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blijkbaar goede verwachtingen had opgewekt, te maken, doch over 
de voltooiing van het model wordt verder niet gesproken. 

(Wordt voortgezet). E. 

3) S. Muller Fz., De universiteits-gebouwen te Utrecht. Utrecht, 1899, 8°. 
Blz. 20. •— Catalogus van het historisch museum der stad. Utrecht, 1928. 8°. 
Blz. 485, nr. 3069. 

4) Catalogus alsvoren. Blz. 61.—62, nr. 306. 
5) C. H. de Jonge, Historisch overzicht der Utrechtsche schilderschool. In: 

Catalogus der schilderijen [van het] Centraal museum. Utrecht, 1933. 8°. Blz. 
X X X I I - X X X V . 

6) A. Hoevenaar, Redenvoering gehouden ter gelegenheid van de inwying 
van het teken-collegie . . . Utrecht, 1778. 8°. Blz. 17. — C. Kramm, De levens 
en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs 
en bouwmeesters. Dl. I. Amsterdam, 1857. 8°. Blz. 103—104. — S. Muller Fz., 
Schilders-vereenigingen te Utrecht. Utrecht, 1880. 8°. Blz. 14 en 58. 

KOFFIE, KUNST, WETENSCHAP E N CONCURRENTIE. 
(Voortzetting en slot van blz. 69). 

Mogen wij dus Van Brussel gelooven (en waarom zouden wij 
dat niet!), dan was hij de Amsterdamsche fabrikanten reeds lang 
vóór geweest, zoowel in het vervaardigen der „koffie" als in het 
spannen van de wetenschap voor zijn reclame-wagen. Of de 
Amsterdammers achter zijn „geheim" gekomen zijn en dus plagiaat 
in de „kunst" bedreven? Dat zal wel niet meer uit te maken zijn. 
De prijzen liepen nog al uiteen, en op grond daarvan zou men 
kunnen vermoeden, dat de samenstellende deelen ook veel ver
schild zullen hebben. 

Löhr en Comp, gingen door met hun couranten-reclame. Hun 
„bericht" verscheen in de couranten van 3 1 ) , 5, 11 en 19 Juni 
1811. Een zeer verkorte „Bekendmaking" in de courant van 
17 Juli was blijkbaar van Van der Schroef f zelf afkomstig, even
als een wat uitgebreider „Berigt aan het Publiek" in die van 22 
en 29 Juli en 5 en 9 Augustus 1811. In dit „berigt" deelde hij 
mede, dat hij „als Correspondent alleen te Utrecht is aangesteld", 
zoodat Hulters (van wien slechts tweemaal een advertentie wordt 
aangetroffen: op 31 Mei en 5 Juni) althans als „correspondent" 
had afgedaan. Maar tevens deelde hij mede „dat de Winkeliers 
dezelve bij het massa bij hem kunnen bekomen voor den Prijs als 
in de fabriek te Amsterdam". Hun namen kwamen niet voor in 
de advertenties, die slechts de algemeene reclame bevatten, welke 
aan hun omzet bevorderlijk moest zijn. 

Evenmin als de „echte" koffie, ontkwam de ,,kunst"-koffie aan 

1) In dit nummer onmiddelijk gevolgd door de koffie-smaak-bedervende aan
beveling van „Eene Secure REMEDIE om W E E G L U I Z E N niet alleen te 
Dooden en te Verdrijven, maar tevens te beletten, dat men nooit meer van dat 
stinkend Ongedierte geplaagd worde . . ." 
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de onvermijdelijkheid der omstandigheden: prijsverhooging. In een 
mededeeling „aan zijne Begunstigers zoo binnen als buiten de 
Stad" van 29 Augustus 1811, geplaatst in de courant van den 
30en, schreef Van der Schroef f, „dat de door de Hoogleeraaren 
goedgekeurde en met veel graagte gezogt en gebruikt wordende 
A M S T E R D A M S C H E KONST-KOFFY, (bij voortduuring bij 
hen verkogt wordende) een verhooging van Prijs is moeten daar-
gesteld worden door de buitengewoone rijzing, zoo wel van de 
Koffij zelve, welke een voornaam deel in deze KONST-KOFFY 
uitmaakt, als mede van een ander aanmerkelijk ingredient". De 
prijzen werden toen 15, 12 en 8 stuivers, in plaats van 12, 9 en 
6 stuivers per pond. Ook nu volgde de mededeeling: „Winkeliers 
bekomen dezelve tot minder prijzen". 

Niet voor einde November (den 22en) verscheen er weer een 
bericht „AAN H E T PUBLIEK". Men zou uit die lange rustpoos 
de gevolgtrekking kunnen maken, dat de „Konst-koffij" voldoende 
bij het publiek was ingewerkt en slechts een herinnering noodig 
was, om het drinken van het kunstproduct aan te wakkeren, „waar 
van het sterk Debiet alleen bewijs genoeg is met welk een goed
keuring dezelve bij het algemeen is ontvangen". Zij werd nu ook 
per half pond beschikbaar gesteld, in zakken met het fabrieks-
wapen en de „Naamteekening van J. Löhr en Comp.", maar werd 
nu „alleen bij deszelfs Correspondent J. van der Schroeff Gz. ver
kogt". Andere winkeliers (in de stad alleen?) schenen niet meer 
voor den verkoop in aanmerking te komen. 

