
Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Utrechtse straatnamen 4 boveneinde, het zuidelijke deelvan de stad, en die van het bene-deneinde, het noordelijke deelvan de stad. Vanaf 1637 moestende zakkendragers van het bene-deneinde iedere morgen in ditwachtlokaal, inmiddels 'sacke-dragershuysken' genoemd, bij-eenkomen om het werk te ver-delen door erom te dobbelen.Bovendien gingen sommige zak-kendragers in de steeg wonen.Het is dan ook niet verwonder-lijk dat de steeg na verloop vantijd ook Sackedragerssteechienwerd genoemd. In een besluitvan de vroedschap uit 1619 isdeze benaming voor het eerstaangetroffen. Gedurende het resterende deelvan de 17e eeuw komt de steegvaak voor als 'Sinte Catarijnen inde wandelinge het Sackedragers-steechgen'. Ook wordt de steegin de 17e eeuw een enkele keeraangeduid als Kleyne Catha-rijnestraet, terwijl de toenmaligeCatharijnestraat, de tegenwoor-dige Willemstraat, soms wordtvermeld als Groote Sinte Catrij-nenstraet. De benaming Zakke-dragerssteeg{je) wordt in de 18eeeuw de meest gangbare naamvoor de steeg. Erik Tigelaar is Unitleider Beeldmateriaalen Bibliotheek bij Het Utrechts Archief. Noot 1. Dit artikel is gebaseerd op het Utrechtsestraatnamenboek in wording dat naarverwachting zal verschijnen in 2005. Zakkendragerssteeg De Zakkendragerssteeg in

1933. Foto: A. C Thomann Collectie beeldmateriaal Het Utrechts Archief Straatnamen werden totin de 19e eeuw doorgaans niet gegeven door het stadsbestuur;ze ontstonden vanzelf. Zo kon de naam van een beroep of ambacht aan een straat wor-den verbonden omdat beoefenaars er bijeenwoonden of op een andere wijze hun stem-pel op de straat drukten. Een bekend voorbeeld daarvan is de Zakkendragerssteeg. ^ Aan de zuidzijde van de steegliet het stadsbestuur in 1580 of1581 een wachtlokaal bouwenvoor 'de sackedragers ... vant be-nedeneynt'. Zakkendragers wa-ren door de stad aangesteldesjouwers. Zij waren in tweegroepen verdeeld: die van het ErikTicelaar Deze steeg wordt in een akteuit 1425 voor het eerst genoemdals Sinte Catrijnensteege. Zijdanl<te haar naam aan het feitdat zij aan de westzijde uit-kwam op het Catharijneveld,een open ruimte om het Catha-rijneklooster, die evenals hetklooster zelf verdween bij debouw van het kasteel Vreden-burg in 1529. In de 16e en in het begin van de Een zakkendrager aan het werk in de omgeving van de Bijthouwerstoren. Detail van een rond 1600 vervaardigde tekening (door een kunstenaar uit de omgeving van Abraham Bloemaert) Collectie beeldmateriaal Het Utrechts Archief 17e eeuw komt de steeg niet al-leen voor als Sunte Katrijnen-stege, maar ook

als 'Sinte Ca-thrinensteech bij het Vreeden-borch'. De toevoeging 'bij hetVreedenborch' had tot doel desteeg te onderscheiden van de'Sinte Catherijnenstege bij deNyeuwstraet', de huidige Ca-tharijnesteeg. % vereniging Oud>Utrecht augustus 2003


