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RESUMÉ 

Après une introduction sur la vie et l'œuvre botanique de de l'Obel j'expose son 
oeuvre medico-pharmaceutique réalisée pendant qu'il était médecin à Anvers et à 
Middeibourg. 

Après la mort de Coudenbergh il revisa la réédition par celui-ci du Dispensa
torium de Valerius Cordus. L'édition de 1614 sous le titre de « Leytsman der medi-
cynen » (le guide des médecins) est dédié au Magistrat de Middeibourg. En cette 
édition je crois avoir retrouvé la « Pharmacopoea MedioJburgensis » don* l'ordon
nance de 1587 annonce qu'elle serait rédigée par les médecins de la ville. En eltet 
l'édition est complétée par des informations sur Middeibourg et rien n'était plus sim
ple pour de l'Obel, comme médecin de la ville, que d'adapter de nouveau le livre 
qu'il avait revisé antérieurement. 

DE APOTHEKERSPOTTEN VAN HET MUSEUM VOOR FOLKLORE TE GENT (*) 

door Apoth. L. VANDEWIELE (Gent). 

Als inleiding voor het bezoek aan het Museum voor Folklore hier te Gent, moet 
ik u waarschuwen dat het Museum voor Folklore in zijn geheel,' eerder een stofferigen 
aanblik biedt; wat het uitzicht der prachtige verzameling Apothekerspotten, die daar 
bewaard worden eerder nadelig beinvloedt. Terloops wil ik U mededelen dat het 
Museum eerstdaags naar ruimere lokalen overgebracht wordt en het ware te hopen 
dat aan deze mooie serie Apothekerspotten de ereplaats toegewezen wordt, welke zij 
ten volle verdienen. 

Het opschrift dat er aan de stand gegeven wordt n.1. « Apotheek uit de XVIIIe' 
eeuw. Gift van Mr. R a b a u » is misleidend. De apotheek geelt geenszins het werke
lijk beeld van een apotheek uit die tijd ; doch we staan hier voor een verzameling 

(*) Mededel ing op de eerste vergadering van de « Kring voor de Geschiedenis der Pharmacie in 
Benelux » op 3de Maar t 1951 te Gent. 
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apothekerspotten, door Apotheker R a b a u en andere verzameld en hier bijeen
gebracht op meubels die niet eens afkomstig zijn uit een apotheek, doch alleen 
dienen om het geheel een spectaculair uitzicht te geven. 

Dat we niet te doen hebben met een werkelijke apotheek kunnen we vaststellen 
door het feit dat er geen recipiënten aanwezig zijn voor verscheidene producten die 
stellig in elke apotheek te vinden waren en anderzijds door het feit dat voor eenzelfde 
product verscheidene recipiënten aanwezig zijn. Zo vinden we daar 4 potten met 
opschrift Sirupus Citri ; 3 met Balsamum Arcoei ; 3 met Sir. Cydoniorum ; 3 met Ung. 
Populei ; 3 met Oleum Rosarum ; 3 met Theriacum Andromachum ; 2 met Ung. 
Altheae ; 2 met Aqua Malvae enz. Dit doet evenwel niets af van de waarde der 
verzameling. 

Vooraleer deze potten nader te beschouwen zal het wellicht nuttig zijn even 
het geheugen op te frissen met enkele algemene gegevens. 

De potten die ons op dit ogenblik interesseren zijn allemaal faïencepotten, dus 
zandstenen verglaasd aardewerk of gleiswerk, daterend uit de XVIIe en XVIIIe eeuw. 
Na 1768 immers geeft men de voorkeur aan porseleinen potten. Het Museum bezit 
enkele porseleinen potten, doch die zijn niet in de z.g. apotheek ten toon gesteld. 

