TENTOONSTELLING
DELFTSE APOTHEKERSPOTTEN IN MUSEUM BOERHAAVE
Van 25 maart tot 6 oktober 2005 stelt het Leidse Museum Boerhaave
een selectie uit zijn verzameling Delftsblauwe apothekerspotten
tentoon. Deze presentatie in de foyer van het museum zal niet alleen de
diversiteit van het farmaceutisch aardewerk laten zien. Ze wil ook iets
tonen van het grotere geheel van het kunstnijverheidsproduct
'Delftsblauw', waarin de apothekerspotten een plaats hebben.
Het grootste deel van de Delftsblauwe apothekerspotten in de
verzameling van Museum Boerhaave is afkomstig van het voormalige
Amsterdamse Medisch Pharmaceutisch Museum. In 1982 werd deze
belangrijke collectie gevoegd bij het ensemble farmaceutisch
aardewerk dat zich al in Boerhaave bevond, op zich al een
belangwekkende verzameling met aankopen uit de handel en
schenkingen van vooraanstaande collectioneurs.
Na de uitbreiding van de collectie in 1982 is de historische verzameling
apothekerspotten van Museum Boerhaave ongetwijfeld een van de
belangrijkste ter wereld. De variatie in vormen, decors en makers is
ongekend: alle belangrijke fabrikanten van Delfts aardewerk zijn
vertegenwoordigd, naast decoraties in het bekende Delftsblauw zijn er
vele polychrome varianten, en de potten hebben alle vormen van
cilindrisch, via siroopkannen, tot buitenissiger vaasvormen. De selectie
die vanaf 25 maart in Boerhaave te zien zal zijn doet deze rijkdom zeker
eeraan.
Omdat apothekerspotten echter maar één productsoort in het
uitgebreide assortiment van de Delftse pottenbakkerijen als De
Porceleyne Fles, De Klaauw of De Grieksche A vormden, zullen op de
tentoonstelling ook interessante voorbeelden van andere producten
van Delfts fayence te zien zijn: siervazen, schotels, maar ook
bontgekleurde dierfiguurtjes. Voor deze waardevolle versterking van de
tentoonstelling kreeg Museum Boerhaave de medewerking van het
Haags Gemeentemuseum, dat een ceramiekcollectie van
internationaal topniveau bezit.
Directe aanleiding om de apothekerspotten te exposeren is de
voorbereiding door het museum van een overzichtscatalogus van alle
Delftse potten in de Boerhaavecollectie. Dit boekwerk zal in de zomer
van 2005 verschijnen en bevat van elke pot een fotografische
afbeelding, een objectbeschrijving en zakelijke gegevens als
afmetingen, datering, herkomst en dergelijke.
Tim Huisman
Museum Boerhaave, Lange Sint Agnietenstraat 10
2312 WC Leiden, tel. 071-5214224/5662710.
Openingstijden di t/m za. 10.00 - 17.00, zon- en feestdagen 12.00 -17.00.
Website www.museumboerhaave.nl
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