
teekenen, en in de verte naar sneeuwtoppen gelijken, die op den 
achtergrond van het landschap verrijzen Maar dan bovenal 
moet het vergezigt op deze witte heuvelen die in eene oostelijke 
rigting van hier liggen, grootsch en betooverend zijn, wanneer de 
opkomende dageraad daarover zijne tinten spreidt en zij in den glans 
van het morgenrood blinken. Hoe wordt niet het verrukkende van 
zulk een vergezigt vermeerderd, door het aandeel dat de geest daar 
aan toevoegt, die in hetzelve het beeld van eene verblijdende toe
komst mag aanschouwen! 

OUDE UTRECHTSCHE STRAATNAMEN 

1. Konings- en Keizersstraten of wegen 

b. Keizersnamen 

Evenmin als bij de genoemde koningsnamen het geval bleek te 
zijn (blz. 49—52), leven in de te Utrecht bewaard gebleven „kei
zersnamen" van straten min of meer persoonlijke herinneringen aan 
vorsten voort, of is het vorstelijk begrip in een of anderen vorm met 
de naamgeving verweven. 

De tegenwoordige, sedert het midden der 16de eeuw als Keizer
straat aangeduide verbindingsweg tusschen de Heerenstrate van 
S. Johannes, van 1647 af als Nobelstraat bekend, en de Lange 
Rietsteeg, heette indertijd de Vuile Sloot en was toen een deel van 
de oostelijke begrenzing der immuniteit van het St Janskapittel. 
Die Vuile Sloot, wellicht een overblijfsel van een vroegere Rijntak, 
was ingericht tot ontvangst van het water uit de huizen, in die 
buurt gelegen, doch werd mede gebezigd tot bergplaats (stort
plaats) van vuilnis, zoodat de raad maatregelen moest nemen tot 
beveiliging van de gezondheid der ingezetenen. Nadat zij meer
malen, doch zonder gevolg, op last der regering was schoonge
maakt, beval de raad in 1546, dat de sloot bekluisd, tot eene straat 
gemaakt, en het water door eene afdocht in de Nieuwegracht 
( = de tegenwoordige Drift) geleid zoude worden. Van de 17de 
eeuw af komt deze straat veeltijds voor onder den naam van Kei
zerstraat; dat zij dezen van het geslacht van dien naam ontleende, 
is wel waarschijnlijk, doch niet stellig gebleken. x) 

In deze straat ligt ook nog de Keizerspoort, een blinde steeg, 
waartoe de zeer smalle doorloop tusschen de perceelen 5 en 21 toe
gang geeft. Daar staan nog de misschien reeds bij of kort na de 
saneering dezer buurt in het midden der 16de eeuw opgetrokken 
huizen, aanvankelijk drie welke door splitsing of bijbouwing allengs 
tot zeven uitgebreid zijn, zooals uit de nummering opgemaakt kan 
worden. De aanvankelijke nummering G 476, 477 en 478 bleef ge
handhaafd, doch werd door het toevoegen van subletters aan die 
der nieuwe woningen aangevuld. De per wijk doorloopende num-
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mering werd bij gemeente-verordening van 28 November 1890 door 
een straatgewijze nummering, in dit geval de nrs 7,9, 11, 13, 15, 17 
en 19 der rechter (oostelijke) huizenrij vervangen. 

Niet ver van deze Keizerspoort, eveneens in het voormalige 
,,Fortuyn"-kwartier, later wijk G, gelegen, leidt tusschen de pan
den 40 en 46 der Lange Jufferstraat een steegje naar het Keizers
hof, een pleintje met twee bewoonde huizen, die 42 en 44 genum
merd zijn. Vermoedelijk voerde dit steegje oudtijds naar het Klok
huis, de vroeger hier staande klok- en geschutgieterij, die aan het 
kapittel van St Jan toebehoorde. Het was een hoog en ruim ge
bouw, dat tusschen de jaren 1629 en 1670 tot woningen werd ver
timmerd. In laatstgenoemd jaar werden negen dezer kameren ver
kocht. De hoofdtoegang lag zeer waarschijnlijk aan de nog tus
schen de perceelen 62 der Lange Jufferstraat en 23 der Witte-
vrouwenstraat liggende blinde Kloksteeg 2 ) . 

