


Oud-Utrecht 1994. - Dl.67 verhuisden naar andere wijkenvan de stad hun jach 'meenamen'.Vandaar de Krijtjach en ook deBloemjach en de Schelpjach inOudwijk, een opgave van me-vrouw Jeurissen. Ook de naamKerkjach is wel eens gehoord, zijhet gekscherend gebruikt. Indien de mededeling juist isdat jach, en dus ook Ketielejach,op iets aangenaams duidt, danmoeten vele Utrechtenaren, onderwie de heer Bronius, de uitdruk-king 'dat is jach voor hem' niet ofniet meer hebben gekend. Anderszouden zij geen moeite met eenjach hebben gehad. Merkwaardig is nog, dat deoude jach-straten alle in hetzelfdedeel van het Boveneinde liggen,in de Oudelle dus, tussen de bei-de grachten. Ik heb de indruk datandere smalle en vrij onaanzien-lijke straten in buurten als Wijk Cen de Zeven steegjes geen jach-namen hebben gedragen. Eenverklaring heb ik er niet voor. Ten slotte de overige door deU.N.-lezers opgegeven volkstaal-namen van Utrechtse straten:Ballemakerstraat (Loeff Berchma-kerstraat), Beuke(noten)bos, Mar-kiezenbos en Vogelenbos (opAmelisweerd), Botterstraat (Boter-straat), Brandoliesteeg en Bram-dolesteeg

(Abraham Dolesteeg),Bregittenstraat, Delikas (EersteDelistraat; 'kas' hier ook uit 'Gas-se'?), Hoojesjees (Hooipoort bijde Nieuwlichtstraat), 't Keelgat (deverbinding, achter het koor vande Geertekerk, tussen het 'grote'en het Kleine GeertekerkhoO,Liesebetstraat (Lange Elisabeth-straat), Merriehoek (Mariahoek),Merriepias of-plats (Mariaplaats),Minnebroederstraat, de Neu,Nieuw-Engeland (de 'nieuwe'schrijversbuurt ten noorden vande Vleutenseweg, oostelijk vanhet Majellapark), Notekees enNotesjees (Notebomenlaan), dePetroliebuurt (ABC-straat), 'tPloojtsjie (Zilverbergspoort), dePolder (noemden buitenstaandersWijkC), Prekerskerkhof en -straat,de Priksteeg (ook de Predikheren- straat), de Rikketik (het laatstestuk van de J.S.de Rijkstraat), deSchans (de Notebomenlaan vanhet spoor in oostelijke richting; debewoners werden Schanzenarengenoemd, naar het Groningsedorp Nieuweschans waar ze inkampen waren tewerkgesteld),het Vreeburg en de Zwaanpolder(Zwaansteeg). Ook reacties en aanvullingen van ledenvan Oud-Utrecht op de bovenstaandetekst zijn zeer welkom. VE RENIGINGSNIEU WS Algemene

voorjaarsledenvergadering 1994 Donderdag 2 juni a.s. 's avonds om 19.30 uur inde Muziekschool, Domplein 4. Agenda: 1.  Opening 2.  Notulen van de vorige bijeenkomst (ter inzage) 3.  Ingekomen stukken en mededelingen 4.  Jaarrekening 1993 (ter inzage) 5.  Mededelingen over Jaarboek, Tijdschrift, propaganda, activi-teiten en SPOU 6.  Samenstelling van het bestuur Het bestuur stelt voor Jo Baars te benoemen in de functie vanpenningmeester en Saskia A.L. de Graaft in de functie vansecretaris. De overige bestuurskandidaten die door het bestuurworden voorgesteld om de resterende vacatures op te vullenzijn Renger E. de Bruin en Saskia G. van Dockum.Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door tenminste tienleden, die hiervan tot drie dagen voor deze vergadering schrif-telijk mededeling doen aan de waarnemend secretaris. 7.  Rondvraag 8.  Sluiting Aansluitend (rond 21.00 uur) lezing van drs.Huib de Groot, stadsarcheoloog Utrecht, getiteld:&quot;Recent archeologisch onderzoek in Utrecht&quot;. 1994 belooft een druk jaar te worden voor dearcheologie in Utrecht. Dit jaar zullen er waarschijn-lijk vijf grote

opgravingen plaatsvinden. Zeer bekendis uiteraard de jongste opgraving op het Domplein,waar gezocht is naar bewijsmateriaal voor de identifi-catie van de kerk van Willibrord, maar ook de Joodsemikwe in Payenborch en de opgraving in de Vrouw-juttenstraat beloven interessante resultaten. In deVrouwjuttenstraat zijn misschien wel de oudste res-ten van menselijke bewoning in Utrecht gevonden,bewoning die teruggaat naar het begin van de Romei-nen of zelfs daarvoor! Er staan nog meer opgravingenop het programma. Op de lezing wordt u op dehoogte gebracht van de recentste ontwikkelingen inUtrechts verleden! Afsluiting met een drankje. Het gedeelte na de pauze is ook voor niet-ledentoegankelijk (toegangsprijs fl. 2,50) TSoten 1.     De Nieuwegracht en omstreken, fennachtwandeling doorD.Kuik, eenuitgave van Den Daas, Utrecht, 1990(niet in de handel gebracht). 2.     In dit stukje wordt jach zonder t ge-schreven, omdat in de Utrechtsetongval de t aan het einde van eenwoord of lettergreep na een spirant(o.a. ch en g) wegvalt. 3.     Van Sint-Eligius (=Sint-Elooi, Sint-Eloy),beschermheilige van de smeden; derijtuig

bezitters van de grachten had-den dergelijke ambachtslui nodig.Van de Grote Eligensteeg (Ketielejach)resteert nog het westelijke stuk bijde Oudegracht, dat nu een deel isvan de Eligenhof. De Kleine Eligen-steeg-volgens sommigen een enkelekeer met 'Kleine Ketielejach' aan-geduid - die tussen de Lange Nieuw-straat en de Nieuwegracht loopt, isomgedoopt tot Eligenstraat. (Hetaccent in de uitspraak ligt in al dezewoorden op de i.) 4.     Uitgeverij A.W.Sijthoff, Leiden, 1967(antiquarisch nog verkrijgbaar). 5.     M.l.MuWer, Aan de poort van hetleven, Uitgeverij Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1948. 6.     Utrechts Nieuwsblad van 19,21 en23aprilen10mei1993. 7.     Het is zeer speculatief de herkomstvan Ketielejach te construeren doorenkele informaties met elkaar te ver-binden; dan zou Ketielejach kunnenbetekenen 'steeg bij de grote kiezel-steen waarin het prettig wonen is'. 37 laan /april ! 994 UTRECHT