De meeste potten zijn Delfts aardewerk, wat natuurlijk moeilijk met absolute 
zekerheid kan gezegd worden. Het is immers bekend dat de Delftse arbeiders uitge
weken zijn naar Vlaanderen o.a. te Rijsel ; reeds in 1640 waren ze doorgedrongen 
tot Rouen ; de eerste Engelse pottenbakkers kwamen uit Delft ; zelfs in Rusland waren 
het mannen uit Delft die door Peter de Grote aangeworven werden. Waar ter wereld 
ze zich ook bevinden, ze volgen hun eigen procédé, maar met grondstoffen van de 
plaats. Over het algemeen kunnen we zeggen dat de Delftse faïence gekenmerkt 
wordt door de lichtheid van de deeg en de blankheid van het glazuur, doch heel 
dikwijls is de versiering waarbij het blauwe ornament op witte grond de meest 
voorkomende is, minder verzorgd. Doch om absolute zekerheid te hebben ware een 
scheikundig onderzoek van de grondstof noodzakelijk, wat weer niet te doen is 
zonder stukken te maken. We nemen dus eenvoudig aan dat die faïencepotten 
afkomstig zijn uit Delft of althans onder Delftse invloed staan. Het criterium van het 
merkteken kunnen we slechts zelden toepassen want op de 167 aanwezige potten 
zijn er slechts 5 gemerktekend : 

F 
D R O M ' 
T 
Gskan (mogelijks Lpkan) 
AP 
G A A 

Het dringt zich als van zelf op aan te nemen dat bij bestelling van een volledige 
serie door een apotheker, slechts een stuk gemerktekend werd ; we weten echter 
odk dat over het algemeen het merkteken verwaarloosd werd. Dit heeft naderhand 
beschouwd ook weer zijn voordelige kant en wel dat we bij het bestuderen van 
faïence niet verplicht zijn ons te beperken tot klasseren maar dat we het genoegen 
smaken van nauwkeurig onderzoek en vergelijking zodat we meer en meer ver
trouwd worden met de hand, het hoofd en het hart van de verscheiden pottenbakkers. 

De verzameling bevat behalve de Delftse nog 5 andere potten waarvan er 
twee wijzen op Duitse en een op Spaanse herkomst. 

Wat de vorm betreft kunnen we de apothekerspotten tot zes soorten herleiden : 
1°) De BOKSPOT — Caprunculum — ook wel oliepot of strooppot genaamd naar 

zijn bestemming. Ik houd er aan deze pot te noemen bokspot omdat het een betere 
vertaling is van caprunculum (caper, bok) hetgeen men in het Frans « chevrette » . 
eveneens geëerbiedigd heeft. D o r v a u 1 t geeft hieromtrent de uitleg dezer 
benaming om wille der vergelijking « parce qu'il porte un bec saillant que l'on a 
comparé à la corne d'un chevreuil ». De Bokspot is de apothekerspot bij uitstek ; 
alleen de apothekers hadden het recht deze potten te gebruiken en uit te stallen en 
menig proces is er in de geschiedenis bewaard dat voortvloeide uit het feit dat 
drogisten dergelijke potten gebruikten om het prestige van hun winkel op te drijven. 
Rond het midden der XVIIIe eeuw is de Bokspot in onbruik geraakt daar hij vervan
gen werd door glazen flessen, doch immer is hij de versiering en de trots van 
apothekersofficina gebleven. 

2°) De PIJPENPOT. Le pot à canon. Ook genaamd lange pot of zalfpijp. Ik 
verkies deze pot Pijpenpot te noemen, zoals men spreekt van pijpenvat of pijpenton 
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d.i. een langwerpige ton of vat voor of met olie of wijn ; omdat lange pot niet speci
fiek genoeg is en zalfpijp een zeer onnauwkeurige benaming is, daar deze pot 
gebruikt werd behalve voor het bewaren van zalf, ook voor veel andere bestemmin
gen. De pijpenpot is dan ook de meest voorkomende pot, daar behalve zalven, ook 
likkepotten, balsems, confituren, enkelvoudige- en samengestelde plantenpoeders, 
enkelvoudige scheikundige stoffen, enz., enz., in dergelijke potten bewaard werden. 
Ook kruideniers en drogisten gebruikten dergelijke potten. 

