
 
DE ZEVENSTAR, EEN BROUWERIJ IN JUTPHAAS 
door J. van Egdom en P.M. Daalhuizen 
 
In het boek "Jutphaas ... verleden tijd" schrijft G.H.P. de Waard op bladzijde 68: "Op de hoek 
van de Nedereindse Zandweg en de Zandweg naar Utrecht staat de bierbrouwerij "De 
Zevenster". Deze brouwerij wordt in oktober 1736 voor ƒ 6.600 aangekocht door Cornelis van 
Wijngaerden ... In januari 1766 brandt "De Zevenster" grotendeels uit." Ook in het jaarboekje 
van Oud-Utrecht, jaargang 1963, komen in het artikel van Dr. A.J. van de Ven over de fundatie 
van Wijlen Adrianus van Wijngaerden enkele passages voor over de brouwerij in Jutphaas. 
In dit artikel wordt nader ingegaan op de historie van de brouwers in Jutphaas vanaf het begin 
van de 17-de eeuw. Terloops komt ook de geschiedenis van "De Zwaan" in beeld. 

Concreet wordt de plaats van de brouwerij 
aangegeven op een kaart, die in juli 1603 is 
gemaakt door Jan Rutgersz. van den Bergh. 
Deze man is dan "gesworen lantmeeter voor het 
Hof van Utrecht". Zijn kaart laat zien, dat de 
brouwerij gestaan heeft op de hoek van het 
Sluisje en de Herenstraat-noordzijde. 
De brouwerij heeft volgens de tekening een 
flink hoofdgebouw met ten noorden daarvan 
enkele bijgebouwen en een hooiberg. Dat laatste 
doet vermoeden, dat we te maken hebben met 
een hoeve-brouwerij: de brouwer verbouwde als 
boer zelf de meeste granen voor het 
brouwproces. Een bevestiging daarvan 

De plaats van de brouwerij 
Volgens de overlevering liggen onder de He-
renstraat in Nieuwegein-Noord ter hoogte van 
het Sluisje nog restanten van de brouwkelders. 
Het lijkt wat onwaarschijnlijk, omdat het 
brouwen van bier in de middeleeuwen zich 
grotendeels afspeelde op de begane grond, 
vooral om het zware handwerk van het ver-
plaatsen van de brouwsels niet nog intenser te 
maken. Maar mogelijk dat het toch wel ge-
beurde. Duidelijkheid zou er kunnen komen, 
als bij de reconstructie van de Herenstraat wat 
archeologisch onderzoek mogelijk zou zijn. 

Aldus gedaen in July 1603. 
Ende 't lant door D. gevonden wort is gelegen onder Jutfaes 't 
welcke nu ter tyt bij Cornelis Ariënsz. den Brauwer genaemt, 
gebruyckt wort, groot 4 mergen - 7 roeden. Gemeeten van de 
halve blocksloot off tot de halve sloot toe, gelegen tuschen 
den Lantcommandeur ende Heeren van St. Jans lant, aent 
Suyt ent 

Verclaringe van deese landen, tot 't Capitei St. Jan tot 
Utrecht. 

Jan Rutgersz. van den Bergh, 
gesworen lantmeeter. 

De kaart van lantmeeter Jant Rutgersz. van den Bergh uit juli 1603. Nagetekend door J. van Egdom uit gegevens van het 
Kadaster. 



maar mogelijk wel de fundering. Overigens is het 
in de 17-de eeuw gebruikelijk, dat nabij een 
brouwerij een herberg is gevestigd. Verderop in dit 
artikel wordt de historie van "De Zwaan" nog 
even "bekeken". 

De brouwers 

In het gemeentearchief van Jutphaas komen we 
vóór 1600 ene Adriaen Bosch tegen, die het 
beroep van brouwer uitoefent. Zijn zoon, 
Cornelis Aryensz., wordt in 1603 genoemd als 
brouwer te Jutphaas. Zie de kaart, waarop de tekst 
voorkomt: "Ende 't lant daer D. gevonden wart is 
geleegen onder Jutfaes, welcke nu ter tyt by 
Cornelis Aryensz. den Brauwer genaemt, 
gebruycht wart." In de eerste helft van de 17-de 
eeuw heeft 

geeft de kaart uit 1603 eveneens: brouwer Cornelis 
Aryensz. heeft dan 4 morgen en 76 roeden 
bouwland enkele honderden meters ten noorden 
van de brouwerij in pacht van de Kerk van St. -
Jan in Utrecht. 
Het is ook denkbaar, dat deze hoeve-brouwerij 
van oorsprong een "Commanderije-hoeve" was. 
De brouwerij lag immers bij/op het 
Commanderielant, Land van de commanderij of 
onderdeel van een geestelijke orde. 
 
