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Dit boek is de begeleidende catalogus van 338 bladzijden bij een tentoonstelling 
in Ingolstadt van 29 november 2002 tot 26 januari 2003. Het werk heeft een zeer 
hoog niveau over de ontleding van dit thema: de uitbeelding van de roep van de 
Heiland in de vorm van de figuur van Christus apotheker. De auteur is Fritz 
Krafft, die reeds eerder een boek van 285 bladzijden uitgaf over die Christus-
Apotheker figuur. 
Velen kennen de boekjes van prof. W.H. Hein, -Christus als Apotheker» (Govi 
Verlag 1993 en 1974). Daarin vindt men mooie afbeeldingen doch slechts met 
een uitleg van een halve bladzijde. 
Er zijn nu ongeveer 150 afbeeldingen gekend van Christus als apotheker. 

In deze catalogus ontleedde de auteur het thema tot op het been. Er zijn 49 wit-
zwarte afbeeldingen met uitgebreide verklarende tekst, en 15 kleurenprenten. We 
vinden er zelfs twee afbeeldingen van een Christus als alternatieve apotheker. 
Vele afbeeldingen zijn ook terug te vinden in de uitgaven van prof. Hein. 

Ik geef de verschillende hoofdstukken om een beeld te schetsen van de hoge 
kwaliteit : 

1. De grote uitnodiging gebaseerd op de tekst van het Evangelie van Mattheüs 
11/28: «Komt allen tot mij die belast en beladen zijt.» 

2. Afbeeldingen van Christus als arts. 
3. Artsenijen in de geestelijke apotheek. 
4. Verschillen in de afbeeldingen van protestanten en katholieken. 
5. De gratis-geneesmiddelen van de Heer. 
6. Afbeeldingen van Christus als apotheker. 
7. Christelijke symboliek van planten. 
8. Uitleg over de bijbelteksten in de afbeeldingen. 
9. 15 kleurenplaten. 

10. 49 wit-zwart afbeeldingen met gedetailleerde uitleg. 

Het is zware kost, maar zeer verrijkend voor wie houdt van christelijke symboliek 
in de apotheek. 

Het boek kost € 30,50, verzending inbegrepen, bij Deutscher Medezinhistori-
scher Museum, Postfach 210964, D-85024 Inglostadt. 
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