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langrijkste stuk is. L o u i s I n g e n h o u s z was de vader van de 
beroemde bioloog J a n I n g e n h o u s z . 

Behalve de in het bovenstaande genoemde apothekers komen in 
de aantekeningen van het Gemeente Archief nog de volgende na
men in de tussen haakjes daar achter genoemde periode voor. 

Balju (1736), Lucas Baltus Bruininga (1786), JacobusDelmot(te) 
(1705—1738), Joseph van den Elsacker (1796), Jacobus Cornelis 
v. d. Goorbergh (1790—1808), Guilhelmus de Grez (1806—1808), 
Jacobus Jaspers (1806—1808), Petrus Josephus Mattys (1766), 
Jean Mouchon (1677), Johannes Overduyn (1815), Johan Adriaan 
de Roode (1796), Augustijn van Rijckevorsel (1653—1699), Jan 
Francis Schoof f s (1749), Johan Maximiliaan Simon (1790—1808), 
Jacob Sprongh (1688—1701) en Guilhelmus Franciscus Wende-
lincx (1806). 

HET MEDISCH-PHARMACEUTISCH MUSEUM*) 

door 

D. A. WITTOP KONING 

Wanneer U straks als eersten, het nog niet officieel heropende 
Medisch-Pharmaceutisch Museum bezichtigen zult, moet U niet 
denken in een nieuw museum te komen, dat binnenkort zijn deuren 
voor het eerst zal openen. Het Medisch-Pharmaceutisch Museum 
heeft n.1. al een lange geschiedenis, een geschiedenis van 50 jaar. 
Want het zal dezer dagen juist 50 jaar geleden zijn, dat het op een 
andere plaats en in een andere vorm begonnen is. Aan die 50-
jarige geschiedenis gaat nog een voorgeschiedenis vooraf, zodat wij 
tot het jaar 1887 terug moeten gaan, toen n.I. het Departement 
Utrecht van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie op de algemene vergadering een voorstel indiende om 
te komen tot inrichting van een museum van, voor de geschiedenis 
der pharmacie belangrijke, voorwerpen. Er werd een commissie be
noemd, bestaande uit de heren G a n t v o o r t , G u l d e n s t e e 
d e n E g e l i n g en J a c. P o l a k , waarvan de laatste reeds het 
volgende jaar vervangen werd door A. J. R ij k, die de ziel van de 
commissie zou worden. 

In het eerste jaar werden een drietal oproepen geplaatst om voor
werpen af te staan voor het museum, waarvan de laatste eindelijk 
resultaat had. De moeilijkheid was echter om een geschikte ruimte 
te vinden om de voorwerpen op te stellen. In 1895 werd de museum
inventaris opgesteld op de pharmaceutische tentoonstelling en ver
volgens het jaar daarop afgestaan aan het Rijksmuseum en daar 
geplaatst in een donker, ondergronds lokaal. Dit bleef zo tot 1900, 
toen Dr C. E. D a n i e l s , bibliothecaris van de Maatschappij tot 

*) Voordracht gehouden op de vergadering van de Kring Benelux voor de 
Geschiedenis van de Pharmacie op 1 November 1952. 
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bevordering der Geneeskunde medewerking verzocht om te komen 
tot een historisch geneeskundig museum in het Stedelijk Museum 
te Amsterdam en dit na voltooiing aan de Gemeente over te dragen. 
Hij wenste hierin op te nemen een apotheek met bijbehorend labo
ratorium, en riep de hulp van het hoofdbestuur in om het rijk ^ 
bewegen, deze voorwerpen aan de gemeente in bruikleen af te 
staan. Dit werd in 1901 toegestaan, waarmee de collectie een goed 
onderkomen gevonden had. 

V a n d e r W i e l e n 1 ) beschrijft de inrichting in het Stedelijk 
Museum, waaruit wij zien, dat er een apotheekruimte ,,d' Moor, 
gestigt 1738" was, een laboratorium, trouwe navolging van dat van 
A n t o n i d'A i 11 y uit 1812, zoals het weergegeven is op de beide 
aquarellen van J. J e l g e r s h u i s , een krankzinnigenzaal (hokken-
zaal) met dwangbedden, dwangbuizen, isoleerhok enz. en een 
kraamkamer, ingericht naar een tekening van C o r n e 1 i s 
T r o o s t . 

De commissie van Toezicht bestond in 1905 uit Dr C. E. 
D a n i e l s , A.. J. R ij k en P. v a n d e r W i e l e n . In de tweede 
uitgave van de gids 2) duikt de vijfde afdeling op, voordien ver
zameling van allerlei curiosa, thans de zogenaamde Boerhaavezaal. 
De Boerhaavezaal, het laatst verschenen, zou ook weer het eerst 
verdwijnen, ik kan mij niet meer herinneren deze intakt gezien te 
hebben, zodat die al bijna 20 jaar verdwenen is. De overige ruimten 
bleven practisch ongewijzigd tot 1947. 

