
10 

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) 




