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dat Jacob na zijn verblijf te Lübeck 
nog weer in Noord-Nederland zou 
hebben gewerkt. E. 

De chemie aan de Utrechtsche 
hoogeschool. — In de Chemisch-his
torische aanteekeningen, die prof. dr. 
Ernst Cohen geregeld in het Chemisch 
weekblad publiceert, is als 18de stuk 
een geïllustreerde verhandeling over 
de chemie te Utrecht in den loop der 
eeuwen (XXXVIII-1941, blz. 299— 
307 en 314—320) verschenen. De ge
schiedenis der scheikunde houdt hier 
ter plaatse uiteraard met de hooge
school verband en daardoor is deze 
studie ook een belangwekkende bij
drage tot beter begrip van de ont
wikkeling der hoogeschool zelve. 

Eerst in 1668, dat was 32 jaar na 
de stichting der hoogeschool, werd 
Carolus de Maets als privaat-docent, 
om „collegia chymica" te geven, toe
gelaten. Deze eerste poging, om de 
chemie onder de leervakken op te 
nemen, mislukte echter doordat De 
Maets naar Leiden vertrok, waar een 
pas ingericht chemisch laboratorium 
ook gelegenheid tot praktisch werken 
bood. Daarna duurde het weer een 
kwart-eeuw, voordat aan Johannes 
Conradus Barchusen werd toegestaan 
private lessen in de scheikunde te 
geven, tot hij in 1698 tot lector, in 
1703 tot buitengewoon hoogleeraar 
werd aangesteld, en de chemie dus 
officieel in het Utrechtsche hooger 
onderwijs werd opgenomen. Ten zijnen 
behoeve was „de ledige woninge op 
't bolwerck, daer den Hortus op is" 
— Zonnenburg — als laboratorium 
ingericht, van welke werkplaats een 
afbeelding met beschrijving in het 
opstel is opgenomen. 

Prof. Cohen teekent achtereenvol
gens de hoogleeraren, die de chemie 
slechts als onderdeel van hun leer

opdracht hebben gedoceerd. Vervol
gens beschrijft hij de beteekenis der 
professoren, die zijn opgetreden, nadat 
de chemie ook aan de Utrechtsche 
hoogeschool in 1840 haar plaats als 
zelfstandige wetenschap had verwor
ven en daarna behandelt hij het tijd
vak, waarin de ontwikkeling een dus
danige vlucht had genomen, dat het 
onderwijs in haar vollen omvang niet 
meer aan een enkelen hoogleeraar kon 
worden opgedragen. Van 1876 af was 
het aan twee, sinds 1916 is het aan drie 
hoogleeraren toevertrouwd. Intusschen 
was het laboratorium op Zonnenburg 
in 1726 door een nieuw aan 't eind 
der Lange Nieuwstraat, dit in 1845 
weer door de inrichting van Leeuwen
burg aan het Servaasbolwerk ver
vangen. In 1902 werd een daartoe 
gebouwd en ingericht laboratorium 
aan den Catharijnesingel in gebruik 
genomen, dat in 1938 door dat aan 
de Croeselaan is vervangen. De afdee-
ling anorganische chemie, die reeds 
lang in een huis aan de Hoogt was 
gevestigd, verkreeg in 1904 een nieuw, 
in 1915 en 1920 uitgebreid, gebouw 
aan het Sterrebosch. 

In kroniekvorm weergegeven, is dit 
ongeveer de lijn, waarlangs de chemie 
zich te Utrecht heeft ontwikkeld en 
zooals ze door prof. Cohen uitvoerig 
en levendig is beschreven. E. 

De Biltsche turffonster. — In de 
Biltsche courant schrijft mr. P. H. 
Damsté, de gemeente-secretaris van 
De Bilt, geregeld schetsen „uit vroeger 
tijd". Zoo verscheen in de nrs. van 
7—28 Januari 1.1. een opstel over de 
turfvulster of -tonster, de vrouw die 
van overheidswege was aangesteld, 
om de aangevoerde turf — meestal 
per schuit aan de losplaats bij Sand-
wijk — met de ton te meten en van 
de geloste hoeveelheid geregeld op-
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gave te doen aan den pachter van de 
impost op turf. Die pachter mocht dan 
de door de Staten van Utrecht vast
gestelde belasting, die zoowel van de 
in de provincie gestoken als van de 
van elders ingevoerde turf werd ge
heven, innen, tenzij ze, zooals in som
mige gevallen plaats vond, vooruit 
was betaald. De vulster ontving de 
belooning voor haar bemiddeling eens
deels van den voerman of schipper, 
anderdeels van den kooper der turf. 

