
TYPEN UIT VOORMALIG WIJK C. 

Onder dezen titel verscheen in het Maandblad van Mei en Juni 1946 een bij
drage, waarin een reeks, in den letterlijken zin populaire figuren ten tooneele ge
voerd werd, alle meer bekend onder hun dikwijls zeer drastische bijnamen dan met 
die, waarmee zij bij den Burgerlijken Stand stonden ingeschreven. Het ziender-
oogen verdwijnen van de eenmaal zoo bekende stadswijk was de aanleiding om 
die herinneringen aan een karakteristiek stuk volksleven vast te leggen. Aan het 
verzoek de meegedeelde gegevens te verbeteren of aan te vullen, wordt thans 
voldaan door onderstaande bijdrage van iemand, die van jongs af aan van het 
doen en laten der bewoners van Wijk C kennis heeft kunnen nemen. De schrijver 
wijkt bij de identificatie van de met bijnamen genoemde personen hier en daar af 
van den eersten inzender en voegt aan diens relaas verscheidene nieuwe gegevens 
toe. In den vorm der bijdrage heeft de redactie eenige wijziging aangebracht. 

Dien de Nek, zoo genoemd naar den scheeven stand van haar 
hoofd, woonde niet in de Korte Hamsteeg (1946, blz. 36) — daar 
woonde Rooie Trui —, maar in de Waterstraat. Haar man heette 
Vermeulen. Zij zette, na het overlijden van Rooie Trui, het door 
deze uitgeoefende bedrijf van koekebakster voort. Haar opvolgster 
was vrouw Mantel, bijgenaamd Jaan de Piepert, in de Koningstraat. 
Men kon bij haar pannekoekjes krijgen en 's avonds na 6 uur een 
bord pap voor 3 cent. 's Maandags had zij drukke klandizie, vooral 
van de vrouwen en kinderen. De meeste vrouwen hadden eerst bij 
den kruidenier van Vondel in de Willemstraat voor 2 centen kaas 
of metworst gekocht, die zij dan in de koeken lieten bakken. An
ders kregen zij met koffie aangemaakte stroop op de koeken ge
smeerd. 

Aal Openlijf (1946, 44) is dezelfde als Na spring in (36). Zij 
woonde in de Koningstraat. 

Bet oyer de steeg werd ook Bet de rotte appel genoemd en 
woonde in de Oranjestraat tegenover de Groenesteeg. 

Veenendaal stond gedurende de kermis altijd op het Vreden-
burg met een handwagen met koek. Als hij met een groote bel 
genoeg publiek om zich heen verzameld had, begon hij loten te ver-
koopen, waarop men een koek kon winnen. Zijn vrouw werd de 
Strooien Pop genoemd, omdat(!) zij altijd, lang van lijf en leden, 
recht als een kaars liep. Zij ging langs de huizen om stoelen te 
„maten", een bedrijf, waarin zij door haar man werd bijgestaan. 

Er woonden in Wijk C nog meer „stoelenmâters", o.a. P. de 
Jong, bijgenaamd Luie Piet en zijn broer Mannus de Sik. 

Jans de Keizer (1946, 44) heette met haar eigen naam J. Lancée. 
Haar man werd Bert de Beer genoemd. Zij handelden in visch, die 
zij van buiten lieten komen en aan de venters verkochten, en woon
den Oranjestraat, hoek Kranskade. Ook de zoons en dochters had
den bijnamen: Toon de Beer, Rooie Mannus, Foppe, Jan de Beer, 
Rooie Mie en Rooie Hans. De laatste is nog in leven. Ook deze 
jongere generatie handelde in visch en fruit. Rooie Hans was met 
Lange Willem getrouwd. Zij verhuurde wagens en hij handelde in 
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kalveren. Zij woonden in de Koningstraat bij de Waterstraat. 
De Kippeneus was de vrouw van den slager van Dussenbroek, 

Waterstraat, hoek Koningstraat. Men kon haar vroeger altijd op 
Zaterdag op de kippenmarkt vinden, waar zij kippen zat te pluk
ken en schoon te maken. 

Oore Piet, (1946, 45) woonde in de Lange Hamsteeg, evenals 
Lange Jaan. Op straat riepen de jongens dit paar na: ,,Oote Piet 
en Lange Jaan hebben samen kwaad gedaan". 

Vrouw Koevoets, bijgenaamd Mie Poepelemë, woonde eerst in 
de Waterstraat, later in de Lange Hamsteeg, v/aar zij een koffie-
en vuurwinkeltje had. Het publiek ging daar 's morgens voor een 
cent koffie, een cent water en een cent vuur halen ,,en dan werd 
er een bâkie gezet, hoor!" Als er 's winters op de singels geschaatst 
werd, stond Mie Poepelemë met een tentje op het ijs, meestal bij 
de Catharijnebrug, en verkocht sinaasappels, koeken en anijsmelk. 

De Nel woonde in de Varkenspoort (Bergstraat) en gold als de 
schrik van Wijk C. Hij was niet bang voor de gevangenis. 

