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VARIA 
Stichting Apotheek-Historie in Beeld: Jaarboek 
2000 

De Stichting Apotheek-Historie in Beeld heeft het 
beheer over de farmaceutische collectie van de 
heer F. Grendel. Deze stichting heeft zich tot doel 
gesteld de collectie als geheel te bewaren, te restau
reren en waar mogelijk uit te breiden. Onderdeel 
van de activiteiten van deze stichting is het in
standhouden van een museumruimte waar een 
gedeelte van de collectie is opgesteld. Deze ruimte 
is ter beschikking gesteld door Katwijk Farma BV 
(in Leiden) en kan door belangstellenden op af
spraak worden bezocht. Mogelijk voor velen op dit 
moment nog een onbekend museum? Ten onrech
te, want talrijke interessante zaken zijn hier te 
bewonderen. 

De hierboven genoemde Stichting heeft onlangs 
een toch wel bijzondere stap gezet. Men heeft een 
jaarboek (onder de logische naam 'Jaarboek 2000') 
uitgegeven. Nu is een jaarboek waarin een opgave 
wordt gedaan van de activiteiten van het afgelopen 
jaar niet erg bijzonder. Dit jaarboek wijkt - geluk
kig - af van die regel en bevat een aantal fotos met 
omschrijvingen van zaken die in het museum zijn 
te bewonderen. Het is een fraai boekje geworden 
dat kan worden gebruikt om wat meer te weten te 
komen van de tentoongestelde goederen. Maar het 
is meer. Het kan ook worden beschouwd als een 
bundeling van farmaceutisch-historische kennis, 
omdat van voorwerpen die vroeger in de apotheek 
werden gebruikt een korte geschiedenis wordt 
weergegeven. 

Zo is het toch leuk om te lezen dat de tand van 
de zaagvis vroeger als uithangteken door apothe
ken werd gebruikt. De voorbijganger moest wor
den geïmponeerd door de exclusiviteit van de 
zaagtand. Immers, in de apotheek zouden dan 
waarschijnlijk ook wel vele bijzondere kruiden of 
andere geneeskrachtige zaken verkrijgbaar moeten 
zijn. Op dezelfde aanschouwelijke wijze komen 
andere apothekersvoorwerpen aan de orde: een 
opstand met recepteertafel uit het eind van de 19*̂  
eeuw, een gaper (wie weet tegenwoordig nog door
dat ze van hout zijn gemaakt, de meeste de tand 
des tijds niet hebben doorstaan?), een vijzel uit 
1580, apothekerspotten, tinnen capsulevormen, de 
drievoet-microscoop van Culpeper uit 1735 en een 
boek in 1794 uitgegeven door J.B. Elwe met 53 
koperdrukken van bloemen en planten. 

Het meest spannende artikel dat wordt bespro
ken is echter een klein glazen potje dat met grijs 

poeder gemengd met bladgoud is gevuld. Dit potje 
is voorzien van een fraai goudkleurig etiket met de 
tekst 'P. Comitis K'. In het Nederlands vertaald: 
'Poeder van de Gravin van Kent.' De auteur van 
het jaarboek heeft onderzocht wat de samenstel
ling van dit poeder zal zijn. Dat is, volgens eigen
tijdse normen, wel even schrikken: ogen en 
scharen van de kreeft, addervlees, gebrand herten
gewei, rood koraal, gemalen bezoaarstenen (zeld
zame stenen die uit de magen van geiten uit de 
omgeving van Iran werden gehaald!), - parels en 
barnsteen en goud. Een uiterst kostbaar genees
middel derhalve. Ook wordt aandacht besteed aan 
de bereiding en de farmacotherapie van dit poeder. 
'Dit poeder doet zweten, wederhoudt alle verderf, 
is uitnemend in alle besmettelijke en voortlopende 
ziekten ... is slechts een greep uit de aandoeningen 
die te bestrijden zijn met dit geneesmiddel. Zelfs 
vernemen we, wie de gravin van Kent is geweest; 
de echtgenote van de graaf van Kent die in de 17"-" 
eeuw leefde en grote sommen geld uitgaf aan ge
neesmiddelen voor de armen. 

Op deze manier is het Jaarboek 2000 een welkome 
aanvulling op hetgeen reeds gepubliceerd is over 
de geschiedenis van de farmacie. Temeer daar het 
bestuur van de Stichting Apotheek-Historie in 
Beeld het voornemen heeft opgevat elk jaar op 
deze wijze een jaarboek uit te geven. Een welkome 
'bijwerking' van dit boekje zou kunnen zijn dat het 
veel in de geschiedenis van de farmacie geïnteres
seerden doet besluiten eens richting Leiden te gaan 
om het museum te bezoeken. In het museum is 
het jaarboekje uiteraard te verkrijgen. Voor men
sen die de kat uit de boom willen kijken en het 
boekje eerst thuis willen inzien; het is franco thuis 
te ontvangen voor ƒ 10,00 en kan besteld worden 
bij: Stichting Apotheek-Historie in Beeld, Postbus 
408, 2300 AK Leiden. 

Adres Museum Apotheek-Historie in Beeld 
Bio Science Park, Leiden 
Op afspraak te bezoeken. Tel. 071-5243100 

Bron: Jaarboek 2000, Leiden: Stichting Apotheek-Historie in 

Beeld, 2000 

T.J. Rinsema 

244 