De sehr, illustreerde zijn opstel met 
mededeelingen over een paar kwesties, 
die zich bij de uitoefening van het 
ambt hadden voorgedaan, de over
treding der voorschriften en de poli
tieke overtuiging der tonster rakende. 
Het eerste bericht over de vervulling 
van het ambt, dat ter begeving van 
den ambachtsheer van Oostbroek en 
De Bilt stond, dateert uit 1777, toen 
het reeds lang tevoren had bestaan; 
het laatste dat in het gerechtsboek 
voorkomt is van 1801. 

De Bilt in 1786 en '87. — In een 
volgend opstel, dat in de Biltsche 
courant van 28 Februari en 4 Maart 
1.1. staat afgedrukt, vertelde mr. Dam-
sté, na een korte inleiding over De 
Bilt in den namiddag van Dinsdag 
14 Mei 1940, over de oorlogsbeleve
nissen van het dorp in den patriotten
tijd. 

Utrecht was allengs het brandpunt 
der beweging geworden en het pro
vinciaal bestuur had veiligheidshalve 
in Augustus 1786 zijn zetel naar 
Amersfoort verplaatst. Daar had prins 
Willem V een troepenmacht samen
getrokken, terwijl de Staten van 
Utrecht 4000 man op de Zeisterheide 
hadden samen gebracht, waarvan de 
vooruitgeschoven posten in en om 
De Bilt lagen. 

De Staten van Holland, die zich 
tegen den prins gesteld hadden, leg
den, om een mogelijken opmarsch van 

het prinselijke legertje te kunnen 
keeren, een krijgsmacht langs de Hol-
landsch-Utrechtsche grens, en namen 
in het voorjaar van 1787 vreemde 
troepen, het corps van den Rijngraaf 
van Salm, in dienst, om de stad 
Utrecht tegen een overval te ver
dedigen. Bij Blauwkapel, Steynenburg 
en Vossegat werden vrij zwaar bewa
pende batterijen aangelegd en de 
Steenstraat, de latere Biltsche weg, 
werd door een infanterie-stelling bij 
de tegenwoordige Museumbrug en een 
dubbele batterij bij de Gildbrug nog 
verder beschermd. 

Mr. Damsté gaf een levendige be
schrijving van het ongerief, dat de 
Biltenaren, die tusschen twee vuren 
terecht waren gekomen, ondervonden 
en van de schermutselingen, die af 
en toe in den omtrek plaats vonden. 

Aan dezen onaangenamen toestand 
kwam vrij plotseling een einde, nadat 
de koning van Pruisen besloten had 

I voldoening te eischen voor de beleedi-
ging, die zijn zuster, de gemalin van 
prins Willem V, bij Goej anverwelle-
sluis was aangedaan, en een leger van 
25.000 man de grenzen naderde. De 
Rijngraaf, die de verdediging van 
Utrecht met veel vertoon had voorbe
reid, koos den 15den September het 
hazenpad en liet de aan zijne zorgen 
toevertrouwde vesting aan haar lot 
over; hij week naar Frankrijk uit en 
liet in 1794 het leven onder de guillo
tine te Parijs als slachtoffer van de 
Fransche revolutie. 

De liquidatie van den oorlogstoe
stand kreeg nog in 1787 haar beslag, 
maar de schade aan have en goed, in 
het bijzonder aan landerijen, die op 
ƒ 30.000 werd geschat, was niet zoo 
spoedig te herstellen. Ook de daar
omtrent vermelde bijzonderheden ken
merken dit opstel als een belangwek
kende bijdrage tot de plaatselijke ge
schiedenis van De Bilt. E. 
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