3°) De PILLENPOT. Deze pot gelijkt op de Pijpenpot doch is kleiner van afmeting 
en heeft heel dikwijls de vorm van een beker of kelk. 

4U) De FLES. Ronde pot met vernauwende hals, die diende tot het bewaren van 
waters en vluchtige oliën. 

5°) De TUITKAN. Deze houdt het midden tussen de Pijpenpot en de Bokspot ; het 
is een kan met oor en schenkpijp, meestal op voet. 

6°) De TRIAKELVAAS. De prachtige grote vaas bestemd cm een der vier grote 
galenische samenstellingen te bevatten (Theriakel — Mithridatium — de confecties 
van Alkermes en van Hyacinthe) en andere veel gebruikte pharmaceutische samen
stellingen (zoals Electuarium Diacatholicum of Confituur van Kweeappels en derge
lijke meer). Van deze Triakelvazen zijn in sommige Musea exemplaren bewaard die 
echte kunstwerken zijn. 

Wat de versiering der potten betreft, deze is zeer gevarieerd en hangt af van de 
inspiratie en de vaardigheid van de pottenbakkers. Toch vinden we een zelfde 
motief terug op de meeste Delftse apothekerspotten. Dit ornament, vormt een scort 
schild, waar de benaming in geschilderd staat of waar plaats gelaten wordt om de 
benaming aan te brengen. De omlijsting wordt aldus gevormd : langs boven een korf 
fruit en twee pauwen, langs weerszijden een bloemenliaan die zich langs onder sluit 
in een engelkopje (dat zeer variërend is) ; langs de buitenzijde, als franjes van een 
hangtapijt, twee gesloten paardenbloemen. 

Het engelkopje langs onder is, zoals gezegd, zeer variërend en toch is het opval
lend hoe hele reeksen dezelfde typische kenmerken dragen. Een reeks heeft een 
kruisje onderaan de kin van het engeltje, een andere reeks heeft een kruis dat veel 
langer is, soms is het een sterretje, scms een kruisje met bolletjes, op een gegeven 
reeks zijn de vleugels van het engeltje in horens veranderd, weer verder zien we 
het engeltje veranderd in een sater, het engeltje wordt vervangen door een man 
met tulband, het wordt een leeuwenkop en op zekere reeks is het verdwenen. Regel
matig komen op een hele reeks potten dergelijke zelfde kentekens terug die soms 
corresponderen met andere kentekens b.v. de reeks waar het engeltje baardstoppels 
heeft, daar hebben de pauwen een zeer eigenaardige zaagstaart ; de groep met het 
kruisje met bolletjes heeft een pauw met 4 koppluimen, de groep met de sater heeft 
geen mand bovenaan en de twee pauwen kijken achterwaarts. 

Dergelijke gelijkenissen nopen ons tot een conclusie en wel dat deze potten 
allen tot een serie behoren en het moet mogelijk zijn langs daar de pottenbakker 
terug te vinden. Ik geloof zelfs dat we hierdoor een bredere conclusie kunnen trekken. 
Wanneer een apotheker zich vestigde moest hij zich, zoals nu, een heel stel materiaal 
aanschaffen en de pottenbakker tekende die potten allen gelijk en zo komt het dat 
we hele reeksen kunnen opstellen (pillenpotten, pijpenpotten, bokspotten, enz.) die 
allen hetzelfde kenteken dragen, dat ons niet alleen leidt tot de identificatie van 
de pottenbakker, maar zelfs van de apotheek waar ze vandaan komen. 

