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UITGAVE DER VEREENIGING. ADRES : VAN SPEIJKSTRAAT 20 

MEDEDEELINGEN UIT DE VEREENIGING. 

In de op 20 October 1.1. gehouden algemeene (jaar-)vergade
ring is in de plaats van Jhr. Dr. B. M. de Jonge van Ellemeet, 
die zich niet herkiesbaar had gesteld, Dr. A. N. L. Otten tot 
bestuurslid gekozen. De heer Otten heeft de benoeming aan
genomen en is in de bestuursvergadering van 28 October 1.1. tot 
voorzitter benoemd. 

De periodiek aftredende bestuursleden, de heeren Mr. J. W . O 
van Campen en Dr. W . C. Schuylenburg, zijn in de boven
genoemde algemeene vergadering herkozen. 

UTRECHTSCHE UITVINDERS. 
(Voortzetting en slot van blz. 78). 

Omstreeks het midden der 17de eeuw is een porceleinfabriek te 
Utrecht gevestigd geweest, doch sporen harer werkzaamheid heeft 
ze niet nagelaten, evenmin als de andere werkplaatsen van dien 
aard, die vermoedelijk wel in de bisschopsstad hebben bestaan. Het 
eenige bewijs van haar bestaan is het octrooi, dat de Staten-gene-
raal den 20sten Juli 1645 op de gebruikelijke voorwaarden aan 
,,Pieter de Licht, borger ende inwoonder der Stadt Utrecht" ver
leenden, om gedurende 21 jaar porcelein, op breuk glasachtig, 
doch vuurvast, volgens de door hem gemaakte samenstelling te 
maken. 

Het octrooi gold ,,het prepareren van seeckere materie, ende daer 
uyt te maecken porceleynen, vertoonende monsters ende verschey-
den kunstwerk, van allerley eedt ende drinckvaten, mitsgaders 
antiquiteyten die eenichsints van eenige materie gemaeckt cunnen 
worden, alwaer het oock van silver, ofte gout (sijnde eenige der-
selver wercken van hem suppliant doorschijnende ende klinckende, 
als een suyver fijn metael dat in de breuke een giants heeft bij nae 
van glas ende niettemin in een fixe materiaele aerde, die gefineert 

cïf i .en ^ a n is, ende alle natuyerüjcke vyer selffs, oock van srneel 
tegen staen, ende verdraegen sonder dat t'selve daerdoor ge-
broocken off geconsumeert werdt) ." 
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Over De Lichts verblijf te Utrecht is overigens niets bekend, 
waarschijnlijk is het hier zelfs niet tot verdere ontwikkeling zijner 
porceleinbakkerij gekomen en heeft hij de bisschopsstad verlaten, 
om zijn bedrijf elders uit te oefenen. Blijkbaar is hij niet te Utrecht 
gestorven, want zijn naam komt niet in de plaatselijke begrafenis-
registers der 17de eeuw voor. 

Twee octrooien, beide door de Staten van Utrecht verleend, 
betroffen het maken van surrogaten: kunstazijn en kunstcement. 
Ze kenmerken den tijd van hun ontstaan, de ook deze gewesten 
naderende revolutie; de aanvoer van grondstoffen was reeds moei
lijker dan voorheen geworden en de stijgende invoerrechten belem
merden steeds meer den import, zoodat de producten van origineele 
samenstelling te duur en mede door de allengs opgevoerde accijn
zen minder verkoopbaar werden. 

Den 25sten Januari 1792 verkregen Louis de Kof f en zijn zoon 
Jan, burgers te Utrecht, octrooi voor den tijd van 10 jaar voor het 
door hen uitgevonden middel tot het maken van kunstazijn. 

Blijkens het rapport over de Utrechtsche industrie, den 11 den 
Februari 1801 door het gemeentebestuur aan den agent der natio
nale oeconomie te 's-Gravenhage gezonden, was de kunstazijn-
makerij van L. de Koff en zoon, die aan de Oudegracht bij de 
Bakkerbrug stond, in 1792 opgericht. De Koff had echter gewei
gerd „eenige verdere inligting wegens den aart deser fabricq te 
geeven, terwijl hij zulx aan ouder en meer ervaren fabriqueurs 
overlaat." 