Op de waarschuwing in den slotzin van deze mededeeling moet 
echter gelet worden: „Een ieder zij oplettend om zich geen ander 
goed voor deze goedgekeurde en gezonde KONST KOFFY te 
laten in de hand stoppen, om zich aldus voor ongezonde Dranken 
te vermijden en bedriegerijen voortekomen". 

Van de Utrechtsche Courant verscheen 29 November het laatste 
nummer. Maar 2 December kwam het eerste nummer van een 
plaatsvervangster (althans voor een deel: de advertenties) uit: 
„Advertentien, aankondigingen en verschillende berigten van 
Utrecht", welke in het Fransch en het Nederlandsch gedrukt werd, 
in twee kolommen naast elkaar. 

In het derde nummer, van 6 December, komt het bovenstaande 
bericht onveranderd voor. Maar . . . in het nummer van 11 De
cember (het 5e) is het volgende „BELANGRYK BERICHT" 
geplaatst: 

„NICOLAAS V A N BLYENBURGH, adverteerd, dat hij tot 
meerder zekerheid voor het Publiek aan de D E P A R T E M E N 
TAALE COMMISSIE V A N GENEESKUNDIG O N D E R 
Z O E K EN T O E V O O R Z I C H T RESIDEERENDE T O T A M 
STERDAM, opening heeft gedaan van de bijzondere bestand
delen waar uit zijne K O N S T KOFFY is zamen gesteld, met dat 
gunstig gevolg, dat deeze K O N S T KOFFY door de gemelde 
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COMMISSIE V A N GENEESKUNDIG O N D E R Z O E K E N 
T O E V O O R Z I C H T is geëxamineerd en goedgekeurd geworden, 
als volstrekt onschadelijk voor de gezondheid bevonden te zijn. 

De gezegde KONST-KOFFY welke reeds een goed vertier 
heeft verkreegen, en door zijne begunstigers voor de aangenaamste 
en krachtigste werd gehouden, is voor 15 Stuivers het Pond te 
bekomen, in de Fabriek op de Zeedijk No. 91, in het Bureau van 
Inlandsche Vlijt, in de Kalverstraat No. 22, als mede bij H. A. 
Banse in de Stilsteeg en bij H. Molenyzer op den Vijgendam. 
Wijders te Rotterdam bij H. Walters; in den Haag bij R. A. 
Happel; te Delft bij D. C. van Bloemensteyn Geb. Onder den 
Wijngaard1) en te Zaandijk bij Corns. Schoort'. Winkeliers die 
deze ,,zoo gezonde als aangenaame KONST K O F F Y " verlangden 
te verkoopen zouden ,,een zeer billijk en aanneemlijk Rabat" 
genieten. 

Ongetwijfeld is het bestaan of de oprichting dezer fabriek van 
invloed geweest op het opnieuw de aandacht van het publiek ves
tigen op hun product door Löhr en Comp., èn op het daarbij voegen 
van bovenstaande waarschuwing. De werkzaamheid van hun 
stadgenoot Van Blijenburgh en diens pogingen om zich voor zijn 
product een certificaat van deugdelijkheid te verkrijgen, dat door 
een officieele instantie afgegeven zou worden, zullen aan Löhr en 
Comp, niet onbekend gebleven zijn. Daarbij valt aan te nemen, 
dat eerstgenoemde al reeds eerder in een andere (b.v. Amster-
damsche) courant aan zijn product bekendheid gegeven heeft, dan 
hij in de Utrechtsche deed. Dus zullen Löhr en Comp., om hun 
afzet in Utrecht te handhaven opnieuw de Utrechtsche Courant 
en daarna haar opvolgster benut hebben. 

Intusschen verscheen Van Blijenburghs bericht nog maar ééns, 
in het nummer van 13 Dec , vlak onder dat van Löhr en Comp., 
welker bericht echter ook later geplaatst werd: in de nummers van 
18 en 30 December 1811 en 1 en 10 Jan. 1812. 

Ik heb de heeren in hun concurrentie-strijd niet verder gevolgd 
en weet dus niet of de ,.krachtigste" koffie het heeft uitgehouden 
of gewonnen van de blijkbaar kragtiger beurs, waarover Löhr en 
Comp, schenen te kunnen beschikken. Daarbij heeft die strijd geen 
twee volle jaren meer geduurd. Toen kwam het „Coloniaal Pro
duct", de echte koffie, het „kunst"product weer overbodig maken. 

Deze „kunst-kof f ij "-geschiedenis doet zien, hoe onze voorouders 
zich wisten te behelpen in den nood en levert tevens een, zij het 
ook kleine, bijdrage over de wijze waarop zij couranten-reclame 
maakten. Wij kunnen slechts hopen, dat wij ons geen vier jaren 
lang met het tegenwoordige ,,kunst"-product zullen behoeven te 
behelpen. 

NADRUK VERBODEN. K. 

1) Een ideaal huwelijk moet dat geweest zijn! K 2349 