De opschriften der apothekerspotten hebben dikwijls het voorwerp uitgemaakt 
van spot. Zo spreken de encyclopedieën graag over potjeslatijn of apothekerslatijn 
in pejoratieve zin. Ik weet niet of het apothekerslatijn van minder allooi is dan het 
bijbellatijn, maar de voorkomende namen zijn voor de leek effenaf hiëroglyphisch ; 
ook voor de huidige apotheker zijn veel van deze opschriften enigmatisch, daar veel 
simplicia verlaten werden en veel samenstellingen uit de Pharmacopea verdwenen 
zijn. Als we lezen Oleum catellorum (olie van kleine honden), Oleum lumbricorum 
(olie van aardwormen), Oleum bufonum (olie van padden), Oleum scorpionum (olie 
van schorpioenen), Oleum lacertarum (olie van hagedissen). Conserva de Spodio 
(confituur van gebrande amber), dan kijken wij verwonderd op. Sirupus diacarthami 
(siroop met basterdsaffraan), Pilulae Aloephanginae (de welriekende pillen) en der
gelijke meer vergen heel wat navorsingen. Soms treffen we alleen het woord Charitas 
aan. Bevatte deze pot een bereiding die uit liefdadigheid uitgedeeld werd ? Is hij 
afkomstig uit een klooster- of slotapotheek ? Of bevatte deze pot de Unguentum 
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Caritatis, een zalf bereid uit pik, azijn en tarwemeel, die op het hoofd gesmeerd 
werd en op barbaarse wijze weggerukt werd met dauwworm en huid en haar samen 
(la methode dite de la calotte \) 

De afkortingen zijn ook niet van aard om de zaak te vereenvoudigen ! Deze 
afkortingen zijn daarbij zeer willekeurig en hangen alleen af van de plaatsruimte, 
de laatste letters van het woord vallen eenvoudig weg. En dan de vele fouten die 
door de pottenbakkers geschreven werden. De apothecarissen zullen al evenmin als 
de tegenwoordige apothekers de faam genoten hebben van stadhuisklerken te zijn, 
zodat de pottenversierder heel dikwijls het raden had naar bepaalde letters. Het 
resultaat is dan ook voor de hand liggend ! Zo zien we b.v. geschreven in sierlijke 
letters : 

P. sine qibus 
wat moet verstaan worden Pilulae sine quibus esse nolo uit het Antidotarium Nicolai. 

P de ibus sol 
wat betekenen moet : Pulvis de Tribus solvens, wat dan weer een afkorting is van 
Pulvis de Tribus Diabolis solvens en deze drie laxeerduivels waren : Scammonium, 
Antimonium en Wijnsteen. 

ST Diaireos 
voor Sp. diaireos, species in de zin van samengesteld poeder. 

S. Diamosci 
waarschijnlijk voor Sirupus Diamori, met moerbessen want siroop van muscus heb 
ik tot nog toe in geen enkel Antidotarium noch Pharmacopée kunnen aantreffen. 

Crem Tarut P 
voor Cremor Tartarus pulverisatus. 

Soms beperkt het zich bij een foutieve schrijfwijze : Pulvis Llouritiae voor Liqui-
ritiae ; A Boraginis voor Borraginis ; Confectio Hiacintorum voor Hyacinthorum ; 
Metridatium Diamocratis voor Mithridatium Damocratis ; O Ruihae voor Ruthae ; 
Rob Accatiae voor acaciae ; Aq Malve voer Malvae ; Balsamum Arcci voor Arcaei. 

En elders .weer is er moeilijk uit wijs te geraken zoals b.v. L. Menthae. Het kan 
zijn A Menthae of O Menthae of S Menthae. 

Sommige apothekerspotten dragen geen opschrift en voor de XVIIe eeuw was 
zulks een zeer veel voorkomend verschijnsel. In dergelijke gevallen werd een met 
de hand geschreven perkamenten etiket vastgehecht door middel van een kettingje. 
Enkele zeldzame exemplaren van dergeÜjke etiketten zijn nog bewaard. 

