
OUDE UTRECHTSE MENSEN EN HUIZEN 

In hel maandblad Oiul-Utrechi trof ik een artikel aan van mej. dr. 
C. Call), van de Graft, dat onmiddellijk mijn grote aandacht had. 
liet betrof de schrijver [saäk van Rennes, een excentriek uit het ge
slacht Van Rennes, die stierf in L904. Ik was toen zesentwintig jaar 
oud en had nooit van deze man gehoord. Geen wonder, want ik ver
toefde vanal mijn zeventiende jaar in liet buitenland. 

Gezien het Eeit, dal mijn tweede- echtgenote ene Van Rennes was, 
weel iL iels van de/e /onderling, o.a. dit, dal deze geestige man zich 
/dl' heeft gedood door vergif m te nemen, terwijl hij zat aan een 
tafeltje in (ale Centraal in Den Haag. Mijn vrouw heelt mij dit eens 
toevertrouwd en ik kreeg de indruk dat deze oom van haar het zwat 
Ie schaap van de lamilic was. 

Van mijn schoonvader — dus de oom Albert van Catharina van 
Rennes, wist ik dat zijn vader bakker was en woonde niet op de Ma-
riaplaats maar in de Mariastraat, denkelijk het huis, waar later de 
banketzaak van Vlaming is gevestigd, mij als jongen bekend om zijn 
heerlijke roomhoorns van 2V2 cent. 

Op de Mariaplaats naast hei café De Poort van Kleef vestigde de 
zoon Alben van Rennes zich als banketbakker, de bekende uitvinder 
van de utrechtse thêerandjes, die vooral aan het station gretig ver
kocht werden. Veel van wat mejuffrouw Van de Graft vertelt is mij 
bekend nil mijn jongensjaren. Ook die straaitypen herinner ik mij. 
Bram de Mop heb ik menigmaal op de bok zien zitten bij studenten-
jool (ii ieder burger wist toen, dat dit gedrochtelijk mannetje was 
gekocht door hel studentencorps à raison de / 4,— in de week en wel 
\ oor de snijkamer na zijn dood. 

Daai ik in 't hartje van de stad geboren was, namelijk op de Ma-
riaplaatSi kende ik als jongen veel bekende liguren van de straat; 
|,.v. „P^ts zei Kai cl", een man gewapend met /ware stok, waarmede 
hij naar de jongens sloeg, die hem plaagden. Hij sloeg dan naar /e 
en riep: ..pais!" In zichzelf liep hij altijd Irans le mompelen. Hij was 
voortdurend dronken en liep bij voorkeur de slagers al. 

Verder Lende ik van naam ,,l)e Kileltoren" en „De Halve Emmer", 
twee bekende dames uit de Boterstraat. Van „De Kileltoren" zongen 
de jongens zelfs een liedje, niet zo heel baai van inhoud. Verder was 
zeer bekend „Betje de Viespuk", een bedelares die aan de Catharijne-
kerk /ai te bedelen (ai regelmatig als zij dronken was plat op een 
handkar win! weggebracht naar het politiebureau op de Ganzen
markt. 

Op de Ganzenmarkt hield men ook de kersenmarkt. Ik herinner 
mij (hu onze moeder, vergezeld van onze huisknecht altijd een mand 
kersen kochl daar. Hei was een huiselijk feest als deze werd omgc 
keerd op de grote ronde tafel en onze kinderen, elf in getal, dan een 
aanval deden op deze lekkernij. Ook gingen wc regelmatig in de ker
sentijd naai de boomgaard om kersen te eten, we reden er dan met 
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Op het hierbij afgedrukte kaartje van de Mariastraat met omgeving, ziet men 
hoe diep de vroegere panden aan de noordzijde van de Mariaplaats doorliepen 
indien zij zich uitstrekten tot Achter Clarenburg. Het is hier een zeer oude 
omgeving, die echter vrij snel van aanzien veranderd is — o.a. door de bouw 
van het kantoor der Steenkolen Handelsvereniging — en met nog meer ingrijpende 
afbraken en nieuwbouw bedreigd schijnt te worden. De lijntjes op de Mariaplaats 
en achter de Mariastraat geven de loop van een oude watergang aan, die voor 

een deel nog als riool aanwezig is. 

een utrechts wagentje, de richting van de Oude Rijn, naar toe. Je 
mocht eten zoveel als je op kon. 

Het leven was primitief in die oude lijd, maar heerlijk voor de 
jeugd. Overigens was voor velen het leven hard en veel ruwer. Op 
nieuwjaarsdag bijvoorbeeld zag je vrijwel geen enkel nuchter mens 
langs de straat; ook was het gevaarlijk, gezien de zwaaiende veldsol-
daten in de binnenstad, die nog wel tens de lange sabel trokken en 
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de straal schoon veegden. Er liepen dan ook vroeger regelmatig pa
trouilles in de stad, zes man onder commando van een onderofficier. 
Dal was hard nodig, want onder de militairen vond men veel dron-
kenschap en vechtpartijen waren aan de orde van de dag. De wacht 
was aan de Janskerk en daai" vond ook de aflossing plaats. 

Mijn vader bleek een wonderlijke voorkeur te hebben voor oude 
patriciërshuizen. Hij vestigde zich op de Mai iaplaats naast de Boter-
marki (tegenwoordig Handelsbeurs). Het huis bad een voortuin met 
ijzeren bek, was zo diep als de Mariastraat, bad een achteruitgang 
aan de achterzijde van de Botermarkt — de /ogenaamde Wijde Poort, 
achte] de kruidenierszaak van Knottenbelt. 

