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HET JODERIJTTE ALS HERINNERING AAN EEN 
OUDE GRACHT. 

In de huizenblokken aan weerskanten van de Oude Gracht is 
de normale richting der huisperceelen natuurlijk loodrecht op het 
water. Afwijkingen worden vooral daardoor veroorzaakt, dat men 
langs de straten die van de gracht af loopen, de perceelen over
dwars in kleinere heeft verdeeld. Meer principieele afwijkingen 
echter doen zich voor in de omgeving van de Bakkerstraat (vroeger 
-steeg). 

Het is hier aan de buitenzijde van de opvallende kniebocht van 
de Oude Gracht. De huizenblokken hebben er een diepte van 75 à 
85 m. Het beginsel om de erven loodrecht op de gracht te houden, 
noodzaakte er tot divergentie, en als men van het noorden af de 
bocht omgaat, ziet men ook eerst de afzonderlijke perceelsgrenzen 
zulk een uiteenwijking vertoonen. Maar het sterk geerende blok tus-
schen Hamsteeg en Bakkerstraat was aan de gracht (waar de 
woningen stonden) te smal voor een flink huis en is blijkbaar dade
lijk overdwars verdeeld. Aan de andere zijde van de Bakkerstraat 
vindt men iets dergelijks, doch met een opvallende bijzonderheid. 
Het Joderijtje genaamde steegje, met zijn gebogen oost- en getrapte 
westzijde, loopt nl. niet door naar het beginpunt van de Lange 
Elizabethstraat, maar knikt plotseling af naar de Bakkerstraat, 
aldus een blok van 20 à 25 m in het vierkant niet van de meer oos
telijke bebouwing afsnijdend. In die bebouwing ziet men de buiging 
van het steegje spoedig verdwijnen; even verder is de Lauwersteeg 
geheel recht. 

Omtrent het Joderijtje, officieel het Jodenrijtje, merk ik op, dat 
de huizen aan één of beide zijden de Utrechtsche Jodenbuurt heb
ben gevormd (V. d. Monde III 51—57; Nom. Geogr. Neerl. 12e 
64). Het is thans geen openbare weg meer. 

De Bakkerstraat en omgeving worden het eerst genoemd in 1242. 
Het kapittel van St. Marie gaf toen Ghiselberti pistori in erfpacht 
aream unam in stiga Pistorum jacentum (Okb. St. Utr. nr. 984). 
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Dus aan Giselbert den bakker 
een huisplaats in de steeg der 
bakkers, de Bakkersteeg. Aan 
welke zijde lag dit erf? In het 
Liber pilosus van St. Marie (p. 
117) is op het jaar 1312 sprake 
van 3j/2 hofstede in de Bakker
steeg, in lengte uiteenloopend 
van 43 tot 72 voet. Déze hof
steden zullen zeker wel aan de 
zijde van de Hamsteeg gelegen 
hebben. 

V. d. Monde vermeldt (III 
42) ,,het afschrift van een Char
ter van het jaar 1306, waarbij 
aan Hughen de Backer, Hughen 
Backersz., burger te Utrecht, 
door het kapittel van St. Marie 
in erfpacht wordt uitgegeven 
een huis genaamd de Zijl, ge
legen aan de Westzijde van de 
Oude Gracht bij de Backerbrug, 
tusschen de hofstede Schoon-
egge en Heren Soudenbalchs 
hofstede." Hij vervolgt: „Op
merkenswaardig is het dat dit 
zelfde huis juist eene halve eeuw 
later gevonden wordt, op nieuw 
voor 50 jaren in erfpacht te zijn 

gegeeven aan Hughen Backer, onder voorwaarden dat het 
water van het Kerkhof onder hetzelve heen zou geleid worden. Hij 
betaalde voor erfpacht jaarlijks slechts een pond." 

