
HET JODENRIJTJE ALS HERINNERING AAN ZIJN 
BEWONING DOOR DE JODEN. 

De heer J. Prakken merkt in zijn artikel: Het Jodenrijtje als 
herinnering aan een oude gracht (Maandblad 24e jg. no, 4) op, 
dat de huizen aan één of beide zijden van het Jodenrijtje de utrecht
se Jodenbuurt zou hebben gevormd. 
. Als dit zo is wat vinden wij er dan nog van terug in de teaen-

woordige bebouwing? 
Voordat we echter gaan vergelijken met de daarvoor in aan

merking komende huizen, dienen wij eerst na te gaan waaruit deze 
Jodennederzetting eertijds bestond en wanneer deze huizen ge
bouwd zijn. 

Omstreeks 1435 wordt de stad Utrecht genoemd als plaats v/aar 
een groep Joden was gevestigd en wel bij het door de Keizer in 
1435 ingestelde Rijksopperabinaat. Toen werd namelijk voor alle 
Joden in het heilige Roomse Rijk Anschelm van Keulen tot opper
meester en rabbijn benoemd. Deze had tot taak recht te spreken 
bij geschillen onder de joden. 

Tot zijn rechtsgebied behoorde ook Utrecht of zoals er staat 
geschreven: ,,Ychtricht". 

Hieruit mogen wij concluderen dat te Utrecht dus een nogal 
belangrijke nederzetting gevestigd was, anders zou de stad niet 
genoemd zijn. 

ïn 1444 werden de Joden uit Utrecht verdreven! Nu komt direct 
de vraag bij ons op: waar hadden zij dan hun verblijf? 

In een transportbrief van 1455 wordt de naam: ,,de Joderije" 
voor het eerst genoemd en wel als volgt: „Allen etc. doe wv ver-
staen Scout ende Scepenen der Stadt Utrecht, dat voer ons quam 
int gerechte Claes Ketelaer ende gaff aldaer voor hem ende voor 
Joncfr. Kerstine zynen wyve, daer hi te dier tyt wettelicke boorte 
by hadde, Vrederic Scade in huerwaer die husinge ende hofstede 
also als Vrederic die op dese tyde bewoont, mitten 4 cameren 
gelegen aen den Steenwech, geheten de Joderye elcx jaers op 
sulcken pacht als daer jaerlix wtgaet, durende Vrederic Scade 
voors, leven lanck etc. Met vorwarden dat Vrederic ende Claes 
voers, dese husinge etc. 't samentlic op haere beyder coste in goede 
rake houden seilen also lange als Vrederic levet etc. Gegevea int 
jaer O.H. 1455 des Dynsdachs na onser Lieve Vrouwer.dach te 
Lichtmisse." 

Hieruit blijkt dus wat Van der Monde ook concludeerde dat 
vier kameren aan de Steenwech, de naam Joderye gedragen heb
ben. 

Hoe deze kameren aan haar naam komen? Mijns inziens is dit 
een bevestiging van het feit dat hier de Joden hun hofje hadden 
en de vier kameren bewoonden. Deze vormden een rij of reeks 
wat dan met de naam der bewoners samen de betiteling Joderye 
opgeleverd zal hebben. 
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Van der Monde geeft nog een andere verklaring, namelijk deze: 
in 1390 wordt in het Buurspraakboek der stad de naam Henric 
de Joede Gheryds Joede zoon, van Tuil genoemd en wel in een 
kennisgeving dat deze persoon als burger van de stad Utrecht 
werd ingeschreven. 

W a t de benaming van de steeg zelf betreft het volgende, aan 
Van der Monde ontleend. 

In 1502 wordt zij in 'n schrijven tweemaal genoemd en wel als 
„Bochtstraete" en als Juderije. De naam Bochtstraat valt gemak
kelijk te verklaren omdat in de huidige bebouwing nog steeds een 
scherpe hoek de loop der steeg vormt. 

In 1775 wordt zij in een naamlijst der straten en stegen Jude-
of Jooderietje genaamd, later wordt de naam Jurrien Rodenburgh-
steeg op de muur aangebracht. Nu echter sinds lange tijd vervan
gen door de naam Todenrijtje. 

Inderdaad vinden wij in deze steeg nog drie kamers of huisjes, 
die waarschijnlijk een onderdeel van de Utrechtse Jodenbuurt 
gevormd zullen hebben. 