Schokje de Bult (1946, 45: liep met piano-orgeltje) woonde in de 
Jeneverpoort in de Achterstraat. 

Rietveld, bijgenaamd Willem de Lip, die met een koekkraam de 
kermissen afreisde, woonde in de Kroonstraat. 

Tante Aal was de bijnaam van den voeger Monissc, op het 
Kroonhofje. 

Van Ettekoven, bijgenaamd de Luitenant, ook al voeger van zijn 
stiel, woonde in de Waterstraat, hoek Florasteeg en dreef later een 
handel in aardappelen. 

Ook B. Okhuizen, met den toenaam de Gaper, was voeger en 
woonde in de Achterstraat. 

De Hoedendoos was de bijnaam van een gezin in de Koning
straat, dat zich onderhield met het maken van hoedendoozen. 

W . Willemse, alias Willem van den kouden vloer, had een café 
in de Willemstraat, niet grooter dan 12 m2, waarvan de vloer uit 
blauwe plavuizen bestond. 

Piet van Schaik had zijn bijnaam Piet de Mineur te danken aan 
zijn vroegeren dienst bij het wapen der mineurs. Hij was voor 
eenige jaren nog in leven. 

Raadsing, bijgenaamd Napoleon, sjouwerman, in de Koning
straat, ging 's zomers vaak als wafel- of poffertjesbakker met een 
poffertjeskraam mee op tournée. 

In de Florasteeg woonde de Slak = van Zutphen, mandenmaker 
en in de Koningstraat de Wed. van den Berg, bijgenaamd de 
Rozepot. 

Hans Dona en haar zuster Pietje Moeme woonden in het Padde-
moesje. Haar man, de Kokkel, liep eenige jaren geleden nog met 
harde en losse turven. 

Van den Berg, bijgenaamd de Busmeester, was van beroep kleer
maker, in de Koningstraat. 
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Van den Hoorn had twee bijnamen: c/e Koolneus en de Gouden 
Klomp. Hij was veel bij de koolschippers, die roode en witte kool 
aanvoerden, en sliep in logementen of in kelders. 

A. K. 

To t zoover deze mededeelingen van een insider. M. J. Brusse schreef indertijd 
een boekje over „Het rosse leven in de Zandstraat" (te Rotterdam). Ook over 
de bonte bedrijvigheid en de eigen-aardige bevolking van Wijk-C zou een merk
waardig boekje zijn open te doen. Naast de genoemde bijdrage in het Maandblad 
van 1946 zouden daartoe ook de artikeltjes in den jaargang 1939 (blz. 59—63 en 
76), de bijdrage over het utrechtsche stadsdialect in Jaarboekje 1943 en de „rea
listische" brochure „Schooier, waar ga jij naar toe", die (Jan) E(ngelman) in 
1922 schreef voor de vereeniging „Het Goed Kosthuis", materiaal kunnen leveren. 

H E R I N N E R I N G E N AAN WIJK C. 

In aansluiting op het bovenstaande laten wij hier een paar her
inneringen aan Wijk C volgen, zoals ds H. C. Briët — jarenlang 
pastor van Sint Jacob — ze schreef in „Hervormd Utrecht" van 
24 October j.L: 

Wijk. C, zoals ik het jaren lang gekend heb, bestaat niet meer. 
De gemeente besloot enige jaren geleden alles te laten afbreken wat 
stond op de Varkensmarkt en omliggende straten en stegen. De 
bedoeling was om er mooie flat-woningen te zetten, waar niets van 
gekomen is. 

De bewoners van de afgebroken huizen zijn toen gevlucht naar 
woningen in de zijstraten van de Amsterdamsestraatweg en elders. 

In October 1905 kwam ik hier in Utrecht vanuit Koudum in 
Friesland en kreeg toen de keus tussen de wijken Buurkerk en 
Wijk C, de wijk van ds Verhoeff, toen nog niet lang overleden. 

Omdat ik liever een wijk had waarin ik zelf opnieuw kon begin
nen, koos ik Wijk C. Daar werd toen veel geëvangeliseerd en ik 
dacht dat dat ook het beste was. Maar een paar bewoners van 
Wijk C zeiden mij, dat een dominee niet mocht evangeliseren, 
maar wel huis- en ziekenbezoek doen. 

Ik ben daarop ingegaan en heb er nooit spijt van gehad, al bleef 
het evangelisatiewerk mijn sympathie en medewerking behouden. 

En nu volgen enige voor mij onvergetelijke gesprekken en 
werken. 

In de eerste wereldoorlog ontmoette ik een bejaarde juffrouw die 
zei: „Meneer dominee, nu kan ik niets meer krijgen van de regering 
en van de smokkel, die toch ook van de regering uitgaat, ook al niet. 

Antwoord: .Juffrouw, de smokkel is slecht en gaat volstrekt niet 
uit van de regering. Dus pas op. Maar hier heb je een kwartje van 
de regering." Daar was het haar eigenlijk om te doen. 
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