Het stuk van 1306, waarvoor men een bundel van Van Buchell 
moet doorzien, heb ik niet geraadpleegd, wel dat van 1356, in het 
Liber pilosus (p. 231), en dit lijkt voldoende. Deken en kanunniken 
van St. Marie doen in het laatste stuk kond, dat wi verhuert ende 
in pachte ghegheven hebben Hughen den Backer Hughen Backers 
sone, borgher tUtrecht, onsen zyl, also aise hi gheleghen is bi der 
Backerbrugghe tusschen der hofstede te Sconegghe ende haren 
Jacobs Zoudenbalchs hofstede, toe vyftich jaren toe naestcomende 
nae der daten des briefs, elx jaers om een pont penninghe alsulx 
payments... En de waer dat sake, dat hi of sine nacomelinghe tende 
dien vyftich jaren vorscreven niet voert met ons overeen en dro~ 
ghen, so souden wi sulke timmeringhe aise si daer op ghetimmert 
hadden, nemen om sulcken penningh aise si wardich waren, of si 
mochten die timmeringhe na hem nemen, sonder archeyt. Mede so 
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sint vorwaerden: waer dat sake, dat wy namaels te doen creghen, 
onse water van onsen kerchove te leyden doer dien voerseyden zyl, 
dat hi of syn nacomelinghe ons dien voerseyden ziil rumen souden 
op hoere selfs cost, onse water doer te leyden, behoudeliken hem' 
nochtans die huerwere voerscreven. 

Gelijk men ziet, is er van geen huis sprake doch van een „zijl". 
Men heeft hierin geen sluis te zien, maar een sloot tot waterafvoer, 
een waterleiding. Ik vind deze betekenis nog bij Van Dale, en ze 
wordt nadrukkelijk bevestigd, immers, het stuk van 1356 vinden wij 
opgenomen in een Latijnsch van 1357, en daarin staat: aqueduc-
tus... vuig. zyl. 

Voor de localisatie van deze waterleiding wordt ons de weg ge
wezen door de ,,sloot van St. Marie", die, voorzoover ik zie, het 
eerst wordt vermeld in 1397 (V. d. Monde III 234). Deze sloot 
liep langs de voorzijde van de immuniteit van St. Marie en zou vol
gens overeenkomst van genoemd jaar een breedte houden van 15J4 
voet, d.i. ruim 4 meter, tusschen haar beide zijmuren. Aan noord
en zuidkant van de immuniteit blijkt niets van een water dat als 
afscheiding kan hebben gediend, Ik zag indertijd een bron van 1525 
of daaromtrent (Raadsdagelijksch boek?), waaruit bleek, dat de 
huizen aan den westkant van de Mariastraat nl. tegen de sloot aan
gebouwd waren. Onder de achtereinden van die huizen loopt thans 
een groot, oud riool, de „slokop van St. Marie". V. d. Monde be
looft III 193 een breedvoerig verhaal over een proces betreffende 
den onderhoudsplicht hiervan, doch hij vergeet, die belofte na te 
komen. 

Genoemde slokop heeft een afvoer naar de Singelgracht. Maar 
blijkbaar is het water van het St. Mariekerkhof lang geleden door 
den zyl naar de Oude Gracht geleid. Die afvoer was al in 1306 ge
staakt, zoodat het kapittel den zyl ter bebouwing kon verpachten. 
Dit moet gepaard zijn gegaan met demping over tenminste een ge
deelte van de lengte, niet met overwelving of overtimmering, want 
het contract van 1356 spreekt nadrukkelijk uit, dat de zijl voor 
(hernieuwden) waterafvoer eerst geruimd zou moeten worden. 

W a a r nu de zyl zich bevonden heeft, kan in hoofdzaak niet twij
felachtig zijn: ongeveer ter plaatse van het Joderijtje, voorzoover 
het van de gracht af loopt, en dan rechtdoor, dwars door het begin 
van de Lange Elisabethstraat, totdat hij de sloot van St. Marie 
ontmoette. Ik heb elk der beide wateren met een rechte stippelbaan 
weergegeven, — onder allerlei voorbehoud natuurlijk. 

