
Maandblad Oud-Utrecht 1989. - Dl.62 EEN AVOND IN HET HUIS VAN AWATER Voor W. delsnederzetting die zich geleidelijk verder zuid-waarts uitstrekte. Verder moet u bedenken dat in de-ze tijd ,,de Dom&quot; nog de romaanse Dom van Adelboldwas. Maar midden in de dertiende eeuw, in 1254,vindt een grote stadsbrand plaats, een in de middel-eeuwen periodiek terugkerende ramp. Nog in datzelf-de jaar legt bisschop Hendrik van Vianden de eerstesteen van de huidige gotische Domkerk, die pas in I 520 zal zijn voltooid. Met de bouw van de toren, nuhet kenmerk van de stad, werd eerst een begin ge-maakt in 1321 om zestig jaar later te worden ,,vol-maakt&quot;^). Wat kan worden gemeld over de middeleeuwse be-bouwing van deze plek, moet worden gebaseerd opde geschiedenis van de stadsuitbreiding als geheel.Want van de bouwgeschiedenis van dit precieze huisweten we maar weinig: een systematisch onderzoekis er nooit naar gedaan. Maar we weten weer wel datOudegracht 219 laat-13de eeuws is,

en dat Oude-gracht 218, nu Wijnhandel Bloem, is gebouwd tussen II 75 en 1 200'). Het is dus geen al te stoutmoedigeveronderstelling ervan uit te gaan dat hier in het beginvan de 13de eeuw al een huis gestaan heeft^). Het huidige pand is eind 16de-, begin 1 7de-eeuws.Op grond van verkoopactes eerder eind 16de-eeuws.De voorkant is het oudst, in de loop van de 1 7de Tien jaren in het leven van een mens betekenen eenlange periode, iets meer dan vijftien procent van watop dit moment voor een inwoner van ons land isweggelegd'). Maar een decennium is een haast ver-waarloosbare tijdseenheid als het gaat over de ge-schiedenis van een echt oud huis zoals dit er een is.Nu is de geschiedenis van een bewoonster tien jaarsamen opgegaan met die van het pand, zonder wan-klank van betekenis. We mogen er dus wel van uit-gaan dat de harmonie niet zal worden gestoord doorhet oproepen van enkele geesten uit het verleden.De gegevens over bouw en bewoning van wat nuOudegracht 341 is, zijn te

fragmentarisch om er eennaadloos geconstrueerd verhaal van te maken. Hetaccent komt te liggen op de jaren dertig van dezeeeuw, toen dit huis een echt kunstenaarshuis was ener een aantal bekende mensen gelijktijdig of vlak naelkaar in woonde. Van wat hier en daar over die perio-de is gepubliceerd, valt wel een ongeveer compleetbeeld te maken. De relatieve betekenis van een decennium maakte aliets duidelijk over het verschil tussen de levensloopvan een huis en die van zijn bewoner(s). Er is nog eenander vitaal verschil. Een mens wordt geboren, groeitop en wordt geleidelijk zo mooi of lelijk als zijn Schep-per hem bedoeld heeft. In het geval van onze gast-vrouw: zo mooi als de Schepper haar bedoeld heeft.Bij een huis gaat dat wel even anders. Invloeden vande slijtende tijd en (drastisch) ingrijpen van mensenmaken haar, soms al na enkele tientallen jaren, somspas na eeuwen, onherkenbaar. Zo is het ook met dithuis gegaan. Aan het grachtenpand zoals het nu is, is mogelijk enzelfs waarschijnlijk een

middeleeuws huis voorafge-gaan. We weten dat de zuidkant van de Oudegracht,waaraan we ons hier bevinden, in de loop van de13de eeuw is bebouwd. Utrecht speelt in die tijd eenprominente rol als stad van kooplieden. Het is de be-langrijkste handelsstad van de Noordelijke Nederlan-den en een stad waarin de gilden een belangrijke rolspelen, denk maar aan de namen van de Smeestraat,de Bijlhouwerstraat en de Bakkerstraat. Langs deOudegracht bouwden de kooplui hun sterke huizenen schepen voeren de waren naar de werven, waar zewerden opgeslagen. Om ze van de laag gelegen wer-ven in de stad te krijgen, werden wedden aangelegd,overwelfde doorgangen, die met een flauwe hellingnaar de Gracht afliepen. De gracht die, zoals u weet,gegraven is en waarin de Rijnbocht bij het tegenwoor-dige Stadhuis is opgenomen. In de twaalfde eeuwgroeven de burgers de Oudegracht van de Kromme-rijn buiten Tolsteeg door tot aan de Rijnarm in het cen-trum van de stad^). Zo kwam er een betere

scheep-vaartverbinding tot stand en werden er nieuweperspectieven geopend voor uitbreiding van de han- Oudegracht 341 anno 1989 (Fotodienst Gem.Utrecht). 105



