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T Y P E N UIT VOORMALIG WIJK C. 

Enkele kleine voorvallen kunnen soms de heugenis aan vroegere 
gebeurtenissen of personen oproepen, die in onzen geest lang slui
merend waren. Zonder op onze gedachten veel beslag te leggen 
leven die herinneringen dan weer in onze gedachten voort tot een 
of andere gebeurtenis ze een grootere plaats in ons denken doet 
innemen en onze gedachten meer in beslag gaan nemen. 

In ons Maandblad en ons Jaarboek is het vroegere bestaan van 
eenige Utrechtsche typen in herinnering gebracht en zijn spreek
woorden uit het plat-Utrechtsch onder de aandacht van de lezers 
gebracht, die herinnerden aan andere, die ik gekend heb en wier 
kenmerkende eigenschappen of zegswijzen mij daardoor weer hel
derder voor den geest kwamen. 

De lust bekroop mij om die benamingen van eenige dier typen 
op schrift te brengen en ze voor de tegenwoordige en toekomstige 
lezers van ons Maandblad vast te leggen. 

Ik bepaal mij daarbij in hoofdzaak tot bewoners van de vroegere 
Wijk C, in de hoop dat anderen zich zullen aangetrokken gevoelen 
het zelfde te doen van elders in de stad gewoond hebbenden, of 
zoo noodig mijn mededeelingen te vermeerderen of te verbeteren. 

Over Wijk C en hare bewoners is al reeds een en ander ge
schreven. Aan die mededeelingen wil ik nog slechts toevoegen, 
dat hun onderlingen omgang bijzonder goed was. 

In tijden van nood of moeilijkheden konden zij op elkander reke
nen, van hulp, ook finantieel, verzekerd zijn. Vreugde en leed, zij 
deelden alles samen. 

Volkomen naar waarheid is wat Mej. Dr. L. F. Jens in 1940 
schreef in haar werk „Criminaliteit te Utrecht" (blz. 18), dat het 
er soms erg kon toegaan, zóó dat zij elkander letterlijk in de haren 
vlogen en de haardos het zwaar te verantwoorden kreeg. Maar hoe 
dikwijls gebeurde het dan niet, dat de eene partij de andere den 
volgenden dag op 'n bakkie koffie noodigde. 

En wat het boek van Mej. Jens op blz. 30 te lezen geeft kan ik 
als toeschouwer bevestigen. Na afloop der laatste kermis, in 1914, 
mocht het orgel van Lange Hannes op het Jacobikerkhof nog een 
poosje doordraaien. Dit poosje duurde tot 2 uur 's nachts. Het 
geleek wel een groote builoft waaraan enkele honderden menschen 
deelnamen. Polonaise, wals, polka en zelfs een stoelendans werden 
uitgevoerd en geen wanklank werd gehoord! 

Om een aanvang te maken met de vermelding van verschillende 
,,groote" bekendheden, begin ik met haar, die een halve eeuw een 
voorname plaats bij de toenmalige jeugd innam: 

Aal de Preu; haar snoepwinkel in de Willemstraat hoek korte 
Hamsteeg was voor de jeugd wat een magneet is voor ijzer, een 
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groote aantrekkingskracht; het geheele jaar door verkocht zij ijs en 
koekkruimels: voor 1 cent kreeg men een van krantenpapier gemaak
te puntzak vol. De ouderen kochten ze per ons. Men kreeg dan 
grove kruimels of gebroken koekjes of ijswafels; dit was een wel
kome tractatie bij de koffie. 

Mie de koekenvrouw of Fransche Mie was niet minder bekend. 
Bij haar kon men voor een paar centen pannekoekjes koopen. Voor 
het opgeschoven raam stond een lange zinken bak met kooltjes 
vuur, waarboven de koeken in kleine pannetjes, van ca. 12 cm. 
middellijn, gebakken werden. Men had nog de keus tusschen een 
witte of een grove koek. Brachten de klanten (meer oudere) schijf
jes kaas mede of kanen, dan werden die er bij gebakken en ver
heugd trokken zij met hun kaas of „kaaiënkoeken" af. 

Erg druk had zij het, soms zóó druk, dat de klanten geruimen 
tijd moesten wachten op hun beurt. 

Bij haar 2e bijnaam Fransche Mie, was Mie Verhaar (dat was 
haar familienaam) niet zoo zeer bekend in Wijk C, als wel bij de 
meergegoeden, die zij met haar mandje galanteriën door een bezoek 
vereerde en bij het aanprijzen van haar waren nog al eens eenige 
eigengemaakte Fransche woorden ten beste gaf. 

Hein de Zeuvenneus dankte haar naam aan het bezit van zeven 
dochters. Zij was de garnalenvrouw van Wijk C, waar zij haar 
waar uit ventte met den uitroep: „Arigenale, o, wa binne ze groot 
vandaag". Daarbij sprak zij de oo met een bijzonder diep keelge
luid uit, haar stem was zóó luidklinkend, dat men haar een paar 
straten ver kon hooren. 