Misschien mogen wij de oorkonde van 1356 zóó opvatten, dat de 
zyl in zijn geheel gezegd wordt, gelegen te zijn bij de Bakkersbrug 
en het verpachte gedeelte tusschen der hofstede te Sconegghe ende 
haren ]acob Zoudenbalchs hofstede. Dat gedeelte zou dan zeer 
goed gelegen kunnen hebben ter plaatse van het ontbrekende land-
waartsche eind van het Joderijtje. Of de opgegeven belendingen 
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een bezwaar hiertegen vormen, weet ik niet. Voor het huis 
Schoonegge vind ik een opgave, zonder bewijs, dat het lag aan de 
Oude Gracht, tusschen Bakkers- en Jansbrug, van achter uit
komend in de Lange Elizabethstraat. Het moet, blijkens den naam, 
op een hoek hebben gelegen (verg. Duitsch Ecke). 

In de vraag wat de gereconstrueerde gracht ons te zeggen heeft, 
zal ik mij hier niet verdiepen. 

J. PRAKKEN. 

KLEINE MEDEDELINGEN. 
DE TOPOGRAFISCH TEKENAAR DIRK V A N DER BURG. 

Tot de tekenaars, die in de 18de 
eeuw het land doortrokken, om van 
„steden, dorpen en vlekken" schetsen te 
maken — het waren de fotografen onzer 
dagen — behoort ook de Utrechtse 
meester Dirk van der Burg. Tot voor 
een 10-tal jaren was er nauwelijks iets 
van hem bekend. Zelfs zijn tijdgenoten, 
de bekende kunstenaars-biografen Van 
Eijnden en Van der Willigen, wisten in 
hun „Geschiedenis der Vaderlandsche 
Schilderkunst" niet meer van hem te ver
tellen, dan „dat zij zich niet herinnerden 
ooit werk van hem te hebben gezien". 

Toch is er een niet onbelangrijk aantal 
tekeningen, in verschillende verzame
lingen verspreid, van hem aan te wijzen 
en is door archivalisch onderzoek zijn 
leven vrij volledig te reconstrueren. In 
het tijdschrift Oud-Holland van 1942 
troffen wij een uitvoerige studie over 
deze kunstenaar van Chr. P. van 
Eeghen. Ook dit opstel is, door de toen
malige oorlogstoestand weinig of niet 
opgevallen, doch het is te belangrijk, om 
het in deze bladzijden onvermeld te 
laten. 

Door de onderzoekingen van de 
schrijver inzake het leven van de mees
ter, is komen vast te staan, dat hij op 
11 Augustus 1721 in de Jacobikerk is 
gedoopt „als zoon van Albertus fan der 
Borgh en Pietronella de Riet, wonende 

in de Potterstraat." In de kerkelijke re
gisters is genoteerd, dat hij op 6 Decem
ber 1772 te Utrecht in ondertrouw is 
gegaan met Alida van Cornegge. Er is 
betaald voor buiten-trouwen en het hu
welijk is dus elders gesloten. 11 Decem
ber d.a.v. passeren Van der Burg en 
Alida van Cornegge een akte van hu
welijkse voorwaarden en mutueel testa
ment. Reeds op 18 April 1773 wordt 
hen een zoon geboren. Albertus ge
naamd, die in de Janskerk werd ge
doopt. Enige maanden nadien, 2 Juni, 
werd de vader in Buurkerk begraven: 
„Dirk van der Burgh, op 't Vreeburg 
bij de Catharinepoort". Uit de acten 
der boedelscheiding wordt duidelijk, dat 
hij in zeer goede finantieele omstandig
heden heeft verkeerd. Zijn nalatenschap 
bedroeg ruim ƒ 50.000,—, waarbij in
begrepen het door hem bewoonde huis 
aan het Vreeburg en een in de nabij
gelegen Koestraat, benevens een inboe
del ter waarde van bijna ƒ 2.500,—, 
waarbij goud- en zilverwerk, juwelen, 
schilderijen, muziekinstrumenten en mu
ziek, tekeningen, prenten en boeken. 
Volgens een advertentie in de Utrecht-
sche Courant van J. van Schoonhoven 
en Comp., zouden op 19 April 1774 en 
de volgende dagen door hen verkocht 
worden „een schoone Verzameling van 
Nederduitsche en Fransche welgecondi-
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