
Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Utrechtse straatnamen 5 Doelenstraat klank' van deze straatnaam.Daarom verzocht men gemeen-tearchivaris Muller in dat jaarom een nieuwe 'aan de geschie-denis der stad ontleende' straat-naam te bedenken. Vanaf onge-veer 1910 tot de instelling vaneen ambtelijke commissie voorstraatnaamgeving in 1967 advi-seerde de gemeentearchivarisvan Utrecht B&W over het ge-ven van nieuwe namen aan stra-ten en over het veranderen vanbestaande namen. Zijn adviezenwaren echter niet bindend.Toenmalig archivaris Mullerachtte in dit geval naamsveran-dering echter ongewenst: 'welkbezwaar er kan bestaan er aante herinneren dat in die straatvroeger het Tuchthuis gelegenheeft, zooals er thans het Arm-huis ligt, begrijp ik inderdaadniet. Op die wijze zullen alle his-torische namen, vooral de merk-waardigste, slecht begrepene,spoedig verdwijnen, allereersthet Janskerkhof, dat wel spoe-dig aan de beurt zal zijn als bij-zonder griezelig, enz.' Hieropbesloten B. en W. van naams-verandering af te zien.Enkele jaren later werd de straat-naam echter alsnog veranderd.In 1917 werd de Tuchthuissteegzonder overleg met de gemeen-tearchivaris omgedoopt tot Doe-lenstraat. Met deze naam is aan-sluiting gezocht bij de namenvan de nabijgelegen Schutter-straat en Wijde Doelen. Erik

Tigeiaar is Unitleider Beeldmateriaalen Bibliotheek bij Het Utrechts Archief. De Doelenstraat rond 1955 met rechts de poort van het voormalige tuchthuis. Foto: G.Smilda, Collectie beeldmateriaal HUA Waarschijnlijk vanwege de 'niet zeer deftigen klank' wilden B&W de Tuchthuis-steeg een andere naam geven. De gemeentearchivaris werd om advies gevraagd. Erik Ticelaar De Doelenstraat liep In de Mid-deleeuwen van de Twijnstraatnaar de Sint-Nicolaaskerk enwerd in die tijd Sinte Nyclaesste-ge genoemd. In een akte uit 1425wordt zij voor het eerst vermeld.Ook de huidige Nicolaasstraatverbond de Twijnstraat met deSint Nicolaaskerk en werd vanafhet eind van de 14e eeuw aange-duid als Sinte Nyclaesstege. Bei-de straten komen in de 15e en de16e eeuw onder deze naam voor.In de eerste helft van de 17e eeuw worden zij aangeduid alsSt. Niclaessteechgen, St. Niclaes-kercksteechgen of Nicolaisteech.In de jaren 1615-1619 werd hetNicolaasklooster dat op denoordoosthoek van de huidigeDoelenstraat stond, verbouwdtot tuchthuis. Na verloop vantijd ging men deze straat danook Tuchthuyssteechgen noe-men. In een transportakte uit1647 is deze benaming voor heteerst aangetroffen. Vanaf hetmidden van de 17e eeuw wordtde straat in de regel aangeduidals TugthuyssteegQe), hoewelzij in een akte

uit 1770 nog voor-komt als 'Tugthuyssteegje of Ni-colaisteegje'. De huidige Nico-laasstraat wordt vanaf het mid-den van de 17e eeuw vermeld alsNicolaisteeg, Klaassteeg en Ni-colaasstraat. In 1913 werd in de vergaderingenvan het college van B&W meer-malen de wens uitgesproken omde Tuchthuissteeg een anderenaam te geven, waarschijnlijkvanwege de 'niet zeer deftigen De binnenplaats van hetStadsarmenhuis (gevestigdin het voormaligetuchthuis) in 1931.Foto: E.A. van Blitz, Col-lectie beeldmateriaal HUA 128 Noot Dit artikel is gebaseerd op het Utrechtsestraatnamenboek in wording dat naar ver-wachting zal verschijnen in 2005. % vereniging Oud-Utrecht oktober 2003