Het feit dat er maar drie huisjes en geen vier staan vindt zijn 
oorsprong in het volgende, 

Als wij de huidige drie huisjes bekijken zien wij onmiddellijk 
dat aan de kant der Oude Gracht de huisjes afgesloten worden 
door een gevel met een hardstenen top. Deze gevel ontbreekt 
geheel aan de andere zijde. Wanneer we het interieur van die 
zijde beschouwen, zien wij heel duidelijk dat deze afsluiting door 
een binnenmuur gevormd wordt, waartegen in 1872 een groter 
pakhuis gebouwd is. Dit blijkens een nu reeds jaren verdwenen 
gevelsteen die onlangs weer te voorschijn kwam en die het op
schrift draagt: 

deze steen gelegd 
door Jan Petrus van Dillen 

oud 15 jaar. 
18 -12. 

dit laatste is dan 5 Augustus 1872. 
Hieruit kunnen wij concluderen, dat aan deze kant en wel op 

de plaats van het tegenwoordige pakhuis tot 1872 het vierde 
huisje zich bevond. 

Een architect die ik om zijn mening vroeg omtrent de ouderdom 
van de ,,kameren" dateerde de huisjes op het begin van de 15e 
eeuw. dus omstreeks 1400 wat nagenoeg samenvalt met het tijd
perk waarin de Joden te Utrecht verbleven. 

De huisjes waren oorspronkelijk als volgt ingedeeld: beneden 
één voor- en één achterkamer, elk voorzien van een groot venster 
en een deur. De meeste ramen aan de voorkant zijn enkele jaren 
geleden dichtgemaakt met grote stukken draadglas, voordien wa
ren het ramen van een zuiver middeleeuws type, namelijk met een 
verdeling in vieren, telkens weer in kleine ruitjes onderverdeeld; 
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voor de onderste twee gedeelten bevonden zich kleine zware 
luiken, die nog bij twee vensters in gebruik zijn. De vensters achter 
zijn reeds lang omgevormd tot geheel andere vensters. De deuren 
waren oorspronkelijk zoals nog bij één huisje te zien is, een dubbe
le deur, namelijk een boven- en onderdeur, waarboven zich weer 
een venster bevond. De hoogte van de deur was 1.80 m en de 
breedte bedroeg 0.80 m. 

De afmetingen der ramen waren of zijn nog: breedte 1.48 m, 
lengte van 2.31 m. In het achterste vertrek was een houten trap 
dié door een luik naar de zolder voerde; de zolder heeft een enkel 
venster aan de voorkant. In de voorkamer bevond zich vroeger 
een open schouw; de hoogte der kamers bedraagt ongeveer 3 meter. 

De vloer is gedeeltelijk bedekt met planken, gedeeltelijk is de 
oude vloer nog zichtbaar en geeft hij roodbakken en grijszwarte 
vloertegels te zien. De muren tussen voor- en achterkamer zijn 
nu geheel verdwenen, zodat de benedenverdieping van elk huisje 
één groot vertrek vormt. 

De twee eerste huisjes zijn in gebruik als fietsenstalling, de 
achterste wordt thans gebezigd als pakhuis en bergplaats. 

L. J. ABELMANN. 

K O R T E MEDEDELINGEN. 

Dertiende penning. — Een artikel van 
drs. W . H. Koomans „Abcoude en om
geving" in het Jaarboekje van het Oud
heidkundig Genootschap Niftarlake 
1951, blz. 15—39 behandelt verschillen
de historische bijzonderheden van de 
heerlijkheid Botshol, het Abcoudermeer 
en Aasdom, het gebied, waar het aas-
domsrecht gold. Aan het slot spreekt de 
sehr, over een in Abcoude, een gedeelte 
van Vinkeveen, Oudhuysen en Kamerik 
bij verkoop van grond nog altijd gehe
ven belasting op de getaxeerde waarde 
daarvan, de „dertiende penning". De 
gehate belasting is vermoedelijk inge
steld door een der heeren van Abcoude, 
aan wien het gebied vroeger behoorde 
en wordt thans geheven ten bate van de 
Staat der Nederlanden. Daar blijkens de 
jurisprudentie op dit punt de dertiende 
penning geen heerlijk recht is en dus 
niet in 1795 is afgeschaft, maar een 
grondrecht, is er voor de bezwaarde 

eigenaars geen andere weg open om van 
deze last bevrijd te worden dan gebruik 
te maken van het K.B. van 24 Maart 
1849, waarbij de maatstaf voor afkoop 
van domaniale prestatiën geregeld is. 

Geweermakers te Utrecht. — In ver-
verschillende musea in binnen- en bui
tenland bevinden zich fraaie vuur
wapens, in de 17e en 18e eeuw door de 
geweermakersfamilie Penterman ver
vaardigd. Over leden van deze, te 
Utrecht en Leeuwarden werkzame fami
lie en hun producten schreef de onder
directeur van het Nederlands Leger
museum te Leiden, C. A. Hartmans, 
een geïllustreerd artikel in het tijdschrift 
Livrustkammaren (1950 blz. 49—70) 
van het militair Museum te Stockholm. 
De klassieke Lodewijk XIV-stijl in or
nament en vormen der eerste geweren 
ging omstreeks 1705 geleidelijk over in 
Berainstijl, die zich bij handvuurwapens 
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