V a n d e r W i . e l e n viel het in zijn beschrijving van 1902 
reeds op, dat de zaak weinig homogeen was, het laboratorium was 
bijna een eeuw jonger dan de apotheek. Er zijn meer bezwaren aan 
te voeren, en wel dat de apotheek overladen vol was met allerlei, 
dat er niet of nauwelijks thuishoorde en dat men in 1902 niet be
schikte over een oude betimmering, behalve waarschijnlijk de tafel, 
en kasten enz. heeft laten maken, die, hoe goed bedoeld, niet de 
indruk van 1734 konden geven. 

In 1947 moesten het Medisch-Pharmaceutisch Museum en het 
Museum voor Tijdmeetkunde het veld ruimen voor de steeds 
groeiende collectie moderne kunst van het Stedelijk Museum. Het 
Nederlands Openlucht Museum te Arnhem meende zich over het 
eerste te kunnen ontfermen, terwijl het tweede opgeslagen werd 
om dat tot de huidige dag te blijven. Het Medisch-Pharmaceutisch 
Museum werd op transport gesteld naar Arnhem en daar voorlopig 
opgeslagen. Toen werd ook Amsterdam weer wakker en wilde deze 
zaken weer naar de hoofdstad teruggebracht zien. Nieuwe tran
sporten, nieuwe opslag, nu op de zolder van het Gemeentelijk Ver
zorgingshuis voor Ouden van Dagen aan de Roeterstraat, volgden. 
Er werd weer een commissie van toezicht in het leven geroepen, 
bestaande uit Prof. van R ij n b e r k, Dr S c h o u t e, Prof. F o r-
b e s en ondergetekende, die nog weinig kon beginnen, zolang geen 
ruimte gevonden was om het museum weer op stellen. 

x) P. v a n d e r W ie l en „Het Medisch-Pharmaceutisch Museum" Phatm. 
Weekblad 1902 no. 39. 

a) Gids voor de bezoekers van het Geschiedkundig Medisch Pharmaceutisch 
Museum. Tweede druk, Amsterdam 1913. 



9 

Inmiddels waren wij in 1949 zo gelukkig, de betimmering te 
kunnen kopen van de Louis XVI banketbakkerij op de hoek van 
de Utrechtsestraat en de Herengracht, waarin vroeger een apotheek 
geweest zou zijn. Deze betimmering werd door mij opgesteld op de 
tentoonstelling De Oude Apotheek te 's-Gravenhage (1949) en het 
volgende jaar op de tentoonstelling Vroedmeester, Pillendraaier en 
Liefhebber der Natuur te Amsterdam. Beide malen werd de rijke 
collectie Delftse potten van het Museum hierin tentoongestld. Ein
delijk deed zich een gelegenheid voor, bescheiden ruimte te krijgen 
voor het Museum in het te restaureren Wijnkopersgildehuis in de 
Koestraat. De Gemeente stelde het subsidie afhankelijk van de 
onderbrenging van dit Museum. Wij kregen de beschikking over de 
grote benedenzaal en mogen, zolang de Wijnkopers die niet nodig 
hebben, een kamer op de eerste verdieping gebruiken. Overduidelijk 
was het, dat niet alles hierin onder gebracht kon worden. Er moest 
een keuze gedaan worden en die is gevallen op de apotheek en, 
daarmede samenhangend, het laboratorium. Hiermede zouden de 
belangrijkste delen der collectie een veilig onderkomen hebben, 
de instrumenten uit de Boerhaavezaal waren door Dr N u y e n s 
kort voor zijn dood overgebracht naar het gebouw van het Neder-
landsch Tijdschrift voor Geneeskunde, waar een mooie kast ervoor 
vervaardigd werd. Al zal het niet in de bedoeling liggen, deze voor
werpen daar nu voor goed te laten, zij zijn goed opgeborgen, wat 
van de overige delen niet gezegd kon worden. De kraamkamer 
bleek bij de reconstructie op de tentoonstelling in 1950 zodanig ge
leden te hebben, dat wederopstelling veel geld zou kosten. De res
terende delen hiervan zullen voorlopig opgeslagen blijven. Rest 
nog het dolhuis; reconstructie hiervan is in de Koestraat onmogelijk 
doordat de verdiepinghoogte te gering is. Het blijft dus opgeslagen 
in het Gemeentelijk Verzorgingshuis en is gelukkig het gedeelte, 
dat daarvan het minste te lijden heeft. Het gevolg hiervan is, dat wij 
nauwelijks meer kunnen spreken van een Medisch-Pharmaceutisch 
Museum, aangezien slechts het pharmaceutisch gedeelte opgesteld 
kon worden. Van deze opstelling valt nog te zeggen, dat, wat de 
apotheek betreft, de beide bezwaren van de oude opstelling konden 
worden ondervangen, ten eerste door de nieuwe betimmering, die 
in tijd dichter bij het laboratorium ligt en ten tweede door verwijde
ring van alles wat niet in de apotheekruimte thuishoorde naar de 
tussenruimte, waar de oude betimmering uit het Stedelijk Museum 
gedeeltelijk herrezen is. Ik stelde mij voor, hier allerlei onderdelen 
als vijzels, penningen, diploma's enz. te kunnen exposeren, maar 
bij het verwijderen uit de apotheek van voorwerpen, die er niet 
hoorden, bleek deze ruimte een soort voorraadkamer te worden, 
die zeer op zijn plaats is tussen apotheek en laboratorium. Hieraan 
ontbreekt natuurlijk nog het nodige, maar ik wil voorstellen, deze 
ruimte meer in deze richting te ontwikkelen. Daardoor gaan de 
overige zojuist genoemde zaken, uitgezonderd de vijzels, naar de 
kamer op de eerste etage, die ik U nog niet kan laten zien wegens 
gebrek aan vitrine-materiaal. Hier komt dus de opleiding met sim-
pliciakast, diploma's, de scheepsapotheken, penningen, gewichten 
enz. Hiermee loop ik al enigszins vooruit op mijn programma voor 
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de toekomst. ïk stel mij voor het magazijn meer in deze vorm te 
brengen door een kleine tafel met balans, dan uitbreiding van de 
outillage boven en vervolgens uitbreiding van het aantal Delftse 
potten met nog niet erin voorkomende versieringsmotieven en 
pottenbakkersmerken. Tenslotte uitbreiding van het aantal vijzels 
om te komen tot één exemplaar van iedere Nederlandse gieter. Dan 
zal geïnventariseerd en gecatalogiseerd moeten worden, waaraan 
nog zeer veel werk is. 

