In Van Wegen wordt al 135 jaar niet geschreeuwd en gevloekt

Historie van een gaaf café met De Paus achter de bar
Het eerste exemplaar kreeg
emeritus-hoogleraar sociologie
Gerrit Jansen uit handen van
kastelein Niek Veerman. Jansen
promoveerde veertig jaar geleden
op onderzoek naar sociale functies
van cafés in het algemeen en Van
Wegen in het bijzonder.
Emeritus-hoogleraar sociologie Gerrit
Jansen (m) krijgt het eerste exemplaar
uit handen van cafébaas Nico Veerman
(l) en auteur Ton van den Berg.
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Voor deze gelegenheid bezocht de
'kermisprofessor', vanwege zijn
hoge leeftijd, onder begeleiding van
familie vanuit het Bartholomeus
Gasthuis het café dat hij zo lang
trachtte te doorgronden.
Uitbater Niek Veerman: ,,Het
boekje is een eerbetoon aan de
auteurs en aan Jansen. Zijn werk
loopt als een rode draad door de
geschiedenis van dit café.''

Café Van Wegen begon in het pand
aan de Lange Koestraat 5 en verhuisde
naar nummer 15.
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UTRECHT
Of café Van Wegen met zijn 135
jaar het oudste café van de stad is?
Aan die stelling wagen de
bezoekers van de uitspanning aan
de Lange Koestraat in Wijk C zich
niet. Dat het een vaste waarde is in
de Utrechtse horeca, dat staat wel
vast.
ROELAND FRANCK

Enkele tientallen mensen, veelal
stamgasten, woonden gistermiddag
de presentatie bij van het boekje
Een gaaf café dat het jubileum
luister bijzet.
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Auteur en samensteller van het
boekwerkje, Ton van den Berg,
putte rijkelijk uit Jansens werk,
maar ook uit krantenartikelen en
het Volksbuurtmuseum. Hij noemt
Van Wegen één van de mooiste
Utrechtse cafés. En vooral heel
authentiek. ,,Het is een echt bruin
café, waar het gaat om de sfeer. Er
is geen muziek, omdat het gaat om
het sociale, het praten met elkaar.
Daar hoort ook bij dat je staat aan
de bar.''
Ook Erik Derksen van Koninklijke
Horeca Nederland in Utrecht roemt
Van Wegen. ,,Het is een café zoals
je dat in Utrecht bijna niet meer
hebt. Veerman is misschien wel de
laatste echte kastelein in de stad.''
Familie
Café Van Wegen in altijd in handen
van dezelfde familie gebleven. In
de jaren 50 is het wel een keer
verhuisd, van Lange Koestraat 5
naar nummer 15. Dat moest
vanwege de vooruitgang: de
verbreding van de St. Jacobsstraat
en de bouw van het kantoor waarin nu een filiaal van de ING
gevestigd is. ,,De glas-inloodramen de tapkast en het biljart
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zijn nog origineel'', zegt Van den
Berg.
Van Wegen was volgens Van den
Berg een net café. ,,Er mocht hier
niet geschreeuwd of gevloekt
worden. Bertus van Wegen die de
zaak tot 1981 runde, had de
bijnaam 'De Paus'. Er zijn kroegen
hier in de buurt, ik noem geen
namen, waar duizend jaar bajes
komt, of waar het vrijdagse
loonzakje leeggeschonken werd.''
Bij Van Wegen, waar naar verluidt
de mooiste pilsjes worden getapt,
lusten ze ook een glaasje, maar
echte dronkenschap werd nooit
geaccepteerd, vertelt Van den
Berg.
Auteur Van den Berg, journalist
maar tevens uitbater van een ander
roemrucht Wijk C-café (Willem
Slok) verdiepte zich in de historie
van zijn concurrent op verzoek van
Veerman die het jubileum graag
vastgelegd wilde zien. ,,We hebben
alle informatie bij elkaar geschraapt
die ooit over het café is
geschreven. Veel komt uit het
proefschrift van Jansen De
Eeuwige Toog, maar ook uit
krantenartikelen, Het Utrechts
Archief en het Volksbuurtmuseum.
Geesink
Van Wegen verwelkomde in al die
jaren veel gewone, maar ook
bijzondere mensen. Zo was Anton
Geesink er decennialang een graag
geziene gast. Ook toen hij niet
meer in Wijk C woonde, liep hij er
altijd even binnen als hij terug was
in zijn wijk. Maar ook
beroemdheden van heel ander
allooi waren er te vinden, zoals
schrijver Gerrit Komrij. En hij was
niet de enige auteur die de rust
verkoos boven meer lawaaiige
horeca. Jarenlang was Van Wegen
thuisbasis voor literaire
bijeenkomsten. Ook publicist Midas
dekkers behoort tot de clientèle.
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Als het eerste boekje is uitgereikt
zet kastelein Niek Veerman zijn
toehoorders even op het verkeerde
been met de aankondiging dat hij
nog een belangrijke mededeling te
doen heeft. Een tel houdt hij de
adem in om dan de aanwezigen
gerust te stellen: ,,Ik ben hier nog
wel even.''
Dan klinkt een welgemeend lang
zal ze leven. Van Wegen is nog
lang niet uitgeschonken.
Herinneringen? un.reageren@ad.nl
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