Roompie, Roompie was een niet minder bekende persoonlijkheid. 
Eiken Zaterdag toog hij naar de koeiënmarkt op het Vreeburg en 
ging dan de koeïen melken. De melk ventte hij uit tegen lagen prijs 
en prees zijn waar aan met den roep, waarmede men zijn persoon 
betitelde ,,Roompie, Roompie". Hij woonde indertijd in de Flora
steeg 16 en leeft nog, dus verzwijg ik zijn familienaam. 

Drfe en een kleintje handelde in galanterieën. Meestentijds echter 
verkocht hij lucifers; onder den roep van „drie en een kleintje" 
bood hij een geheel pak lucifers aan voor 3J/£ cent. De kostprijs 
van zijn waar ging op hem als bijnaam over en onder die aandui
ding bleef hij bekend, hoewel hij ook met het houden van een rad 
van avontuur een deel van zijn kost won; hij woonde op de Varken-
markt tegenover de Pallemoes (Paddemoes). 

Trui de kale, was zoowat de allerzieligste figuur in V/ijk C. 
Steeds kon men haar aantreffen in de Willemstraat bij de Berg-
straat, getooid met een wit gebreid mutsje, en ijverig breiend. 
Meestal sprak zij voor zichzelf. Zij kon geduchtig vloeken, vooral 
als zij werd lastig gevallen door de jeugd, die er van overtuigd was 
dat zij van „den duivel bezeten was." 

Aan het opschrift, dat een door haar gedreven kroeg droeg 



36 

dankte „Na spring in" haar naam. Letterlijk luidde dat opschrift 
„Hier springt men erin en eruit". Zij was zelf op het laatst haar 
beste klant en raakte daardoor aan nog lager wal. Menigmaal werd 
zij door de politie op een handwagen (handkér) naar de politiepost 
aan de Catharijnepoort gebracht. Een zoon van haar stond bekend 
onder de naam Karel de Koek, doch was een zeer oppassende man, 
die aan T.B.C, is gestorven. 

Waaraan Mie de Kluit of De rookende kluit haar naam te dan
ken had is mij niet bekend. Zij woonde in de Waterstraat bij de 
Hooipoort en handelde in 2e hands goed, waarmede zij ook des 
Zaterdags op de oude markt (Neude) stond. 

Kopere Griet dankte haar naam aan haar roode haarkleur. Zij 
was een boezemvriendin van Mie de Koekenvrouw. 

Hoffman, de bezitter van de poppenkast woonde in de Korte 
Hamsteeg. Hij had daar tot overbuurvrouw „Dien de nek", die 
haar naam dankte aan de scheeve stand van haar hoofd, veroor
zaakt door een bijzondere gesteldheid van haar hals. Evenals Mie 
de koekenvrouw vond zij haar bestaan in den verkoop van koeken. 
Zij was ook de laatste koekenvrouw, ongeveer in 1908. 

Niet minder bekend dan de „koekenvrouw" was de .„gebraaie 
appelevrouw, wier handelswaar — de naam duidt het reeds vol
doende aan — in hoofdzaak bestond in gebraden appelen. Zij liet 
ze meestal braden bij bakker van Dalen aan de Varkenmarkt, hoek 
Korte Viestraat. Na gewasschen te zijn werden de appelen in een 
bruine vuursteenen schotel van circa 40 cm. middellijn piramidaal 
opgestapeld en zoo in de oven geplaatst. De smaak van het product 
was niet minder dan het uitzicht, en deed zeker niet veel onder 
voor die der latere appelbollen van de banketbakkers. Zaterdags 
stond zij met haar geurige waar op den hoek van de Willemstraat 
en Waterstraat. Zondagsmorgens ventte zij ze op een wagentje 
door de straten van Wijk C uit roepende: „gebraaje appelie ge-
braai". De inhoud der schalen, welke op een „handkér" werden 
vervoerd, was spoedig uitverkocht. Al naar de grootte was de prijs 
1 of 1^2 c e n t per stuk. Voor een extra cent werd er wat extra 
appelensap bijgevoegd. Ik kan mij niet herinneren dat ik gebraden 
appelen heb gezien gedurende en na den vorigen oorlog. W a a r 
schijnlijk heeft deze de gebraden appelen voorgoed uit de straten 
doen verdwijnen. 

Van de hierboven vermelde typen deelde ik behalve de namen 
ook een en ander uit hun leven mede. Misschien zijn er onder de 
lezers enkelen, die mijne mededeelingen verbeteren kunnen of aan
vullen. Van de anderen, wier namen in een volgend nummer worden 
medegedeeld, zijn mij weinig meer dan omgangsnamen bekend. Ik 
hoop, dat er onder de lezers zullen zijn, die over de bedoelde perso
nen verdere gegevens mededeelen kunnen. 

J. L. MARCHAL. 


