
met smakelijk en gezond bier, dat geëxporteerd wordt, o.a. naar 
Zegveld! Verder nog twee honingzoete mee-brouwerijen. 

Een bierstekerij voorziet Harmeien van het voortreffelijke bier, 
dat te Vleuten gebrouwen wordt. Ook is er een mee-brouwerij, 
,,zoo smakelijk als elders kan gevonden worden". 

Uit een glas, in 1614 door het Brouwersgilde aangebracht in 
de St. Joriskerk te Amersfoort, wil men bewijzen, dat er in dat 
jaar 350 brouwerijen in die stad geweest zijn. Heden (d.i. in 1760) 
echter leest men daar slechts: 50, want de ruit, waar de 3 opge
staan zou hebben, is niet meer aanwezig. Intusschen mag men 
voor zeker aannemen, dat indertijd te Amersfoort meer brouwe
rijen zijn geweest dan in welke stad in de Nederlanden ook, 
,,nademaal nog een zeer groot getal van aloude huysen zulks 
schijnen aan te wijsen". Hoe het nu gesteld mag geweest zijn 
met die 350 brouwerijen, tegenwoordig (d.i. wederom: in 1760) 
zijn er maar drie: het Klaverblad, de Eenhoorn en de Lelie, waar
van de eerste de grootste is. De hier gebrouwen biren worden, 
zooals die van Utrecht, het meest gewaardeerd als ze belegen zijn 
en in dien toestand het meest gedronken. Verzending naar elders 
heeft thans veel minder plaats dan vroeger. W a t Amersfoort 
daardoor aan vermaardheid heeft moeten derven, ,,heeft ze al 
voor veele jaaren herwaarts weder gekregen door ce planterijen 
en negotie van de tabak, die de daar in handelende kooplieden 
een goed bestaan geeft". 

VAN „BORCH"- TOT „SERVET-STRAAT. d 
Vermoedelijk is in den loop van honderden jaren geen der 

Utrechtsche straten of stegen op zoo veel verschillende wijzen 
aangeduid als de tegenwoordige Servetstraat. En opvallend is 
daarbij, dat de oudste naamgevingen wel verstaanbaar zijn, . 
eigenlijk zich zelf verklaren, maar dat die der jongste en nog 
gangbare tot nu toe onverklaard is gebleven. 

De oudst-bekende naam is die van „Via communi", die al 
wel in de Romeinschen tijd ontstaan zal zijn, toen hier den 
druksten toegangsweg naar het Castellum (het Domplein) was 
gelegen, die van het daar waarschijnlijk gelegen hebbende 
veer over een aftakking van den Rijn (de Oudegracht) naar 
de Westpoort der legerplaats leidde. In den daarop gevolgden 
Frankischen tijd en nadat de burcht het uitgangspunt der 
christelijke zending in Noord-Nederland was geworden, heette 
zij de „Borchstrate", die over de „Borchbrugge" (de Sint- 'jj 
Maartensbrug) in de „Saelstrate" voerde. Deze „Saelstrate" 
(Zadelstraat), eerst de „Via lapidea", later de „Platea subur-
bana" genoemd, doorsneed de burgerlijke nederzetting, die I 
zich geleidelijk aan ten westen van den burcht breed-uit ont- m 
wikkeld had. Ze was de eerste steen (bestrate)-weg van 
Utrecht en ontleende haar naam aan „dye sale", de residentie 
van den bisschop, waarop ze rechtuit aanging. Met „die sale", 
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reeds in berichten der 10de eeuw genoemd en in 1297 nog 
bestaande, moet stellig hetzelfde gebouw als het paleis Lofen, 
de palts der Duitsche keizers, bedoeld zijn, waarvan de in Ro-
maanschen stijl uitgevoerde resten der benedenverdieping 
nog onder de tegenwoordige huizen in den noordwesthoek 
van het terrein (Servetstraat—Vischmarkt—Oudkerkhof— 
Domplein), dat eertijds door den burcht werd ingenomen, be
sloten liggen. Het schijnt de eerste bisschoppelijke woning te 
zijn geweest, die ook voor het herbergen van hooge bezoekers 
en het houden van bijzondere bijeenkomsten geschikt was, en 
die haar naam aan de arcadische gevelstructuur ontleende. 
In lateren tijd, tegen het einde der 11de eeuw, werd ze door 
een massiever gebouw, het bisschopshof, in den zuidwesthoek 
van den burcht vervangen, doch bleef het luchtige Lofen nog 
als zomerhuis in gebruik. 

