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EEN V E R G E T E N U T R E C H T S S C H R I J V E R 

De naam van Catharina van Rennes is in Utrecht nog algemeen 
bekend, maar wie herinnert zich haar oom Isaäk, een belaaind jour
nalist, geestig als /ij? 

Hij werd 13 september 1811 geboren op de Mariaplaats (E. 439), 
waar zijn vader Jan van Rennes een broodbakkerij had ter plaatse 
waar nu het restaurant-calé De Poort van Kleel is gevestigd, nr. 7. 

Isaäk van Rennes kende heel Utrecht en heel Utrecht kende hem. 
De brede rand van zijn grijs Elaphoedje was omgebogen van al de 
groeten die hij op zijn wandelingen door de stad moest beantwoor
den. Stond hij in bewondering stil voor een oude gevel op Oude 
Gracht of Vismarkt, dan kwamen de bewoners soms naat buiten om 
te luisteren naar de geschiedenis van het huis. waarbij hij met zijn 
stokje aanduidde hoe het was geweest in vroeger lijd. 

Hij was een rasechte Utrechtenaar die het utrechtse volksleven 
beschreef zoals zijn tijdgenoot Justus van Maurik het Amsterdamse-. 
Maar terwijl de/e een goed zakenman was in het tabaks- en sigaren-
bedrijf en ook aan l i teratuur deed, wijdde Isaac van Rennes zich 
geheel aan de journalistiek. 

Mij was de dagbladschrijver van de Nieuwe Rotterdamse Courant 
en dagbladcorrespondent noemde hij zich ook in de bundels „In 
huis en op straat" en „Vonken en vlammen", waarin hij later t) zijn 
humoristische schetsen van het utrechtse volksleven uit het einde 
der 19e eeuw verzamelde. 

Van Rennes vertelt van de- toenmalige utrechtse straattypen: Mie 
de Klomp, Hein de Zeeman en Bram de Mop. figuren die ons mo-

!) In huis en op straat, Utrecht 1882, 2c druk. Zwolle 1888. — Vonken en vlam 
men. Utrecht 1885. 
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dein geworden Utrecht niet meer kent, was Daantje niet de laatste? 
11ij beschrijft de utrechtse palmzondag, als duizenden wandelaars 

en een file van rijuigen zieh langs de Biltsestraatweg naar het kleine 
dorp De liilt bewogen, waai vroeger de pa lmpaardenmarkt de grote 
attractie was, maar nu . . . niets te zien was. 

Grote drukte heerste eertijds op pinkstermaandag. Even na mid
dernacht dook uit stegen en sloppen een groot aantal halfdronken 
mannen en jongens op met lange hengels op de schouder, want dan 
begon het visgetij, dat nu iedere zondagnacht zou worden vervolgd. 

De eigenlijke feestdag brak aan als de zon helder aan de hemel 
rees en overal in de stad de grote janpleziers stonden om de gezel
schappen naar builen te brengen. Als de mandjes met kadetjes wa
ren ingeladen en allen gezeten, kwam de oudste zoon uit het huis 
aanlopen met een zorgvuldig toegedekte mand welke hij op de bok 
zette naast de koetsier, die op het gezicht met te tong zijn l ippen be
vochtigde. Dan reed men weg door de nog stille straten. 

In de singels en in de Leidse Rijn lagen de bootjes gereed, waarin 
de huisvader in witte hemdsmouwen vrouw en kinderen wegroeide. 
Rustte hij even, dan nam hij een teug uit de fles, liet zijn vrouw 
ook eens proeven en zong met krachtige stem samen met de kinderen 
van Piet Hein, wiens naam is klein, maar wiens daden groot binne. 

