
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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Ook waren er nog mogelijkheden in het gedeelte van de Hofpoort, 
ten Noorden en ten Westen van deze eigendom. 

Maar de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek was 
zo met werk overladen dat niet wachten kon, dat van dit aanbod in 
die tijd geen gebruik gemaakt kon worden. 

Meerdere malen was bij het afvallen van gedeelten van de pleister-
laag van de Noordelijke buitenmuur van het Gerechtsgebouw tuf
steen aan het licht gekomen en omdat deze muur juist op de plaats 
staat waar volgens de gevonden resten onder het gebouw van de 
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R.D.O. de Zuidelijke transeptwand van de kapel zich moet bevin
den werd dit goed in gedachte opgenomen en aan anderen door
gegeven. 

En nu, Mei 1954, werd begonnen met de verbouwing van het 
gebouw van de Arrondissementsrechtbank. 

In het bestek was opgenomen dat de aannemer deze gevel weg 
moest breken, maar eerst door ontpleistering zowel binnen als buiten 
gelegenheid moest geven voor onderzoek. 

Dit bleek een goede maatregel geweest te zijn — want nauwelijks 
was men met de ontpleistering begonnen of tal van bijzonderheden 
kwamen er aan het licht. 

Zo werden gevonden, de Oostelijke helft van een Oostelijk vanuit 
het midden van de gevel zich bevindend venster en de Westelijke 
helft van een Westelijk van het midden zich bevindend venster. 

De buitenkant van deze gevel was vroeger de binnenkant van de 
Zuidelijke transeptgevel — en de binnenzijde van nu het Gerechts
gebouw was dus de buitenkant. 

Men heeft de kapel weggebroken met uitzondering van de Zuide
lijke transeptwand. 

De gevonden vensters-afgesloten door een rondboog moeten plus
minus 2.75 M hoog en 1.25 M breed geweest zijn. 

De schuine binnenneggen bevinden zich uit den aard der zaak nu 
aan de buitenzijde. 

Aan de eigenlijke buitenzijde waren de vensters omlijst door een 
14 cm terugliggend veld ter breedte van + 50 cm. 

Ook kwam in het Westelijke gedeelte van deze muur ter hoogte 
van 3.80 M boven de vloer van de zittingzaal een vroegere toegang 
aan het licht, die gelegenheid gaf om vanuit het transept te komen 
op de Ie verdieping van de ten Zuiden daarvan gelegen vertrekken. 

In het ondergedeelte van de gevel kwamen nog de binnenneggen 
van twee vensters aan het licht. 

Een juiste vaststelling van de hoogte van deze vensters is niet 
meer mogelijk omdat door later aangebracht werk hier te veel is 
weggenomen. 

De gevel zelf bestaat geheel uit tufsteen — gemetseld als z.g.n. 
kistwerk — de buiten- en binnenzijde van bewerkte tufsteen — de 
ruimte daartussen, met ruwe stukken — kleine zwerfkeien, enz. 

't Verband werd aangebracht door wisselende lagen van blokken 
hoog + 20 cm en dik 13 cm en lagen van hoog 13 cm en dik + 21 cm. 

In verband met de ruimte in ons maandblad zover. 
In het volgende nummer hoop ik deze mededelingen te kunnen 

voortzetten. Wel wil ik u alvast verklappen, dat er belangrijk meer 
te vertellen is! 

W. STOOKER 
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