaarschuwd, waarop hij 
schreeuwde dat er nog 120 kroegen in Utrecht waren. Daar heb ik 
hem vanmiddag aan herinnerd, maar hij wist nergens meer van. 
Brouwde Kluitenbrouwer zelf maar bier.” 

- “Lieve collega’s Ik heb schuld en doe boete. Er wordt veel over mij 
geklaagd. Ik zal mijn leven beteren. Geliefden…, ik zal alles op alles 
gooien en trachten dat jullie weer trots op me kunnen zijn en kun

nen zeggen zucht…Etske wat is ze toch goed, maar nu even niet 
want ik moet even ingrijpen.”

- “Verder allemaal tevreden klantjes met ronde gezonde vol gegeten 
buikjes.”

- “Wie o wie wil onze Spanjaard een oplawaai geven? Wij denken  
aan Wilma.”

- “Theo is weer lastig geweest. Hij viel een vrouwelijke gast lastig met 
ranzige praat. Eruit gezet.”

- “Kluitenbrouwer valt weer de dames lastig en vraagt zelf om  
de politie. Wordt nu echt ingewikkeld.”

- “Kleine smoezelige junk (donzig haar op zijn wangen) gesignaleerd. 
Heeft ‘t voorzien op damestasjes. Wilma heeft hem met haar ogen 
de tent uitgekeken. Hij komt misschien terug als Wilma er niet is.”

- “Mannetje met bril (jampotglazen) altijd dronken, vervelend en irri
tant aanwezig, heel lang van stof, heeft mijn naam in de bar gekrast. 
Ik kan er echt niets aan doen, ik voel me er ongemakkelijk bij.”

- “Egbert mocht niet met zijn auto naar huis (straalbezopen/sleutels 
afgepakt). De taxi’s weigerden ook en toen heeft Bertje (ook dronk

en) hem naar huis gewandeld. Geen idee of ze aangekomen zijn.”

- “Rijk worden? Jos looft een premie uit voor degene die de Vrij-
Nederland-dief betrapt.” 

- “Theo heeft excuses aangeboden voor het handgemeen met Hec

tor. Hij wil niet meer dronken worden, zei-die. Vijf minuten later 
probeerde hij bier te stelen bij hele aardige klanten.” 

- “De witte dame nu de toegang ontzegd. Ze beweert (woedend) dat 
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de Heer voorbestemd heeft dat zij hier komt. Ik heb gezegd dat de 
Heer dan maar eerst even contact met ons moet opnemen.”

- “Ho ho, over de witte dame: er schort wel het e.e.a. aan, maar we 
zijn er ook voor haar.”

- “West-Malle-Ton valt na 3 bier in slaap of begint onverstaanbaar 
tegen etende gasten te brabbelen.”

- “Floris Baco had teveel gedronken, maar liet daarna stiekem gasten 
voor hem bestellen.”

- “Ik heb met Hector gesproken. Hij snapt ons probleem (zijn zuig-
gedrag) niet. Zullen we hem vragen om voortaan een briefje van zijn 
moeder mee te nemen?”

- “De Chief is weer terug. Hij moest buiten zijn patat opeten.”

- “Schatteboutjes, vrijdagavond de vrieskist open laten staan.  
Alles weggegooid.”

- “Dat gezeik van Claire over de muziek word ik zat. Ze dreigt steeds 
naar Jos te gaan.”

- “Kermit wist niets meer van vrijdag. Hij wil graag ‘n alcohol-
restrictie: na 22.00 krijgt hij niets meer.”

- “Kale Cor is weer geweest, we schijnen geen enkele indruk meer op 
hem te maken.”

- “Het is opvallend dat zijn terugkeer samenvalt met de afwezigheid 
van Jos.”

- “Kermit is klaar. Het is een alcoholisch wezen. Alle twijfel is nu weg: 
helemaal stoppen.”

- “Vandaag kwam Frank Dubbel vragen of hij weer naar binnen 
mocht.” 

- “Amelie Putain heeft betaald, hoera!! Ze zit nu in de handel (boe-
ken, kristal etc.).” 

- “Meneer, bril, scheiding aan de verkeerde kant, dun haar, beetje 
raar, is zonder betalen weggelopen.”

- Grote zwarte leren jas, donkere krullenbol, rood aangelopen gezicht 
(kan natuurlijk over zijn als hij nuchter is). Oja, had een gitaar bij 
zich. Een notoire zwartdrinker. Ook al toegeslagen bij Stairway.” 

- “Wat moeten we met die enorme berg kurken in de kelder?”

- “Kluitenbrouwer vroeg of hij er weer in mocht. Ik heb hem gezegd 
dat wij besloten hadden hem voortaan definitief te weigeren. Toen 
wilde hij weten wie wij zijn, etc. etc. etc.”

- “Totaal zinloos: de Fluit heeft ‘n oude Saab zonder kilometerteller 
gekocht. Dat jullie dat weten.” 

- “Weer een vervelend persoon gesignaleerd. Verlopen gezicht en 
maakt onverhoedse bewegingen alsof hij iets uit zijn gezicht wil mep

pen. Blank, fors en kale kop en praat zoals hij eruit ziet.” 

- “Hoera we zijn 59e kroeg van Nederland geworden. Er is taart van 
de brouwer. Applaus voor jezelf.”

- “En wie stapt er na de vergadering binnen: Jaap met zijn glazen 
oog. Het is 1 maart, de 6 maanden zijn om etc. Gelukkig waren we 
er nu allemaal om hem met z’n allen definitief de deur te wijzen.”

- “Theo komt binnen, posteert zich aan de bar, stoot zijn glas op de 
grond en zegt vermoeid: ’ik ga al’.”

En dan is er het afscheid nemen. “Betekent die enorme bos bloemen 

bij mijn afscheid (die je normaal in het ziekenhuis krijgt) dat jullie blij 
zijn dat ik opgedonderd ben? Ik moest in elk geval huilen….Springhav

er, een mooie microwereld, die ik nooit zal vergeten dankzij jullie.”

- “Wat ik bij mijn vertrek bij me hou: heel veel mooie, leuke, ont-
roerende, frustrerende, verveelde en onvergetelijke herinneringen. 
Een hele lieve familie en een blijvende deuk in mijn bil (ben ooit met 
een kist sinaasappelen van de trap gevallen). Heel veel liefs voor 
jullie allemaal. Lieve collega´s, ik wil jullie allemaal bedanken voor 
zoveel jaar, lachen, werken, huilen. Een plek waar ik altijd naar toe 
kon en kan gaan, een plek waar ik mezelf mocht zijn. Ik zal JULLIE, 
de nachtelijke dansjes, het naborrelen, de feestjes en dagjes uit, het 
werk, ja zelfs het bestek missen. Dit is geen vaarwel,  
want ik blijf komen. Veel liefs.”
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- “Lieve collega´s. Eindelijk is het zover. De zomer nadert. Heerlijk 
genieten van de rust, lekker relaxed muziekje, een afwasje in ´t uur, 
flauwe klusjes, het schoonmaken van de buitenkant van de prullen

bak in de afwerkplek, extra aandacht voor elke zeldzame klant, potje 
trivianten, galgjes, kortom tijd voor de echte uitdagingen binnen ons 
beroep van barman of vrouw. Dikke kus en geniet van de zomer.”

Mei 2015 Jos Stelling
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Marijke Mulder, 29 november 1960 - 31 mei 1996
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