De grote drukte was op de Biltstraat, waar op kruiwagens, hand-
karren en alle denkbare voertuigen scharren, sinaasappels, cocos-
noten, eieren en /uur lagen uitgestald. Doch scharren het meest, 
want dat was de lekkernij van de pinkstermaandag waarop elk recht
geaard huisvader dan vrouw en kinderen onthaalde. Voor een der 
talrijke kroegen gezeten scheurde zo'n familie met de tanden stukken 
van de taaie vis al en spoelde ze met een glaasje bier naar binnen. 

De duizenden die geen scharretjes wensten te eten, reden in de 
propvolle tramwagens naar Zeist om daar in het bos te wandelen. 

Gulle St. Nicolaas 

De utrechtse St. Nicolaasviering was enig in ons land, dank zij de 
studenten. Van twee uur 's middags tot middernacht kon men ze 
gecostumeerd op straat zien lopen. Zij organiseerden voorstellingen 
op wagens: een schuitje mei matrozen en de nedeiiandse vlag, dat 
de Willem Barendsz voorstelde, een troep Tyrolers die een „lief-
dadigheidsconcert voor den watersnood" gaven, een kar met zeeuwse 
boeren in gebloemde frakken met slaajnnutsen op. Deze groepen 
bewogen zich niet in optocht, maar verdeelden zich over de voor
naamste straten. De gecostumeerden maakten voortdurend onschul
dige grappen en waren gul met wijn en sigaren, zodat elk rijtuig 
steeds cloor een troep jongens en mannen werd omringd, waarvan 
verscheidenen zelfs „als gast" mochten meerijden. 

St. Nicolaas zelf reed met zijn beide zwarte knechts op de treden 
van zijn met vier paarden bespannen open rijtuig rond en strooide 
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met milde hand sigaren en lekkers uit voor de jengel; aan de rond
wandelende dames bood hij boeketjes aan. Wie zou dan thuis kun
nen blijven? In de Lijnmarkt en Choorstraat en op een deel van 
de Oude Gracht kon men over de hooiden lopen. 

De volksleesten vierde men in de grote tuin van Tivol i . Daar 
werd de ,,kermesse d 'été" gehouden, een zo getrouw mogelijke na
bootsing van de echte kermis. Men „sloeg koek", at poffertjes, 
waagde zijn centen op het draai bord en luisterde naar het snaren
spel van twee violisten en het guitaargetokkel van twee dames, dat 
op een paar grote kisten ten beste werd gegeven. 

O p de verjaardag der koningen vierde men er het bloemen feest. 
Dan stond op elk tafeltje een bloeiende plant en de tuin had ve-
netiaanse verlichting. De toegangsprijs bedroeg twaalf en een halve 
cent en ieder bezoeker mocht een plant mee naar huis nemen. 

In de grote zaal van Tivoli gaf de „Vereeniging tot veredeling 
van volksvermaken" volksconcerten, die blijkbaar /eer in de smaak 
vielen. In 1885 deed de zangvereniging Kunstmin zich daar horen. 
Greep deze wat te hoog en werd enige verveling bij het publiek 
merkbaar, dan vergoedde de kunstenaar Orelio dit met zijn edel 
geluid. Vooral zijn „Jantje zag eens pru imen hangen" bracht allen 
in verrukking. In de /aal heerste de voorbeeld igste orde, aan het 
verzoek der commissie geen drank mee te brengen, was voldaan. 

Er waren nog andere vermaken. „Een voorname plaats, waar n u n 
/.ich kostelijk en kosteloos anmseeren kan, bekleedt in Utrecht de 
Vischmarkt", zegt Van Rennes in 1880. 

Al de huizen der visverkopers waren toen nog voorzien van grote 
lui iels, waaronder hoge, grote, helder geschuurde la Iels met op
staande rand stonden, die herinnerden aan een biljart in een oude 
boerenherberg, evenals de achter sommige tafels staande ruime ban
ken, met rug- en zijplanken, deden denken aan de banken van een 
dorpskerk. In zo'n bank zat de hele familie garnalen te pellen, die 
door elk in een jenever-, bier-, punch- oi ander glaasje werden ge
daan en later, op een grote schaal verzameld, ten toon gesteld. Voor 
de grote tafel, die tot het schoonmaken en uitstallen van de vis 
diende, stonden op straat de hoge tonnen waarop de groene, van 
binnen roodgeschilderde vaten rustten, waarin „de vis van den dag" 
zwom, dreef of opgestapeld lag. 