Toen de burgemeester op last van de regeering in 1808 opnieuw 
een onderzoek naar het plaatselijk fabrieks- en trafiekswezen moest 
instellen, rapporteerde hij den Hden November van dat jaar o.m. 
aan den landdrost, dat te Utrecht twee azijnmakerijen bestonden, 
die vroeger „florissant", doch „zedert den oorlog minder voordelig" 
werkten. Als „middel tot herstel of aanmoediging" werd „vrijdom 
van import op de moutwijn" aangewezen. 

Volgens een nieuwe, weer van regeeringswege verlangde 
opgave, den 13den Augustus 1811 door den maire bij den sous-
préfet ingediend, werkten de beide fabrieken, evenals in 1806, elk 
met vijf arbeiders. De fabrikanten verklaarden daarbij niet in staat 
te zijn het aantal vaten op te geven, dat zij (jaarlijks) hadden 
afgeleverd. 

Een half jaar later, den 18den Juli 1792, verwierf G. D. Castus 
een 30-jarig octrooi op het door hem uitgevonden middel tot het 
maken van kunstcement, het laatste dat aan een Utrechtenaar is 
uitgereikt. 

Uit het vorengenoemde rapport van 1801 blijkt, dat er toen twee 
kunsttrasmakerijen met voordeel in Utrecht werkten, welker eige
naren echter voortdurend met elkaar overhoop lagen. „De Voor-
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zorg" van Casius lag „aan deser stadscingel bij het water" en was 
daar aan een steenbakkerij verbonden. Hij meende door het octrooi 
uitsluitend gerechtigd te zijn, een „inlandsche cement of trasfabricq" 
te mogen drijven, maar volgens zijne verklaring „was door eene 
ongepermiteerde impreteering op hetzelve door doctor L. van Loe-
nen een tweede aangelegt en begonnen." 

„De materialen voornamentlijk in deselve gebruikt wordende, 
zijn aarde, kley of modder, welk laatste uyt deser stads cingels en 
andere vaarten gebaggert en met de overige stoffen word geme-
leert". Van dit mengsel werden steenen gebakken en deze „wijders 
tot cement fijn gemalen." 

Casius' fabriek gaf, „na rato deselve floreert", werk aan 10 tot 
30 mannen, die op stukloon werkten en dan gemiddeld van 12 tot 
14 stuivers per dag konden maken. Verder hielpen 5 à 6 vrouwen 
aan den arbeid mee, die van 8 tot 12 stuivers per dag, en 8 à 10 
jongens, die van 10 tot 12 stuivers per week verdienden. 

Uit het rapport, den lOden Augustus 1812 door den maire aan 
den sous-préfet gezonden, blijkt, dat in 1811 nog slechts de 
„fabrique de cement artificiel" van mevrouw de weduwe Cazius 
6 Zoon „aux faubourgs de la commune" bestond. Zij werkte nog 
met 10 à 12 arbeiders, die 128 à 150 centimes per dag verdienden; 
het loon was dus vrijwel aan dat van 1801 gelijk gebleven. De 
cement kostte 5 francs per vat. De productie der fabriek was door 
den oorlogstoestand, die ook de uitvoer verhinderde, sterk vermin
derd. Daardoor was het ook niet goed mogelijk de geregeld ver
werkte hoeveelheid grondstoffen, die nog van binnenlandschen 
oorsprong was, mede te deelen 

Met Casius wordt de rij der Utrechtsche uitvinders, voor zoover 
hunne namen door het aanvragen van een octrooi op hunne uitvin
ding meer of min bekend zijn geworden, beëindigd. Door de mede-
deelingen in Ir. Doorman's boek met Utrechtsche gegevens aan 
te vullen, is getracht een levendiger indruk van de werkzaamheid 
dezer actieve stadgenooten te verkrijgen, maar bij slechts weinigen 
is het gelukt hun werkzaamheid nader te leeren kennen. Allen 
hebben getracht en gedacht de samenleving tot nut en daardoor 
zichzelf tot voordeel te zijn, maar slechts enkelen hebben het tot 
een vooraanstaande plaats in het plaatselijke bedrijfsleven gebracht. 
De uitvindingen van velen schijnen van gering praktisch nut te zijn 
geweest, weinig aan de behoeften van hun tijd te hebben voldaan. 

Degenen echter, die van meer duurzame beteekenis voor het 
Utrechtsche bedrijfsleven zijn geweest, lieten ook in de stedelijke 
documenten hun sporen na. Zij werden figuren in het stadsbeeld, 
ook al bleek hunne uitvinding vaak meer vermeend dan geslaagd 
te zijn. E-