Zuidelijk van het Sluisje zien we op de kaart een 
herberg afgebeeld op de plaats, waar te-
genwoordig nog café "De Zwaan" is gevestigd. 
Wonderlijk genoeg ziet het gebouw op de 
tekening er precies zó uit als "De Zwaan" nu. Het 
huidige gebouw van "De Zwaan" stamt echter 
niet uit het begin van de 17-de eeuw, 

Schematische voorstelling van het brouwproces uit Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken, fabrieken, 
trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, enz. 
In kuip B wordt het buiten de brouwerij gemalen mout beslagen met warm water. Dit warme water is bereid in kuip A. Uit B 
wordt vervolgens het moutextract afgetapt dat in kuip C komt, van waaruit het met een pomp in bierketel A wordt gepompt. 
Wanneer het daar met de hop is gekookt, wordt het met een grote pollepel (de zogenaamde jager) in een goot geschept, die de 
vloeistof naar de koelbak leidt. Dat ziet men op de tekening door de brouwer gebeuren. Wanneer de vloeistof op die koelbak 
afgekoeld is tot kamertemperatuur wordt het in de geilkuip gelaten, waar de gist wordt toegevoegd. Het blijft hier een paar 
dagen gisten en wordt hier in F afgetapt en vervolgens in de op de voorgrond staande biervaten gedaan. Na enige dagen wordt 
het vat bijgevuld, de spon gesloten en is het bier verkoopbaar. 
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Cornelis Aryensz. als achternaam "Bosch" 
gebruikt, want in een "huysgeltlijst" uit 1630 
wordt hij als zodanig aangeduid. Later doet 
hij de brouwerij over aan zijn zoon Pieter 
Cornelisz. Bosch. Deze Pieter is in 1669 over-
leden; in zijn testament wordt zijn vrouw 
Aeffgen van Royen genoemd als "trouwster te 
Jutfaes". 
Het echtpaar heeft vijf kinderen grootgebracht 
en blijkens het testament van Aeffgen van 
Royen, mede-ondertekend door de schout te 
Jutphaas, Philibert van Ravenswaay, volgt haar 
zoon Aert Pietersz. Bosch zijn moeder op in de 
brouwerij. Hij is ongehuwd en woont bij zijn 
moeder in het woonhuis naast de brouwerij. 
Eén dag na het opmaken van het testament 
wordt een codicil toegevoegd, waarin staat dat 
Aert Pietersz. de brouwerij tot twee jaren na de 
dood van zijn moeder mag aanhouden en 
beheren. Tot de nalatenschap worden gere-
kend de brouwerij, het woonhuis, de hooi-
berg, de schuren, en de gehele inboedel zoals de 
brouwketels, de koelbakken, de tonnen en de 
vloten (= pramen), alsmede het huis ernaast, 
bewoond door Harmen Coertpenninck en het 
huis van de smid Cornelis Way. Deze 
opsomming doet vermoeden, dat de brouwerij 
voorspoedig heeft gewerkt en dat een 
aanzienlijk vermogen aanwezig is. 
 
Aert Pietersz. Bosch sterft ongehuwd en kin-
derloos in 1683. Op 15 december 1683 koopt 
Willem van Dijck van de erven onder "benificie 
ten overstaan van Mr. Anthony van Hengst, 
raadsordinaris, als commissaris" de brouwerij 
en alle andere eigendommen. Willem van Dijck 
is dus de volgende bierbrouwer in het Jutphase. 
Hij is de zoon van de welgestelde Adriaen van 
Dijck en Elisabeth van Speyk, die in het 
Overeind van Jutphaas wonen. Uit het extract 
van de koopakte blijkt, dat de moeder van 
Willem, Elisabeth van Speyk - die toen al 
weduwe was - borg heeft gestaan voor de 
hypotheek. De koopsom van het bezit is gesteld 
op f 5.750 en daarbij komt 3% opslag voor de 
kosten van een hypotheek van f 1.900. Als 
getuige is bij de overdracht aanwezig de "pon 
der" Joriaan van Puddenborg. (Een "ponder" is 
in die tijd een ambtenaar bij de dorpswaag, die 
ressorteert onder de verantwoordelijkheid van de 
plaatselijke bestuurders.) 
In de 18-de en de 19-de eeuw gaan de plaatse-
lijke overheden de wagen verpachten aan bur 

gers en meestal komen daar de dorpssmeden 
voor in aanmerking. In Jutphaas is in de 17-de 
eeuw de waag gevestigd aan de Dorpsstraat ter 
hoogte van de huidige panden Herenstraat 
56-60. Omstreeks 1830 is de dorpswaag ver-
plaatst naar een ander pand aan de Dorps-
straat, waar thans de smederij van C. Veldhuizen 
is. De dubbele deuren aan de noordkant van de 
oostelijke gevel van het pand Herenstraat 48 
geven toegang tot de dorpswaag. 
 
Brouwer Willem van Dijck is gehuwd met Aletta 
van Wijngaerden. Vier van hun vijf kinderen 
komen vóór hun ouders te overlijden en de enige 
overgebleven zoon, Hendrik, oefent het 
brouwersvak uit in een eigen bedrijf in Utrecht. 
Zo kan het gebeuren, dat een neef, Cornelis 
van Wijngaerden, op 19 oktober 1736 de 
brouwerij "De Zevenstar" koopt voor f 6.600, 
terwijl hij voor gereedschappen en voorraden 
nog eens f 4.000 neertelt. 