O p de brug in het midden van de markt stond het aislaghuisje, 
waar uit het middenste hok het bovenliji stak van de afslager die 
zijn taak 's morgens om half tien begon en met korte tussenpozen 
eerst in de nacht eindigde. Er werd daarbij aanhoudend geschreeuwd 
en gescholden, maar steeds op vredelievende wijze beëindigd: op de 
vismarkt schikte men alles in der minne. 

Niet alleen voor de Utrechtenaren maar ook voor vele Amsterdam
mers was onze vismarkt een attractie en hetzelfde gold van het heil
zame water der Mariapomp. Deze stond toen nog niet in een plant
soentje voor het gebouw van St. Joannes de Deo van het gebruik 
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afgesloten, maar voor ieder toegankelijk op de Mariaplaats. Het 
kostelijke water werd per schip naar Amsterdam vervoerd en voor 
een schelling de kruik verkocht. Bij een vorstelijk bezoek te Utrecht 
mocht het Mariawater niet op tafel ontbreken. Des zondags stonden 
hele troepen amsterdamse heren en dames om de pomp geschaard. 
Het „glaasie" werd hun bereidwillig geleend door de tapper op de 
hoek, bij wie zij daarna tot beloning een „spatje" gingen drinken. 
Trouwens even voordat zij aan de pomp kwamen, hadden zij er ook 
al een „genomen". 

Spookgeschiedenissen 

Utrecht had omstreeks 1880 ook nog zijn griezelige amusementen: 
spookgeschiedenissen. Het spookte in een huis van de Voetiussteeg 
en in het zogenaamd Spanjaardsgat, laatste overblijfsel van het zui
delijk bastion van het kasteel Vredenburg. Als de stormwind door 
die onderaardse kluizen gierde en de maan haar spookachtig licht 
wierp door het grote ijzeren rooster boven op de wal, kon men er 
nog het k u n n e n en kennen horen van de eerzame bakkersdochter 
die door een spaans officier werd ontvoerd en daar in een diepe 

kuil verborgen. 
En dan de spookhistorie van de „witte vrouwen", die na lange 

jaren een nachtelijk bezoek brachien aan de plek die haar klooster 
eenmaal met de woning der abdis, de kerk, de bijgebouwen en hoi 
had beslagen tussen de Wittevrouwenkade, de Wittevrouwenstraat 
en de Plompe torengracht. 

Als van alle siadstorens de laatste klokslagen van het midder
nachtelijk uur waren weggestorven, kwam uit de Lange Julferstraat 
een lange rij van juffers, in witte kleren, met witte kappen over 
lui neergebogen hoofd en brandende waskaarsen in de hand. Onder 
het prevelen van gebeden schreden zij langzaam voort. O p het voor
plein van de tegenwoordige H.B.S. voor meisjes gekomen, hieven 
allen het hoofd op, strekten de armen omhoog en slaakten een luide, 
smartelijke gil onder het zwaaien met armen dat de kaarsen bluste. 
Dan staken zij in het duister de hoofden ter beraadslaging bij el
kaar, liet was of zij bekommerd waren over het lot der jongere zus
iers, die onvermijdelijk ten verderve moesten worden geleid door de 
geleerdheid die haar daar werd ingepompt. 

