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DEPaBTEMENT

door

D, A. WITTOP KONING,

Op initiatief van collega I, C. F i I e dt K o k hebben de leden van
het departement Amsterdam gel.Íen bijeen gebracht om het bestuur
ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het departement een
passend geschenk aan te biederr. De keuze was gevallen op een
moderne vijzel ín de trant van het, in opdracht van Collega P a r i s
te Gouda voor diens apotheek gegoten, exemplaaÍ. 1)
Bil de herdenkingsplechtlgheid op 11 November 1946 in het
Indisch Instituut te Amsterdam gehouden, is deze vijzel door ons
oudste mede-lid, Mej. C. H. H u g e n h oIt"z, aangeboden. Aangezien echter de uitvoering van de opdracht nog slechts in een beginstadium was, moest toen volstaan worden met de aanbieding van een
drietal foto's van het exemplaar van collega P a r i s, aan de hand
waarvan bestuur en leden zich een beeld konden vormen van het
later uit te reiken geschenk.
Op 23 April j.1., ter gelegenheid van het 2lste lustrum, is de vijzel
door de Commissie van voorbereiding overgedragen aan het departementsbestuur. Voor de uítvoering van dit herinneringsgeschenk
heeft de Commissie zich natuurlijk gewend tot de beeldhouwer H. |.
E tienn e te Delft, dezelfde die ook de vijzel van collega P aris
oyziyí naaïï! heeft staian. De nio:ieven moesten-nu echtel nreíslee-Les
op zichzel[. al een hele
betrekking hebben op het apothekersvak
- die als bijproduct van
stap vooruit vergeleken bij de oude vijzels,
de klokkengieterij geen specifiek pharmaceutische motieven voerden
maar moesten ook het doel uitbeelden, waarvoor dezevijzel gego-ten was, het eeuwfeest van ons departement.
Dit idee werd gevonden in de uitbeelding van het ontstaan van
de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
weergegeven door de verschillende provinciale en plaatselijke deparuit het departement Amtementen, naar ancienniteit gerangschikt,
sterdam
v/eeÍgegeven door de Amsterdamse
stedemaagd, dragende het wapen dier stad. Op bijgaande reproductie ziet U de
stedemaagd, nu eens niet de traditionele Badeloch-figuur, maaÍ
geheel verjongd weergegeven.
De gehele versiering is ondergebracht in een drietal driehoekige
vakken, v/aarvan er êên door de stedemaagd, geflankeerd door de
wapens van den Haag en l-Jtrecl,t, gevuld wordt. De tussenruimten
zijn ieder opgevuld met een groep van vier wapenschilden. Met Amsterdam, den Haag en Utrecht zijn dus tezamen 15 wapens aangebracht.

De tweede driehoekige ruimte is benut voor de uitbeelding van
de drie rijken, waar de pharmacie haar grondstoffen aan ontleent,
n.1. het plantenrijk, het dierenrijk en het delfstofÍenrijk, resp, weergetl Zl" d" beschrijving en aÍbeeldingen irt Pharm. Weekblatt, 1946, p, 229.

geven door een geknielde vrouwenfiguuÍ met een digitalisplant, den
eenhoorn met zijn geschroefde hoorn en een delver met houweel.
Wel komen deze motieven ook op de vijzeT van collega P a r i s
voor, dan echter elk afzonderlilk een hooÍmotief vormend, maar de

uitvoering is dermate verschillend door het bijeenbrengen tot één
groep, dat noch P a r i s, noch wij aan een navolging denken.
Het derde motief is de giftbeker met de slang, het symbool der
pharmacie, gedragen door een verjongde Hygieafiguur, waarbii dit
embleem immers behoort.

Ten slotte de randschriften. Op de bovenrand meenden wij aan te
moeten brengen de spreuk ,,SERVIUNT ARTE ET DILIGENTIA", zulks in navolging van de door wijlen Professor v a n d e r
W i e I e n ontworpen gedenkpenning voor het 10O-jarig bestaan van
de Maatschappij, waarop U deze spreuk als randschriÍt aantreft.
Hiermede hebben beide bronzen herinneringsstukken aan het
1O0-jarig bestaan van de Maatschappij resp. de-partement Amsterdam een belangrijke trek gemeen
Op den onderrand is de opdracht ,,TER GELEGENHEID VAN

HET EEUWFEEST VAN HET DEPARTEMENT AMSTERDAM DER N.M.P DOOR DE LEDEN AANGEBODEN. 1342

23 APRIL
194.2" aangebracht. Door de grote omvang van
- geen plaats beschikbaar voor
-dit randschrift was
de namen van de

beeldhouwer en de gieter, zoals dat bil de vijzel van P a r i s het
geval is. De beeldhouwer heeft zijn werkstuk echter gesigneerd en
hel zal latere geslachten niet moeililk vallen, beide vijzels als werkstukken van een en denzel{de hand te herkennen en aldus de naam
van de beeldhouwer te achterhalen.
Namens de Commissie van Voorbereiding. wll ik ook van deze
piaam een woord van dank richten aan de hàer E t i e n n e, die de
overdracht door zijn aanwezigheid heeÍt wiilen opluisteren en claarbil
bereid was ons iets te vertellen over de technische zijde van de totstandkoming van dit schitterende werkstuk, nadat schrijver dezes
aan de hand van een aantal aÍbeeldingen een overzicht gegeven had
van,de ontwikkeling van de vijzel ín de loop der tijden.
Wil hopen tenslotte dat het deoartementsbestuur spoedig er in
mag slagen, een p-assend onderdak -'liefst in de vorm van een eigen
huis
voor dit alleszins geslaagde geschenk te vinden.

-

