
rassen. Onder de schilderijen bev ind t zich we rk v a n Pieter 
Aertsen, v a n Raves te in en wel l icht ook v a n Scorel en Paulus 
Moree lse . Voor het meerendee l zijn het por t re t ten v a n g r a v e n 
en g rav innen v a n Culemborg: Elisabeth met haar be ide echt-
genoo ten J a n v a n Luxemburg en Antonis van Lalaing (in de 
neder landsche en u t rech tsche geschiedenis beter bekend als 
den graaf van Hoochs t ra ten) , Floris I en II v a n Pal land, 
een igen uit het geslacht Waldeck , benevens por t re t ten v a n 
sommige Oranje ' s en Nassau ' s . 
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BIERBROUWERIJEN IN D E PROVINCIE U T R E C H T 
IN D E A C H T T I E N D E E E U W . 

Verspreid in den „Geheym-schrijver van Staat- en Kerke der 
Vereenigde Nederlanden", waarvan het eerste en ecnigste deel, 
handelend over de provincie Utrecht, in 1759 en 1760 in afleve
ringen verscheen, komen onder de ,,veele lang verswegen en 
nooitgehoorde wereldlijke en kerkelijke zaken", die het boek heet 
te openbaren, een aantal mededeelingen voor over de toen be
staande bierbrouwerijen in de provincie. In het onderstaande zijn 
deze gegevens samengebracht. 

'In de stad Utrecht zijn vier brouwerijen: de Boog, het Anker, 
de Kroon en de Eenhoorn, waarvan de eerste de grootste is. „Men 
brouwt in alle zeer goed bier, dat daarom ook te Utrecht zeer 
begeert is, en oud zijnde wat veel gedronken, het hooft der lief
hebbers haast van verwe doet veranderen". 

In Breukelen is de brouwerij de Vijfhoek. Het daar gebrouwen 
bier is zeer smakelijk en goed. 

Loenen heeft twee brouwerijen, beide gelegen in het Stichtsche 
gedeelte van deze plaats, de eene heet de Gekroonde A. de 
andere het Hoefijzer. Het daar gebrouwen bier is zeer wel be
kend en alom geprezen om den aangenamen smaak en nog meer 
omdat het ,,zeer bekwaam werd bevonden, de gezonthcid te 
onderhouden". 

In Abcoude, waar geen brouwerij is, hebben twee biersteke-
rijen genoeg te doen, ,,om de kelders der inwoonders met goed 
Loender bier te voorzien". 

Vleuten: Hier is een brouwerij, waarvan het smakelijke en ge
zonde bier veel naar elders wordt gezonden. Het gewone handels
merk dezer brouwerij is een kuipersdissel en daarboven een Rijn. 

Cockengen heeft een brouwerij, de Drie Akers, ook al weer 



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", 

36 