Na de/e beraadslaging slaakten zij opnieuw een gil, nog hart-
verseheutender dan de eerste, en verdwenen één voor één door het 
sleutelgat in het gebouw. Daarna zag men de witte gedaanten voor 
de hoge ramen verschijnen en zuchtend haar kaarsen weer aan
steken aan een doosje zweedse lucifers dat zij bij zich droegen. In 
lange tij doorliepen /ij biddend alle lokalen totdat zij de zoldertrap 
opvlogen, in processie over het dak wandelden en zich langs de goot-
pijp op de aarde lieten neerzakken. Hierop verdwenen zij weer stil 
in de Lange Jufferstraat. Meermalen moet de concierge der school 
's morgens droppels kaarsvet in de lokalen hebben gevonden. 
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Raddsleden uitgetekend & 

Behalve het utrechtse volksleven beschreef Isaac van Rennes ook 
taferelen uit de utrechtse gerechtszaal, vergaderingen van de 
utrechtse gemeenteraad en zijn raadsleden. 

Verslagen van de utrechts, gerechtszaal schreef hij voor het Paleis 
van Justitie, schetsen van de gemeenteraad als verslaggever van de 
Nieuwe Rotterdamse Courant , van de raadsleden voor het weekblad 
De Amsterdammer onder de schuilnaam Jan van 't Sticht. 

Van de- uitvoerige en zeer vrijmoedige signalementen welke hij van 
de laatsten gaf, delen wij hier enige passages mee. 

Het raadslid Blankenheijm, die op de vergaderingen nooit een 
mond opendeed, werd aldus beschreven: 

„Bij de vele deugden, die den heer Blankenheijm wel /uilen sieren 
en waarvan we vermoedelijk wel alles zullen hooren bij zijne be
grafenis, welke de Hemel tot in verre toekomst gelieve te verschui 
ven, is er ééne die hem als Raadslid bij/onder beminnelijk maakt. 

Als hij ooit een devies voor zijn wapen noodig heel), dat hij er 
dan in schrijve: „Swyght Utrecht". Hij kan met de grootste gemoeds
rust — dat anderen er toch een voorbeeld aan mochten nemen -
uren lang naar zijn medeleden zitten kijken, /onder blijkbaar een 
enkel oogenblik den lust in zich te voelen opkomen om eens een 
woordje mee te spreken" 2). 

Prof. Wefers Bettink wordt ons als zelfbewust man geschilderd: 
„Reeds zijne entree roept uil: hier ben ik! Met haastige tred komt 

hii de deur in, gewoonlijk met den zakdoek nog in de hand . dien 
hij uit de nas neergehangen overjas heeft <»chaald, maakt hier en 
daar een lichte buiging, wipt met groote beweeglijkheid een klip 
in de groene tafel op en gaat, neus en knevel met zijn helder witten 
zakdoek onophoudelijk liefkoozende, zitten, naast /iin collega (steeds 
als Raadslid gesnrokenï naast zijnen collena Kaag, den onschuldigen 
dikken collega Kaag, die gen meerdere /elfbewustheid bezit dan er 
in zijn buik kan, en dan ook totaliter in het donker zit" 3). 

Wethouder B. Reiger, de latere burgemeester, komt er beter af: 
..Niets bijzonders om te zien! Niet te groot, niet te klein, niet 

te dik, niet te maffer, niet te ernstig, niet te luchthart ig, niet te 
jong, niet te oud. niet praatziek, niet stilzwijgend - een gemeente
raadslid naar Gods ha r t " 4) . 

Zijn de heren ingenomen geweest met hun literaire portret ten? 
Wij weten het niet, wel dat dit eenre veel opgang maakte en aller
wegen navolging vond. Als we nu. bijna zestig jaar nadat Tsaäc van 
Rennes in 1904 overleed, nog wel eens een geestig raadsverslacr te 
lezen kriieen, moçen we dan de man niet herdenken die hier het 
voorbeeld gaf? 

C. CATHARTNA VAN D F G R A F T 

'2) De Amsterdammer van 31 mei 1891. 
3̂  \Maar, 19 juli 1891. 
f) Aldaar, 25 oktober 1891. 
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