
EEN BEZOEK WAARD: 
HET MUSEUM VAL-DE-GRÂCE IN PARIJS 

Hugo Leupe 

Dit mooie en minder gekende museum is voor ons apothekers de 
moeite waard. Het is gelegen in de Rue St. Jacques naast de gelijk
namige kerk. Dit museum maakt deel uit van het militaire hospitaal, 
en van de Ecole d'Application du Service de Santé militaire. De kerk 
ernaast is alleen open op zondagvoormiddag en is een nabootsing 
van St.-Pieters van Rome. De kerk en het hospitaal dateren van 1620 
en zijn gesticht door de zusters benediktinessen van de abdij van 
Leval-profond. De kerk is gebouwd door de moeder van Lodewijk 
XIV, koning Anna van Oostenrijk. In 1793 werd het klooster een 
militair hospitaal. In 1974 heeft men er een ultramodern militair hos
pitaal naast gebouwd. Het museum wordt nu uitgebaat door militai
ren in burger. 
Het is een enig mooi museum van militaire en chirurgische genees
kunde en toont de moed van de legerdokters met een collectie van 
schedelboren, spalken, prothesen in oorlog, ambulances en ander 
medisch materiaal. Ze tonen ook voorbeelden van operaties van ver
minkingen te velde. 
We zien er een maquette van een ambulancevliegtuig, een ambulan
ce hippomobile met paarden, enz. 
Men roemt er dokter Ambroise Paré en apr. Antoine Parmentier, de 
apotheker van Les Invalides, die door de aardappelteelt Frankrijk 
redde van de hongersnood. We zien er een boekje van hem met 
recepten van aardappelen zoals van aardappelbrood. 
Maar voor ons apothekers is het museum dubbel interessant want 
we zien er de enig mooie collectie van apothekerspotten en kunst
voorwerpen van dokter Debat (1882-1956). Hij bezat een zeer rijke 
collectie van Franse en Italiaanse apothekerspotten, urinalen zoals 
de bourdaloue voor dames, clisteerspuiten, scarificateurs om huids
treepjes te trekken, papflessen, microscopen, een sluitgewicht van 
40 cm hoogte, een houten crachoir van 1 m grootte voor gans de 
zaal, een seringue auto-injectante d'atropine tegen gifaanval en een 
mooie vijzel van 1614 met de inscriptie in het Latijn «alleen de ver
standige mens gebruikt de medicijnen met verstand» (Bijbel, Eccl. 
39). 

Daarna steken we de Rue de l'Observatoire over en gaan naar de 
faculteit van de farmacie van Parijs: Rue de l'Observatoire 4. 
We worden er verwelkomd in de tuin door twee standbeelden van 
apothekers: apr. Parmentier (1737-1813) en apr. Vauquelin (1763-
1829), ontdekker van chroom en gekend professor. Het museum 
van de faculteit is alleen te bezoeken na afspraak. 
Het museum Val-de-Grâce is te bezoeken na afspraak : tel. 0033-
Ol.40.5i.5i.94 iedere namiddag behalve op maandag. We zijn er 
zelfs binnengeraakt zonder afspraak: een vriendelijk vraagje vol
stond. Misschien is dat een idee voor een groepsuitstap voor apothe
kers ? 
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