U ziet dus, dat wij deze pharmaceutische collectie tot een typisch 
Nederlandse willen maken en niet willen proberen door het kopen 
van Italiaanse, Franse en andere buitenlandse potten een enigszins 
representatieve collectie hiervan te vormen. Dit zou schatten geld 
kosten en practisch onbereikbaar blijven. 

Tenslotte ontbreekt nog volkomen een afdeling obsoleta, ge
neesmiddelen dus, die niet meer in gebruik zijn. Bruikbaar materiaal 
voor deze afdeling is reeds aanwezig en zou voornamelijk uit oude 
apotheken aangevuld moeten worden. Ook hierbij doet zich echter 
alweer de moeilijkheid van de plaatsruimte voor. 

Het is moeilijk het terrein van het Medisch-Pharmaceutisch Mu
seum af te perken van dat van het Rijksmuseum voor de Geschie
denis der Natuurwetenschappen te Leiden. Ook ik zal mij eniger
mate op de gebruikte instrumenten moeten instellen, zoals aero-
meters, thermometers enz. Het feit, dat Dr R o o s e b o o m hier 
vanmiddag aanwezig heeft willen zijn, geeft mij echter het ver
trouwen, dat zonder de terreinen nauwkeurig af te bakenen, -een 
prettige samenwerking tussen beide musea mogelijk kan zijn. 

Madame Roger Cazala. L e s m o r t i e r s d ' A p o t h i 
c a i r e s . Impr. Allier Grenoble 1953. 

Het is een merkwaardige sensatie wanneer men zelf een boek 
over vijzels ter perse heeft een proefschrift over hetzelfde onder
werp te ontvangen. Aangezien de schrijfster de vijzel echter meer 
van de pharmaceutische kant beschouwt en ik het onderwerp meer 
van de kunsthistorische kant benader zullen beide boekjes elkaar 
eerder aanvullen dan overbodig maken. In tegenstelling met mijn 
boekje is het noch de bedoeling van de schrijfster geweest een lijst 
van vijzelgieters te leveren, noch een overzicht van hun werk te 
geven. Van de Franse vijzels noemt zij bijna uitsluitend die, welke 
voor de kloosterapotheken gegoten zijn. Vooral het tweede deel van 
dit boekje, waarin de vijzel als symbool in uithangtekens, wapens, 
jetons, ex libris enz. behandeld wordt, is de moeite waard. Frankrijk 
is rijk aan gildewapens en jetons en velen hiervan vertonen uiter
aard de vijzel. Ook de beroemde Franse caricatuur ontbreekt na
tuurlijk niet. 

De bronnen voor dit boekje zijn wat eenzijdig Frans geweest. 
(D. A. Wittop Koning) 