En tot slot : geen lied zonder zedeles. Ik heb u in het begin gezegd dat in het 
Museum voor Folklore de zogenaamde apotheek uit de XVIIIe eeuw een gift is van 
Apoth. R a b a u. Er zijn hier te Gent heel wat apothekers geweest die een voor
aanstaande rol hebben gespeeld. Weinige zijn nog door het volk gekerd, do~h de 
nagedachtenis van Apoth. R a b a u blijft in ere ; het volk is Apcth. R a b a u 
dankbaar, omdat hij een schat uit het verleden bewaard heeft voor de toekomst. Dit 
weze voor ons allen een les en leiding. 

RESUMÉ 

Dans le Musée de Folklore à Gand on trouve une « Pharmacie du XVHIe siècle. 
Don de M. R a b a u ». Cette appellation est inexacte, puisqu'il ne s'agit pas d'une 
pharmacie de ce siècie, mais seulement d'une collection de pots de pharmacie. 

Les pots de pharmacie du Musée son* des pots de faïence de Delft ou fabriqués 
sous l'influence de l'école de Delft. Quelques exemplaires sont d'origine étrangère. 
Cinq seulement sur les 167 pots portent des monogrammes. 

Les inscriptions sont indéchiffrables pour les non-iritiés et même pour le phar
macien d'aujourd'hui elles sont parfois énigmatiques, à cause du fait que beaucoup 
de corps simples sont abandonnés et que beaucoup de compositions n'entrent plus 
dans nos pharmacopées. Les abréviations et les fautes d'orthographe ne sont pas de 
nature à faciliter Je déchiffrement. 

La plupart des pots indigènes ont pour décoration un mofir commun et au milieu 
un écusson portant l'inscription. Parfois l'inscription fait défaut, dans ce cas on se 
servait d'une étiquette manuscrite, retenue par une chainette. Le motif comprend une 
corbeille à fruits, deux paons, deux lianes de fleurs qui se terminent dans une tête 
d'ange ; de part et d'autre comme les floches d'une draperie, deux taraxacum offi
cinale. 

Il y a parfois une série de pots qui ont une marque spéciale permettant de 
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retrouver non seulement le fabricant mais aussi la pharmacie pour laquelle ils ont 
été fait. On y trouve toute une série portant sous l'ange une petite croix, une autre 
fois c'est une croix allongée ou une petite étoile et d'autres fantaisies. 

D'autres pots, moins nombreux, ne portent pas comme décoration le motif 
commun mais un motif tout à fait spécial. 

On classe les pots de pharmacie d'après leur forme : 
1") La chevrette (caprunculum — ccrper — bouc,) « portant un bec saillant que 

l'on a comparé à la corne d'un chevreuil ». C'est le pot de pharmacie par excellence; 
seul les apothicaires avaient le droit de posséder et cfétaller la chevrette. 

2") La Bouteille. 
3°) Le Pilulier. 
4") Le Vase à Thériaque et à grandes compositions galéniques. 
5°) Le pot à canon, le pot le plus commun. 
6°) Le pot à tuyau, tenant le milieu entre le pot à canon et la chevrette. 
On avait en outre dans les pharmacies des grands hôpitaux des cruches, pour 

conserver les eaux distillées et les sirops à formules stéréotypées. 

BERICHTEN 
Kring voor de Geschiedenis van de Phar

macie in Benelux. — Cercle Bénélux 
d'Histoire de la Pharmacie 

Op Zaterdag 3 en Zondag 4 Maart werd te Gent 
de eerste vergadering na de oprichtingsvergadering 
te Rotterdam, gehouden van de Kring voor de Ge
schiedenis van de Pharmacie in Benelux. 

's Avonds werd de wetenschappelijke vergade
ring gehouden in de collegezaal van het Pharma-
ceutisch Laboratorium. 

Collega L. V a n d e w i e 1 e uit Gent, sprak 
eerst over de verzameling apothekerspotten in het 
Museum voor Folklore, zulks ter inleiding van het 
bezoek aan dit Museum op Zondagmiddag. 