In den noordwesthoek van het Domplein, dat vroeger ook wel 
Domskerkhof, Munsterkerkhof of Oudmunsterkerkhof werd ge
noemd, ligt een binnenpleintje, dat ook, zij het niet officieel, den 
naam van Keizershof draagt. Er staan vijf huizen met de aaneen
sluitende nummering van 11 tot 15 in dit gedeelte van het aloude 
,,Papenvaandel"-kwartier, die in 1890 de plaats der tevoren gel
dende wijknummering F 290—295 verving. 

De naam van dit Keizershof herinnert volgens sommigen aan 
het paleis, dat omtrent deze plek gelegen moet hebben en waarvan 
nog resten (der benedenverdieping?): zandsteenen zuilen, kraag-
steenen en bogen, onder huizen der Vischmarkt te zien zijn. Dit 
reeds in de tweede helft der 9de eeuw bestaande en toen door de 
Noormannen verwoeste gebouw herrees ten tijde van bisschop Bal
derik, ging bij de groote stadsbranden van 1017, 1131 en 1253 
weer te niet, doch werd telkens herbouwd en bestond nog in 1297. 
Het ontleende den naam „Lofen" vermoedelijk aan zijn arcadischen 
bouwtrant en was de woning ,,dye sale" van den bisschop, tevens 
de palts der Duitsche keizers, nadat deze landstreek sedert 962 in 
staatkundige betrekking tot het Duitsche rijk was gekomen. 

Meer aanvaardbaar is echter de veronderstelling, dat in de naam 
van dit pleintje de herinnering voortleeft aan het logement-koffie
huis, dat gedurende een groot deel der 18de eeuw aan dezen uit
hoek van het Domplein heeft gestaan. 

Blijkens een hypotheek-acte van 28 November 1792 ten name 
van Leonard Bart werd o.m. „zekere des comparants groote 
huysinge, met zijn erven en hoff, zijnde een coffijhuis, benevens nog 
twee woningen daar bij en over gemelte huisinge staande, allen met 
hunne kelders en kluysen, genaamd het Keyzershoff, staande en 
gelegen binnen deze stad op 't Domskerkhof tegens over den Doms 
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toorn, hebbende syn uitgang in zeker steegje op de Vismarkt uyt-
komende", als onderpand gesteld. 

Een acte van 10 Juni 1809 noemt dit aan de noordzijde van het 
Domplein gelegen pand nog als „gerenommeerd koffijhuis", maat 
nauwelijks een half jaar later, in een document van 2 Februari 
1810, wordt hier gesproken van de plek, waarop het koffijhuis van 
ouds genaamd geweest 't Keizershoff gestaan heeft". De beide 
nevenwoningen, welke ook „hunnen ingang op 't Domskerkhof" 
hadden, waren blijkbaar nog aanwezig. 

Constructief verband met de omstreeks drie meter lager gelegen 
huizen aan de Vischmarktzijde, die trouwens tegen den westkant 
van het Domplein leunen, is niet gebleken. Zeer waarschijnlijk is 
het derhalve, dat de naamgeving van het pleintje niet met het oude 
keizerlijk Lofen verband houdt, doch steunt op de gewoonte van 
vrijwel alle tijden, om door den naam een pleisterplaats aan te 
duiden, v/aar de gast vorstelijke verzorging of bijzondere geneugten 
te wachten staan. 

Grondlegger en peet van het nieuwe bedrijf was ongetwijfeld 
Henrik Bart, een gereformeerd koffiehuishouder, geboortig uit „de 
Grisons" (Graubünden), die 16 Augustus 1730 het stedelijk bur
gerrecht kocht. Hij en zijne verwanten hebben de zaak tijdens den 
duur van haar bestaan gedreven. In de verslagen van vreemdelin
gen die Utrecht tusschen 1730 en 1810 bezochten, wordt ze zelden 
genoemd; alleen James Boswell woonde er in 1763—'64 als student 
op kamers 3 ) . 