Maandblad Oud-Utrecht 1989. - Dl.62 eeuw moet het huis naar achteren zijn uitgebreid. Dekelders, waarin in de vorige eeuw de dienstvertrek-ken waren ondergebracht - daarvan zijn nog sporen tezien - moeten met die bebouwing zijn meegegroeid.Op de Topografische Atlas van het Gemeente-Archiefis een tekening van de plattegrond van die kelders tevinden. Het is een viertal, te beginnen met de werfkel-der aan de Grachtzijde, en eindigend in de tuin, terhoogte van de waterput waarvan de omtrek nog on-geveer in de bestrating te herkennen is. Het geheelverloopt in een flauwe bocht, die je in de gang terug-vindt. Er moet - om weer op te klimmen naar het huis - in deloop van de 18de eeuw heel wat verfraaiing zijn aan-gebracht. De deurlijsten wijzen daar nog op net als demarmeren vloerplaat bij de schoorsteen in het achter-huis. Er moet toen ook drastisch zijn gemoderniseerd.Ook in de 19de eeuw hebben de bewoners niet allesop zijn beloop gelaten: de twee schoorsteenmantelsen

stookplaatsen dateren uit die tijd. Er is een teke-ning, die laat zien dat in 1892 het keukentje wordtaangebouwd*). Het blijft een gemis dat een volledigbouwhistorisch onderzoek nimmer is verricht. Zoietsgebeurt pas als een huis wordt afgebroken, gerestau-reerd of grondig gerenoveerd. Zojuist merkte ik op dat een eind 16de-eeuwse be-bouwing waarschijnlijk is. Die waarschijnlijkheidwordt tot zekerheid voor wie de transporten en plech-ten van het huis beziet. Daarin is sprake van een eer-ste overdracht op 23 mei 1 583. De lijst wordt voort-gezet tot 1801. Het huis heet daar ,,de oude Keyzer&quot;,en er schijnt ook een uithangbord met die naam tehebben gehangen. In de 1 7de eeuw heeft er een tijd-lang een houtkoper gewoond met de naam Hendrikvan Pothhuijsen, die hier van 1667 tot 1683 zijn be-drijf heeft uitgeoefend. Hij heeft een ,,gemene uit-gang&quot; met de buurman aan de noordzijde: het huis,,het Cromhout&quot;. Het aan de zuidkant belendendehuis heet ,,'t Claverblad&quot;. Zo had

ieder huis van enige betekenis zijn naam, watniet alleen romantisch en schilderachtig is, maar ookzakelijk en zelfs noodzakelijk, want een lettering ofnummering van de huizen ontbrak, zodat postbestel-lers en leveranciers van uithangborden afhankelijkwaren'). Hiernaast was een bierbrouwerij gevestigd,een van de zeker vierentwintig die tussen 1600 en1800 aan de Oudegracht gevestigd waren'). Van de19de-eeuwse eigendomsgeschiedenis heb ik nietveel gegevens, behalve dat de aanbouw van de keu-ken plaats vindt op last van het r.k. Armbestuur vande parochie van Sint Martinus. Dat resideerde hon-derd meter zuidwaarts, in de kerk achter het huis ,,DeHaan&quot;, nu Oudegracht 399. Met het oog op de bouwvan een nieuwe kerk begon pastoor H. B. Kok, wienshandtekening onder de bouwtekening van de keukenstaat, geleidelijk grond en huizen in de buurt aan tekopen'). Men zou zeggen dat Oudegracht 341 wel wat ver vanhet beoogde bouwterrein is gelegen, maar anderzijdskan men zich

voorstellen dat het kerkbestuur eengunstige gelegenheid om het huis te kopen niet voor- Pyke Koch achter zijn huis, ± 1935. bij heeft laten gaan. Bij zijn dood in 1896 legateerdepastoor Kok een som van f 10.000, - voor de bouwvan een nieuwe kerk, een bewijs dat hij zakelijk nietslecht had geboerd. Van die nieuwe kerk, de Marti-nus, ontworpen door Alfred Tepe, werd in 1900 deeerste steen gelegd'&quot;). In 1974 werd ze gesloten omdaarna enige tijd bekendheid te genieten als detelevisie-parochiekerk van Juinen, een denkbeeldigeplaats in Nederland en uitvalsbasis van het Sim-plistisch Verbond ^an Koot en Bie. De huidige eigenaar van het complex, de architectDolf de Maar, is druk doende appartementen in kerken pastorie te bouwen en die voor goed geld teverkopen&quot;). Voor ons meer nabij en zelfs nog min of meer mee tebeleven wordt de geschiedenis zestig jaar geleden. In1 928 ging de jonge kunstschilder Pyke Koch in dithuis wonen. Hij trok in bij Hans Philips, die hoofdhuur-der was

en hier tot het begin van de jaren veertig isblijven wonen. In 1934 wordt hier de bruiloft van Py-ke Koch en Heddy de Geer gevierd, waarvoor Marti-nus Nijhoff vier liedteksten schreef bij schilderijen vanKoch. Dat zijn: Doiores' ontbijt, Mercedes de Barcelo-na, Bertha van Antwerpen en De schiettenf^). Vlakna de oorlog moet Pyke Koch het huis van het kerk-bestuur hebben gekocht. Tot voor kort woonde hijhier op de eerste verdieping, met zijn atelier aan deGrachtzijde. Hoewel hij in 1988 al permanent in Nieu-wegein woonde bij zijn echtgenote, gold hij tot dantoe als hoofdbewoner van het huis. Volgens medede-ling van mevr. Koch is het thans eigendom van dezoons Koch&quot;). 106