Spreker deelde de potten in groepen in, niet 
slechts naar het model maar ook naar de versie
ringsmotieven. Hiermede gaf hij ,een eerste bijdrage 
voor een chronologische rangschikking naar motie
ven en pottebakkersmerken voor het Delfts aarde
werk, zoals H o w a r d dat destijds voor de 
Engelse potten gedaan heeft. 

Als tweede spreker trad op Dr. P. H. B r a n s 
uit Rotterdam die sprak over de geneesmiddelen
voorziening van de Oost Indische Compagnie. 

Spreker gaf een beeld van de moeilijkheden bij 
de geneesmiddelenvcorziening op de schepen zowel 
als in Indië zelf. 

De derde spreker was apotheker P. V a n d e 
V y v e r e uit Brugge, die documentatie voor de 
geschiedenis van de pharmacie in België gaf. Het 
bleek dat er zeer verspreid al vrij veel gepubliceerd 
was waarop verder gebouwd kan worden om tot 
een geschiedenis van de pharmacie in België te 
kunnen komen. Bij de discussie drong Dr. W i t-
t o p K o n i n g er bij spreker op aan dit mate
riaal nog verder te completeren en dan vooral te 
publiceren om het zodoende voor ieder beschikbaar 
te stellen. 

De vierde spreker was Dr. D. A. W i t t o p 
K o n i n g uit Amsterdam die sprak over Mathias 
de 1'Obel en zijn betekenis voor de pharmacie. 
•Spreker meende in de herbewerking van 1614 door 

de I'Obel van de uitgave van Coudenberg van het 
Dispensatorium van Valerius Cordus de in 1587 
aangekondigde, maar nooit teruggevonden Middel
burgse Pharmacopée gevonden te hebben. 

In het bijzonder door de grote belangstelling van 
de Gentse studenten kon dezen avond geslaagd 
genoemd worden, zoals de President Dr. P. H. 
B r a n s in zijn sluitingswoord kon vaststellen. 

Zondagmorgen werd een huishoudelijke vergade
ring gehouden waarin het concept reglement aan
genomen werd. De vacature van vice-voorzitter werd 
voor een lid uit Luxemburg opengehouden. De 
functie van Bibliothecaris-administrateur zal zolang 
door Dr. W i t t o p K o n i n g waargenomen 
worden. Het bestuur kreeg volmacht deel te nemen 
aan de oprichting van een overkoepelende wereld
organisatie. 

's Middags werd een bezoek aan het Museum 
van Folklore gebracht en vervolgens werd de stad 
bezichtigd onder de wel zeer deskundige leiding 
van collega M a t h ij s. B. 

BOEKBESPREKINGEN 
Dr. D. A. WITTOP KONING (Amsterdam). — 

De Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie 1842-1942, benevens overzicht der 
Nederlandse Pharmaceutische tijdschriften van 1755 
tot heden, in opdracht van het Opwijrdafonds be
werkt dcor den schrijver. — D. B. Centen's Uitge
vers Maatschappij N.V. Amsterdam. 1948. — 251 bl. 
— Geb. Prijs niet aangegeven. 

Op 23 April 1942 bad de Nederlandse Maat
schappij ter bevordering der Pharmacie haar 100-
jcirig bestaan moeten kunnen vieren. Ze werd even
wel een maand te voren door den bezetter opge
heven, zodat enkel een stille herdenking in het 
Pharm. Weekblad door Prof. P. v. d. W i e 1 e n 
mogelijk werd. Na de bevrijding in September 1945 
kreeg de Schrijver het verzoek dit jubileum post 
festum en nu dat de N.M.P. herrezen was, te her
denken door een beek te wijden aan de geschiede
nis dezer zeer verdienstelijke Maatschappij. 

Hier ligt nu dit werk, dat als deel II van een 
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