
Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 Utrechtse straatnamen 6 (slot) Ridderhofstad Wie bij de straatnaam Ridderhofstad denktaan een kasteel of goed van ridders, heeft hetmis. Waarschijnlijk dankt de straat zijn naamaan Johan Ridder, stichter van een aantalvrijwoningen. Erik Ticelaar In een akte uit 1367 is sprake vandertien hofsteden aan de zuid-zijde van 'der Heren strate', dehuidige Herenstraat, welke hof-steden zich uitstrekten tot 'denafterwech'. Met deze achterwegis de tegenwoordige Ridderhof-stad bedoeld. In de 15e eeuw ende eerste decennia van de i6eeeuw wordt de straat 'den after-wech', Beghijnenstege of Bagij-nenstraete genoemd.Als Riddershoffstede wordt zijvoor het eerst vermeld in eenakte uit 1521. Deze akte maaktmelding van 'die arme gootsca-meren op Riddershoffstede'.Deze godskameren, vrijwonin-gen voor arme personen, beston-den reeds in 1435 en werden toen'Johans Ridders cameren' ge-noemd. Dit complex vrijwonin-gen was blijkbaar de belangrijk-ste bebouwing in de straat wantin een akte uit 1444 wordt destraat omschreven als 'den after-wech dair Johan die Ridders ca-meren in staen ende hem toeplaghen te behoiren'. Vermoede-lijk had deze Johan Ridder de vrij-woningen gesticht. Het voor debouw van de woningen bestem-de perceel (hofstede) zal hij in ei-gendom gehad of in erfpacht ge-houden

hebben. Het is dus waar-schijnlijk dat de straat de naamRiddershoffstede dankte aandeze Johan Ridder. Een verbandmet het begrip ridderhofstede inde betekenis van een ridderma-tig goed is niet te leggen. De Ridderhofstad in 1896 Tekening: A.E. Grolman, Collectie heeldmatertaal HUA Vanaf de jaren twintig van dei6e eeuw tot het eind van de17e eeuw komt de straat meest-al voor als Riddershoffstede. Ineen akte uit 1695 wordt zij voorhet eerst Riddershoffstad ge-noemd. Vanaf het begin van de18e eeuw wordt de straatmeestal met deze naam aange-duid. Daarnaast komt zij rond1710 een enkele keer voor alsRidderhoffsteeg en Ridderhoff-straat. Waarom de straatnaamveranderde van Riddershoffste-de in Ridderhofstad, is onduide-lijk. Ridderhofstede en ridder-hofstad waren weliswaar iden-tieke begrippen, maar alsstraatnaam had men ze tot heteind van de 17e eeuw nooit door elkaar gebruikt. Wellicht ont-leende de straat haar gewijzig-de naam aan het huis Ridder-hoffstad. Dit huis - in 1704 om-schreven als 'vanouds ge-naempt Ridderhoffstad' - stondop de zuidwesthoek van destraat. Het huis kan de straatechter niet de naam Ridders-hoffstede bezorgd hebben,want het droeg deze naam inde 16e eeuw nog niet. Erik Tigelaar is Unitleider Beeldmateriaalen Bibliotheek bij Het Utrechts Archief. Noot Dit artikel is geba.seerd op

het Utrechtsestraatnamenboek in wording dat naar ver-wachting zal verschijnen in 2005. 176 % Oud-Utrecht vereniging december 200S

Utrechtse straatnamen 6 (slo t) 

Ridderhofstad 
Wie lJij de strantnaam Ridderlwfstad den kt 

nan een knsteel of goed vn11 ridders, l1eeft het 

mis. Waarschijnlijk dankt de straat zijn naam 

ann Joha11 Ridder, stichter van een aantnl 

vrijwoninge11. 

ERIK TICiELAAR 

In een akte uit 1367 is sprake van 
dertien hofsteden aan de zuid
zijde van 'der Heren strate', de 
huidige Herenstraat, welke hof
steden zich uitstrekten tot 'den 
afterwech '. Met deze achterweg 
is de tegenwoordige Ridderhof
stad bedoeld. In de 15e eeuw en 
de eerste decennia van de 16e 
eeuw wordt de straat 'den after
wech', Beghijnenstege of Bagij
nenstraete genoemd. 
Als Riddershoffstede wordt zij 
voor het eerst vermeld in een 
akte uit 1521. Deze akte maakt 
melding van 'die arme gootsca-

Dc R1ddcrhof<Md 111 1/196 meren op Riddershoffstede'. 
Tdrni11g:1\.I:. Grci/1111111, Deze godskameren, vrijwonin
Co//n11rbtT!il111111m11•1/ gen voor arme personen, beston-

1/l' I den reeds in 1435 en werden toen 
'Johans Ridders cameren' ge
noemd. Dit complex vrijwonin
gen was blijkbaar de belangrijk
ste bebouwing in de straat want 
in een akte uit 1444 wordt de 
straat omschreven als 'den after
wech dair Johan die Ridders ca
meren in staen ende hem toe 
plaghen te behoiren '. Vermoede
l ijk had deze Johan Ridder de vrij
woningen gesticht. Het voor de 
bouw van de woningen bestem-

176 de perceel (hofstede} za l hij in ei
gendom gehad of in erfpacht ge
houden hebben. Het is dus waar
schijnlijk dat de straat de naam 
Ridde rshoffstede dankte aan 
deze Johan Ridder. Een verband 
met het begrip ridderhofstede in 
de betekenis va n een ridderma
tig goed is n iet te leggen. 

Vanaf de jaren lwintig van de 
16e eeuw tot het eind van de 
17e eeuw komt de straat meest
al voor al s Riddershoffstede. In 
een akte uit 1695 wordt zij voor 
het eerst Riddershoffstad ge
noemd. Vanaf het begin van de 
18e eeuw wordt de straat 
meestal met deze naam aange
duid. Daarnaast komt zij rond 
1710 een enkele keer voor als 
Ridderhoffsteeg en Ridderhoff
straat. Waarom de st raatnaam 
veranderde van Riddershoffste
de in Ridderhofstad, is onduide
lijk. Ridde rhofstede en ridder
hofstad waren we l iswaar iden
t ieke begrippen, maar als 
straatnaam had men ze tot het 
eind van de 17e eeuw nooit door 
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el kaa r gebru ikt. Wellicht ont
leende de straat haar gewijzig
de naam aan het huis Ridder
hoffstad. Dit hu1s - in 1704 om
schreven als 'vanouds ge
naempt Ridderhoffstad' - stond 
op de zuidwesthoek van de 
straat. Het huis kan de straat 
echter niet de naam Ridders
hoffstede bezorgd hebben, 
want het droeg deze naam in 
de 16e eeuw nog niet. 
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