
Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 utrechtse straatnamen i: Oude Kerkstraat De 'stege nae de Santhoff,de tegenwoordige OudeKerkstraat, met rechts deSteenstraet, de tegenwoor-dige Biltstraat, en /infa hethuis Den Santhof op eenplattegrond uit 1642Foto: Het Utrechts Archief,Sint-Pieter, inv.nr. 342 Een goed en wetenschappelijk verantwoord straatnamenboek van Utrecht bestaatnog niet. Toch zijn veel mensen benieuwd naar de geschiedenis en de verklaringvan de naam van hun straat, getuige de talrijke vragen die Het Utrechts Archiefdaarover krijgt. Ook voor de stadsgeschiedenis is zo'n boek interessant, want hetbrengt veel nieuwe feiten over onder meer de vroege stedelijke topografie boven wa-ter. Daarom schrijft Erik Tigelaar een straatnamenboek voor Utrecht dat naar ver-wachting in 2005 zal verschijnen. Oud-Utrecht publiceert alvast enige korte artike-len over opmerkelijke straten. straat. Na de verhuizing is menDen Santhof ook De OudeRoomse Kerk of kortweg DeOude Kerk gaan noemen, waar-door op den duur ook de steegvan naam veranderde. Vanaf1761 komt zij uitsluitend nogvoor als Oude Kerksteeg.Op 16 november 1880 hebbenBurgemeester en Wethoudersde straatnaam op voorstel vande wijkmeester gewijzigd inOude Kerkstraat. De bouw van'een fraai huis met stal en koets-huis' in de straat rechtvaardigdenaar zijn mening deze

naams-verandering. Het straatgedeeltedat ligt tussen de Gildstraat ende Bollenhofsestraat ontving denaam in 1890.^ Erik Tigelaar is Unitleider Beeldmateriaalen Bibliotheek bij Het Utrechts Archief. Noot 1 Het straatnamenboek van Utrecht zalworden voorzien van een uitgebreidnotenapparaat. Erik Tigelaar Het gedeelte van de Oude Kerk-straat dat ligt tussen de Bilt-straat en de Gildstraat was oor-spronkelijk de toegangsweg naareen huis dat ten noorden van dekruising van de tegenwoordigeOude Kerkstraat en de Gildstraatstond. Dit huis met bijbehorendeboomgaard wordt in een akte uit1619 aangeduid als 'den Sandt-hoff'. De toegangsweg wordt indeze akte vermeld als St. Jeroni-musstege. Op een plattegronduit 1642 komt de weg voor als 'stege nae de Santhoff'. Vervol-gens wordt hij in de tweede helftvan de 17e eeuw en in de eerstedecennia van de i8e eeuw Sant-hoffsteegh genoemd.Deze steeg heeft uiteindelijk denaam Oude Kerkstraat gekregenomdat Den Santhof lange tijd ingebruik is geweest als roomseschuilkerk. In 1686 wordt voor deeerste keer vermeld dat het huis'wort gebruyckt tot een paepsekerck'. Het huis heeft nog dienstgedaan als kerk totdat deze in1739 verhuisde naar een pandaan de zuidzijde van de Bilt- 21 -% vereniging Oud>Utrecht februari 2ops