Omstreeks 1320 werd de daar staande Sint-Michaelskapel 
afgebroken, om plaats te maken voor den domtoren, waarin 
onder den ouden naam een nieuwe hofkapel van den bisschop 
boven den doorgang werd ingericht. De toren was in 1382 
voltooid en sindsdien veranderde de naam van den weg, die 
onder den toren door naar den hoofdingang der kathedraal 
voerde, geleidelijk aan in dien van ,,Onder Santé Martiins 
thoorn". Die naam handhaafde zich in officieele stukken tot 
in het derde kwartaal der 18de eeuw, al werd af en toe ook 
wel van ,,Onder den domstoren", door den volksmond ge
makshalve van ,,Onder den dom" gesproken. Enkele malen, 
het eerst in 1650 en het laatst in 1767, staat in transport-acten 
de weg als ,,Sint Martens straete onder den Domstoorn" 
vermeld. 

Intusschen was ook de naam ,,Serveth steeg" opgekomen, 
die in het laatste kwartaal der 18de eeuw zoo goed als alge
meen werd. Uit het begrafenisregister blijkt, dat ze reeds in 
het begin van die eeuw in zwang was, want den lOden Maart 
1717 werd de vrouw van Willem van der Duyff, die ,,in de 
Servetst. alias onder den dom" woonde, in de Nicolaaskerk 
begraven. Uit geen enkel document is echter de reden van 
haar' ontstaan op te maken. 

Dat deze naamgeving in eenigerlei verband met den Spaan-
schen jurist, theoloog en medicus Michael Servet zou staan, 
is moeilijk aan te nemen. Het lijkt uitgesloten, dat het Cal
vinistische Utrecht van dien tijd heeft willen medewerken, 
om de nagedachtenis van dezen ketter, die o.m. de kerkelijke 
triniteitsleer had verworpen, levendig te houden. Hij was op 
aandrang van Calvijn gevangen genomen en met diens mede
werking tot den brandstapel veroordeeld, welk vonnis in 1553 
te Genève voltrokken werd. 

Een andere, maar ook onjuist gebleken veronderstelling is, 
dat de straat haar naam verkreeg, doordat de heelmeester 
Antoni Servet daar gewoond en gewerkt zou hebben. Hij was 
kennelijk een vreemdeling, waarschijnlijk van Italiaansche 
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herkomst; in de oudste stukken die zijn bestaan vermelden, 
wordt hij Antonio Serveto of Servietto genoemd. Uit ver
schillende acten kan opgemaakt worden, dat hij al in 1564 
te Utrecht werkzaam was, dat hij tweemaal met een Utrecht-
sche getrouwd is geweest, en dat hij in 1588 een huis aan de 
zuidzijde der Wittevrouwenstraat kocht en ging bewonen. In 
1608 droeg hij dat huis aan Pieter Jansz. Coninck over, onder 
beding, dat hij en zijne vrouw daar inwonend konden blijven 
in een vertrek, ,,een winckeltje", waarin hij zijn praktijk 
mocht voortzetten, en zij er tot hun levenseinde verpleging en 
leeftocht zouden genieten. Nergens blijkt, dat hij met de Ser
vetsteeg of haar bewoners op de een of andere wijze in be
trekking heeft gestaan. 

Evenmin als met de voornoemden kan de naamgeving der 
steeg verband houden met de Amsterdamsche wijnkoopers-
familie Servat, waarvan enkele leden te Utrecht, doch eerst 
omstreeks 1760 en dan nog slechts enkele jaren aan de 
Nieuwe gracht bij den Plompetoren en bij de Keukenstraat 
hebben gewoond. 

Van der Monde meende de oplossing van den naamsoor
sprong der Servetsteeg ook nog in andere richting te mogen 
zoeken en schreef in het eerste deel zijner Geschied- en oud
heidkundige beschrijving . . . d e r stad Utrecht (blz. 363—364): 
ffIn deze straat hebben wij nog (in 1844), bij gelegenheid der 
jaarmarkt, eene reeks van kleine kramen en stallen met 
kramerijen enz. gekend, waarmede de kooplieden van onder 
den Domtoren, langs deze steeg, de S. Maartensbrug en de 
Zadelstraat, tot aan de Mariaplaats voorstonden. Zoude nu 
in vroegeren tijd, bepaaldelijk deze steeg, den kooplieden in 
tafel- en servetgoed niet kunnen aangewezen zijn tot het te 
koop stellen hunner goederen, even als den linnenkoopers 
later op de zuidzijde der Marieplaats en een gedeeke van den 
Springweg hunne vaste standplaatsen waren aangewezen? 
Dan zou hiervan welligt de naam Servetsteeg aan deze straat 
kunnen gegeven zijn". Van der Monde's veronderstelling lijkt, 
zoo op het eerste gezicht, wel aannemelijk, maar zijn gissing 
wordt toch door geen enkele aanwijzing gesteund. 