De brand van 1766 
Bijna 30 jaren oefent Cornelis van Wijngaerden 
het brouwersvak in "De Zevenstar" uit. Op 15 
maart 1766 breekt er brand uit en de 
brouwerij verandert in een rokende puinhoop. 
Cornelis van Wijngaerden besluit dan al zijn 
bezittingen in Jutphaas te verkopen. Hijzelf 
vestigt zich met zijn gezin in Amsterdam. Bij de 
publieke verkoop brengen de puinhopen van de 
brouwerij niet meer op dan f 1.300. 
Verondersteld mag dus worden, dat letterlijk 
alles verloren is gegaan: gebouwen, 
gereedschappen en alle voorraden. Koper is 
Cornelis Schaley. Het verdere bezit van Cornelis 
brengt al evenmin veel geld op: de herberg "De 
Zwaan" met stallingen en kolfbaan en nog 
"seven cameren" gaan van de hand voorf 828. 
In 1766 is het bierbrouwen in Jutphaas ... 
verleden tijd. 

De Zevenster 
Deze naam van de bierbrouwerij wordt voor 
het eerst genoemd in 1766 als bij de publieke 
verkoping de plakkaten deze vermelden. De 
naam "Seven Ster" is vermoedelijk ontleend aan 
het sterrebeeld Ursa Major, beter bekend als de 
Grote Beer. Dit sterrebeeld omvat zeven ongeveer 
even heldere sterren. Voor het bierbrouwen heeft 
de brouwerij het 
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Café-restaurant "De Zwaan" omstreeks 1910. Let u ook eens op de prachtige lantaren links op de foto. 

Herberg De Zwaan 

Het uithangbord bij "Café De Zwaan" ver-
meldt met enige trots "Anno 1790". Bezien we 
echter de hiervoor beschreven historie, dan kan 
met vrij grote zekerheid worden gesteld dat "De 
Zwaan" veel ouder is. Uit de kaart van 1603 
blijkt, dat er al vóór 1600 op die plaats een 
herberg is gevestigd. Het moet overigens mogelijk 
zijn om hierin meer duidelijkheid te brengen door 
voortgaand archiefonderzoek. 
Een bijzonderheid is, dat blijkens de koopakte uit 
1766 bij "De Zwaan" een kolfbaan is geweest. 
Het kolfspel is in de 18-de eeuw inderdaad 
populair; bij meerdere herbergen zijn dan 
kolfbanen van 8 tot 12 meter lang, omgeven door 
een houten palissade. Er is soms zelfs sprake van 
overdekte banen. Welke vorm de Jutphase 
kolfbaan heeft gehad, is niet na te gaan. Evenmin 
kan worden vastgesteld hoelang de kolfbaan heeft 
bestaan. In de koopakte van 1766 worden ook 
"stallingen" genoemd. In ieder geval heeft "De 
Zwaan" tot in de jaren vijftig van deze eeuw 
paardenstallen gehad. Die zijn gebruikt door de 
boeren, als zij van de markten kwamen en op 
zondagen bij het ter kerke gaan. De tentwagentjes 
staan in die jaren keurig in rijen geparkeerd langs 
het Sluisje en de paarden in 

 

benodigde water vrijwel zeker rechtstreeks geput 
uit de Vaartse Rijn. Dat kan worden afgeleid uit 
het feit, dat op de tekening van 1603 geen waterput
is aangegeven. 
Het brouwproces wordt in gang gezet door 
gemalen mout met heet water te begieten. Na
enige tijd pompt de brouwer het afgetrokken 
moutextract naar de brouwketel. Daar vindt
vermenging plaats met hop, die aan het bier de 
bijzondere aroma geeft en dan begint het koken 
van het mengsel. 
Nadat het voldoende is afgekookt, wordt met 
grote lepels de vloeistof in goten gedaan en naar 
de koelbakken afgevoerd. Afkoeling vindt dan 
plaats tot ongeveer kamertemperatuur en daarna 
wordt het in de geilkuip gegoten. Vervolgens
vindt de toevoeging van gist plaats en de 
vloeistof blijft een aantal dagen gisten. 
Dat is de laatste fase van het brouwproces; het 
bier is gereed voor consumptie. 
 
Duidelijk zal zijn, dat de kwaliteit van het bier van 
dag tot dag kon verschillen. Het water uit de 
Vaartse Rijn was niet altijd hetzelfde (of even 
schoon) en ook de kwaliteit van de grondstoffen 
verschilde nogal eens. Daarbij kwam dan nog de 
primitieve wijze, waarop al het werk werd gedaan
en het ontbreken van externe contróle. 
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de stallen bij Jan Vendrig. 
"De Zwaan" is in 1766 gekocht door Hendrik 
van Born, die de herberg een halve eeuw later 
verkoopt aan Pieter Verhaar. Vervolgens 
komt het café in bezit van de familie Vendrig, 
die het in eigendom en exploitatie heeft tot 
1984. Daarna is "De Zwaan" twee keer van 
eigenaar verwisseld. 
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Afbeelding van een overdekte kolfbaan te Utrecht begin van de vorige eeuw. 