2. Peperstraat 

In de derde vraag der op blz. 49 omschreven lijst wordt ge-
informeerd naar de aanwezigheid eener Peperstraat, waarvan de 
benaming uit de middeleeuwen stamt en die een onderdeel van een 
groote verkeersweg door de plaats heen geweest kan zijn. Een 
Peperstraat komt weliswaar niet meer in Utrecht voor, maar heeft 
er in de late middeleeuwen wel bestaan, zooals in vele Nederland-
sehe steden het geval was en nog is. Eertijds heette het zuidelijkste 
deel van den tegenwoordigen Springweg, dat van de Lange Smee-
straat naar de Geertestraat loopt, en op het Geertekerkhof uitkomt, 
de „Joncfrouwenstrate". In de middeleeuwen was die naam ge
geven aan den weg, welke tevoren „Peperstraat" had geheeten. 
Die naamsverandering moet vóór 1407 hebben plaats gehad, zoo
als uit een charter van dat jaar opgemaakt kan worden. Een trans-
portbrief van 1621 toont aan, dat toen nog de herinnering aan den 
ouden naam bestond. 4 ) . Elders is de vraag gesteld, of deze straat
naamsverandering misschien uit de legende van het wonderbare 
vlas verklaard mag worden. 5 ) . 

Zeker 500 jaar lang heeft de „Joncfrouwenstrate", in den volks
mond allengs Jufferstraat genoemd, een deel van den voornaamsten 
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verbindingsweg door de oudste handelswijken van Utrecht uitge
maakt. Achter de beveiligende, door bisschop Baldrik omstreeks het 
midden der 10de eeuw gebouwde stadsmuur liep hier de groote 
verkeersweg van zuid naar v/est tusschen Tolsteeg- en Catharijne-
poort. Eerst door het raadsbesluit van 10 Februari 1891 kreeg dit 
deel den naam van den weg, waartoe het logisch altijd behoord had 
en werd verdere verwarring met de Lange en Korte Jufferstraat in 
het noordoosten der oude stad voorkomen. 

Hopelijk dragen ook deze mededeelingen er iets toe bij, om het 
reeds in de middeleeuwen veelvuldig voorkomen van ,,peper"-
namen in ons land te verstaan. Tot nu toe is voor de bijzondere 
aandacht, welke oudtijds ook op deze wijze aan de zeldzame kost
bare en dus zeer gezochte specerij werd geschonken, geen aanneme
lijke reden gevonden. 

De overige 13 onderwerpen waarvoor de Naamkunde-afdeeling 
der Koninklijke Nederlandsche akademie van wetenschappen in 
haar derde vragenlijst belangstelling vraagt, zijn voor de stedelijke 
topografie niet van rechtstreeksche beteekenis. Enkele verdienen 
echter provinciale aandacht, zooals b.v.b. Hessenweg (De Bilt), 
't Hemeltje (Houten) en de Brink (Zeist). E. 

' ) N. van der Monde, Geschied- en oudheidkundige beschrijving... der stad 
Utrecht. Dl. I. Utrecht, 1844. 8°. Blz. 125—126, 220—226. 

2) Alsvoren, Blz. 214—215. 
:i) Boswell in Holland, 1763—1764... Ed. by F. A. Pottle, Londen [1952]. 

8° Blz. 30 en 276. 
4) N. van der Monde. T.a.pl. Dl. III. 1846. Blz. 342—343. 
5) G. A. Evers, Kruisvaart en bruidstrouw. De (Utrechtse?) overlevering 

van ,,het wonderbare vlas '. In: His*oria XII—1947, blz. 131—133. 

DE ST PAULUSABDIJ TE UTRECHT 

In het maandblad van Oud-Utrecht no 12 van 1949 blz. 89 komen 
mededelingen voor over vondsten die belangrijk zijn voor de vast
stelling van de plattegronden van de gebouwen der St Paulus Abdij, 
waarvan, zo wij dachten, niet het minst ons is overgebleven. 

Het weten dat de gebouwen van deze Abdij gestaan hebben op 
het terrein omsloten door de Trans-de Nieuwe Gracht-de Hambur-
straat en de Korte Nieuwstraat was de aanleiding dat elke ontgra
ving die in dit terrein plaats vond al onze aandacht had. 

De bereikte eerste resultaten van dit zoeken zijn in opgemeld 
artikel omschreven. 

Heel graag waren we in 1949 verder gegaan met het onderzoek. 
De heer rentmeester van de Ridderlijke Duitsche Orde jhr De 

Jonge van Zwijnsbergen gaf toestemming om in de ommuurde tuin 
behorende tot de eigendom van deze Orde te mogen graven. 
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