Daarna kwamen wij te wonen in het „Franse Huis" achter en 
niiiist de sociëteil De Vereniging, waar ik het levenslicht aanschouw
de. De ii.i.uu van dit buis kwam ik later pas te weten van prof. mr. 
A. |. van den Bergh, die er in de oudkatholieke pers over schreef, 
wanl dit voorname buis was altijd de residentie geweest van de oud-
kal holieke aai tsbiss« hop. 

Mijn vader zou een waardig lid zijn geweest van Oud-Utrecht want 
dit Inns was een beschrijving overwaard. Het kwam uit Achter Cla-
renburg en had daar nog twee ramen, door ons kinderen de appel
kamer genoemd, omdat bier de wintervoorraad appels opgeslagen lag. 
I let buis had een binnenplaats, daar vond men de slaapvertrekken en 
de enorme keuken mei de ouderwetse pomp. 

i r w;iun óók nog twee bovenkamers, bewoond door een oom, pro-
( uratiehouder van mr. Van Hall. Hij hield kanarievogels en was altijd 
voorzien van vijgen; daarop waren wij even gek als op de kanaries. 
Die oom was een een/.umi man die veel van kinderen hield. Ieder 
jarig nichtje of neefje kreeg van hem een echt gouden tientje op de 
verjaardag. 
Wij hebben er meen ik elf jaar gewoond. Toen wist mijn vader een 
HOL; ondci pand op te s< bai reien. Hij kochl /.owaar een groot heren
huis in de Vrouwjuttensiraai. Dat bleek bet voormalig ,,Vrouwjutten-
klooster" te zijn, zoals men bet noemde. Enorme kamers en een buis 
\ol historie. Hel was bewoond geweest door de beeldhouwer E. F. 
Georges en dit bad grote aantrekkelijkheid voor mijn vader. Georges 
bad namelijk Opzij achter bet bins een groot langwerpig atelier ge
bouwd en bier en daar /wierven nog fraaie antieke meubelen, die met 
de koop van bet huis overgingen aan de nieuwe eigenaar. 

Ik wil trachten een korte beschrijving te geven van dit oude kun-
Stenaarshuis. Bij bel binnentreden trol je de grote ball, die werd 
afgesloten door een fraaie betimmering van lichte gebeeldhouwde 
spijlen. Als je de trap beklom keek je door die spijlen been en kon 
je de visite zien binnenkomen. Vier treden omhoog had je rechts de 
opkamer en van de opkamer kwam je in de matkamer waar in een 
slaande spiegel je bele gestalte te bezichtigen was, kwam je in bet 
.iielier, dat een dertig nieter diep was. Aan bet eind daalde je van 
( in trap in de voortuin al. Lanks van de matkamer kon je door een 
kleine trap afdalen in de grote salon, welke drie hoge ramen bezat. 
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De salon met clic lichtgele fraaie trap was een „beelderige" vinding. 
Als je naar boven ging trol je vier enorme kamers aan; deze waren 

niet gescheiden door een muur, maar door houten schotwerk, oersterk 
en donkergroen van kleur. Aan de achterkant groeide Langs de ramen 
een oude pereboom, die grote, heerlijke peren opleverde. Ze waren 
maar voor het grijpen uit de ramen. Op de enorme zolder bevond 
zich één vertrek, een dienstbodekamer. On/ r huisknecht Van der Lin
ge maakte wel eens gebruik van het hoge dakvenster in dit vertrek 
om een merel te wingen. Hij hing een kooi met een vrouwtje in het 
venster en trok het raam dicht zodra een brutaal mannetje zijn 
avances maakn 

Ik heb van dit oude huis weinig genoten aangezien ik vroegtijdig 
het land verliet en in Frankrijk in de leer ging als volontair. Iets 
typisch was ook tie kelder. Als je dr keldertrap afdaalde, trol je links 
een houten betimmering aan met gebeeldhouwde spijlen. Er bevon
den /ich twee Strafcellen in uaast elkaar gelegen. Met een deur ging-
men twee treetjes al en stond dan in een ruimte van twee meter diep 
en anderhalve meter breed. Er was een stenen slaapbank in, slechts 
dertig centimeter breed en de ruimten ontvingen alleen licht en lucht 
door de stijlopeningen. Wel een griezelig gedoe! 

Rechts was clan de grote keuken, met twee; raampjes naar de achter
plaats, waar de pereboom stond. Links een wonder van een stenen 
fornuis, dat met hout moest worden gestookt, daarnaast stond 
dan het kolenfornuis van mijn moeder. Daarachter een ijzeren plaat 
met een voorstelling. Later trof ik de/e aan in het museum op het 
llogeland waar ook de gewitte keukenkast uil ons huis stond. Door 
een enorme deur, halbond van boven, daalde je in een nog lagere 
griezelige kelder af. Er bevonden zich daar weer cellen, waarin ge
wone aarde; net zoiets als onderaardse gangen. Ik had altijd het idee 
dat daar iets begraven lag, een schal met oude gouden munten oi" 
doodsbeenderen. . . . 

Ik neem nu afscheid van dit huis. De aannemer, die het huis kocht 
liet er twee huizen met twee bovenhuizen van maken. De enorme tuin 
naast het huis liep langs een zestal huizen en werd bouwterrein. Voor 
mij is alles een vage herinnering als uit een ver waleden. Heelt alleen 
een diepe induik nagelaten in mijn jongenshart. 

1 RANCIS KRAMER. 

HOKVEEL CONTRIBUTIE? 

Ten gerieve van nieuwe leden, die hun contributie per giro wensen 

te betalen, zij meegedeeld dat de contributie / 7,50 per jaar bedraagt. 

Wie het Jaarboekje gebonden wens! te ontvangen, betaalt echter 

ƒ 10,—. Giro 575520 ten name van penningmeester Oud-Utrecht. 
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