
DE NIEUWE EREPENNING VAN DE K.N.M.P. 
door 

D. A: WITTOP KONING 

Zoals ik in het Gedenkboek ( 1 ) uiteengezet heb, stichtte de 
Maatschappij reeds ia 1846, kort na haar oprichting, een Medaille-
fonds, waaruit dé medailles ter bekroning van door de Maatschappij 

- uitgeschreven prijsvragen bekostigd konden worden. Aangezien de 
prijsvragen weinig succes hadden duurde het tot 18J?5, aleer, een 
penning geslagen moest worden. In dit jaar verwierf Dr J. S. „ 

• Meuienhoff immers de gouden' medaille voor! zijn antwoord op de 

prijsvraag naar „de beste methode ter bereiding van een waterig 
aftreksel voor Secale Cornutum en Folia Uvae Ursi". Toen werd 
door Begeer de penning geslagen, die daarna vele malen in goud 
en zilver uitgereikt is bij jubilea etc. Een afbeelding van deze 
penning .vindt U op de omslag van het bovengenoemde Gedenk
boek. 

Nu de voorraad van deze penning uitgeput was en het 60-jarig 
oude model het Hoofdbestuur niet langer bevredigde, verzocht het 
de Koninklijke Begeer een nieuw „ontwerp te maken. Een moeilijke 
opdracht, want de kunstenaar kent slechts de min of meer afge
zaagde pharmaceutische symbolieken en weet niet welke ideeën of 
stromingen er in de pharmacie of in de Maatschappij voor uit
beelding in aanmerking komen. Het is dan ook niet te verwonderen, 
dat het eerste ontwerp weinig bevredigend was. Het bestond uit 
een Franse apothekerspot aan de voorzijde en een Duits apotheek
interieur aan de keerzijde. In dit stadium vroeg het Hoofdbestuur 
de Commissie voor de Geschiedenis van de Pharmacie om advies. 
Deze kwam tot de conclusie, dat de ideeën voor de vóór- en keer
zijde goed waren, maar dat de ontwerper niet over het goede 

x) De Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie 1842-1942, 
Amsterdam, 1948. 



materiaal beschikte, om daar een keuze uit te doen. Immers, aan de 
erepenning van de Nederlandse vereniging zouden in eerste in
stantie Nederlandse onderwerpen ten grondslag moeten liggen. 

De apothekerspot werd vervangen door een typisch Nederlands 
exemplaar uit de collectie van schrijver dezes. Het ronde model 
van deze apothekerspot sluit goed aan bij dat van de penning, 
beter dan een zalfpot of stroopkan dat zou kunnen doen. De variant 
op het zo algemene pauwenmotief op deze Delftse pot is typisch 
voor het Nederlandse pharmaceutische aardewerk," dat over heel 
Europa door export en imitaties bekend werd. 

Voor de keerzijde werd een Nederlands apotheek-interieur ge
kozen en wel een paraphrase op de titelprent van de Alkmaarse 
Pharmacopée van 1723. Deze prent, vervaardigd door A. v a n d e r 
L a a n naar S. v a n d e r M e u l e n, werd door V a n d e r 
W i e 1 e n „de fraaiste, die in enige Vaderlandse Pharmacopée 
voorkomt" genoemd. Het randschrift voor de keerzijde was reeds 
voor het eerste ontwerp door Prof. Dr F. H ; L. v a n O s voor
gesteld. 

De medailleur G u t t e r s w i j k kreeg nu de moeilijke taak met 
deze zeer positieve, misschien zelfs te positieve gegevens, aan het 
werk te gaan om een moderne penning met voldoende relief te 
creëren. Ik kan niet anders zeggen dan dat hij daar m.i. volkomen 
in geslaagd is; het apotheek-interieur is niet te vol, de plaatsing 
van de vaas in de rand is uitstekend geslaagd en ook het lettertype 
verdient alle lof. Hij kan met voldoening op zijn eerste voluit ge
signeerde penning terugzien, evenals, naar ik hoop, vele collegae, 
die met de penning vereerd zullen worden, hier telkenmale met 
vreugde naar zullen kijken. 