Eeuwenlang heeft de verbindingsweg van de burgerij met 
haar geestelijke en wereldlijke leiding door de Servetstraat 
geloopen. Wie ter kerke wilde gaan, ter rechtszitting moest 
verschijnen of de gezagsdragers van het bisdom wenschte te 
raadplegen, en dat zullen er dagelijks honderden van hier en 
elders zijn geweest, zij allen passeerden ,,Onder den dom
toren", om het hart van Sticht en Stad te benaderen. En bij 
bijzondere gebeurtenissen, welke meestal de domkerk als uit-
gangs- of als eindpunt hadden, drong het volk in en door de 
nauwe straat, om getuige van een of ander ongemeen schouw
spel spel te zijn. Dan moet ook de toeloop van buiten groot 
zijn geweest, want Utrecht was in dien tijd, zooals o.m. de 
Italiaansche reisbeschrijver Ludovici Guicciardini vertelde, 
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van meer dan 60 steden in één dagreis te bereiken. Later, 
eerst na den oorlog van 1528, waarin de Utrechtsche bisschop 
zijn wereldlijke macht verloor, en verder na de hervorming, 
toen de bestuurszetels waren verlegd, verviel ,,Onder den 
domstoren" tot een straat zonder leven en vertier. 

In de 13de eeuw al was de zuidzijde der straat, die tot 1643 
nog veel smaller was dan tegenwoordig, langs de achter
gevels der bisschoppelijke dienstgebouwen, dagelijks met 
„craemsteden" bezet, stalletjes waarin Utrechtsche nering
doenden velerlei waren te koop stelden. De daartoe ver-
eischte ruimte werd gepacht en het materiaal der kramen 
's nachts in de kelders van het bisschopshof geborgen. Om
streeks honderd jaar later werd er ook gelegenheid tot het 
stellen van vaste getimmerten geboden. Door haar verval als 
levendige verkeersweg verviel echter haar waarde als markt
plaats en eerst in het begin der 17de eeuw, toen het houden 
der groote jaarmarkt van Januari naar Juli werd verzet en 
uitgebreid en ze daardoor den verbindingsweg tusschen twee 
kermisterreinen, de Dom-kloostergang en de Mariaplaats, 
vormde, kwam ze gedurende enkele weken 's jaars weer voor 
het plaatsen van kleine kramen in aanmerking. Uit geen der 
Utrechtsche ordonnanties op de jaar- en andere markten 
blijkt evenwel, dat ze, zoomin als vroeger, voor den verkoop 
van bepaalde goederen was aangewezen of door de gewoonte 
was geworden. 

De vroeger wel voorkomende afleiding der straat- of buurt
aanduiding van een daarin staand en blijkbaar door bouw, 
bewoning of bedrijf opvallend pand, kan in dit geval ook al 
niet toegepast worden. De koopmanshuizen, welke aan de 
noordzijde der straat de plaats van het gruithuis, het koren
magazijn van den bisschop hadden ingenomen, voerden ,,den 
gulden leeuw", ,,'t vliegend hert" en ,,de (vergulde) cameel" in 
hun gevel. Dat één of meer der bewoners vooraanstaande 
leden van het gilde der linnenkoopers, of dragers van den 
bij- of spotnaam ,,de servet" geweest zouden zijn, is onbekend. 

Het begrip, dat sterk genoeg onder de oude Utrechtenaren 
geleefd moet hebben, om in een plaatsaanduiding voort te 
bestaan, blijft dus wonderlijk genoeg onverklaard, het 
Utrechtsche Servetmysterie, wellicht slechts voorloopig, on
opgehelderd. Maar vandaag of morgen zal nog wel een of 
ander document te voorschijn komen, waaruit een bevredi
gende oplossing kan worden afgeleid. E. 
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