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1. Inleiding 

In het apotheekmuseum van Bazel hangt er een schilderij uit Phullendorf van 
1700 met een Christus als apotheker afgebeeld. Deze afbeelding kunt u ook vin
den in het boek «Kristus als apotheker» van dr. W.H. Hein (editie 92, blz. 56). Het 
is een voorstelling van een «Zielapotheek» met een recept voor de geestelijke 
gezondheid. Het is een lang recept waaruit ik enkele zinnen citeer : «Doe een 
aandachtig gebed in de apotheek van de H. Drievuldigheid... en bid de apotheker, 
dat is de H. Geest... en de hemelse dokter dat is de Vader... en de Zoon dat is de 
arts... en de H. Geest de apotheker.. .» 
Ik nodig u allen uit voor een bezoek aan de apotheek van de H. Drievuldigheid. 
We hebben hierover een ganse iconografie in de apotheek. Iconografie is de 
wetenschap die de betrekkingen onderzoekt tussen de beeldende kunsten en de 
religieuze bronnen zoals bv. de bijbel en andere bronnen (definitie van dr. Tim-
mers) (11). 

2. Het begrip H. Drievuldigheid 

Volgens dhr. Goosens (9) is dit een christelijk begrip over het wezen van God 
met drie onderscheiden personen en hun namen in de ene God, Vader, Zoon (of 
logos) en de H. Geest. Dit is gebaseerd op de bijbel (Ev. Joh. 1 en 14). 
1. De Vader (Joh. 20 vers 21) is de voortzetting van Jahweh uit het O.T. 
2. De Zoon of Logos is het Woord dat vlees is geworden. De Zoon is de redder 

van de wereld, vandaar IHS : Jezus hominis salvator (Ev. Joh. 5:1). 
3- De Geest is de geest van Jahweh met zijn 7 gaven. De H. Geest is actief bij de 

menswording van het Woord. Zo zullen we de H. Geest zien zweven onder 
vorm van een duif boven het doopsel van de Zoon in de Jordaan of bij de 
annunciatie aan Maria (Ev. Lucas 1, v. 35). Te zien op enkele apothekerspot
ten (dr. Wittop-Koning). 

3. Verschillende voorstellingen van de H. Drievuldigheid 

In het O.T. is er een voorstelling van 3 mannen op bezoek bij Abraham. Deze 
oudste voorstelling heb ik niet teruggevonden in de apotheek. 
Een restant hiervan is het «Alziend oog» afgebeeld in de «gelijkzijdige» driehoek, 
geen Griekse letter delta, met een oog erin. Denk aan de oude kadertjes van 
vroeger met «Hier vloekt men niet, God ziet u.» Het «Oog des heren» is een sym-
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hooi van Gods alwetendheid (dr. Timmers). Is dit afgeleid van het Oog van 
Horus bij de Egyptenaren ? 

In de apotheek heb ik hiervan verschillende voorbeelden : 

1. Een vaas in het muséum van Nyon (Zw.) met inscriptie 
-Ling popiil- : een driehoek en een duif (l)rey 7, 18 e, fig. 
136). 

2. Twee Italiaanse albarellos beschreven door Rochietta 
(1721) bron RHP 302. p. 388) (afbeelding I ). 

3. Een vaas met naam "magnésie blanche : apotheek Chatil-
lon sur Chatons 18 E (Freal, blz. 200). 

4. Keramiek van Holies in Hongarije (Antal 12). 
5. Technisch museum te Wenen : apotheek Auge Gottes 

(reisgids Callwey 17). 
6. Wenen : apotheek Auge Gottes (Nussdorferstrasse). 
7. Boek Basilica - chymica van apr. Oswald CRolls 1560-1609 (boek Sehmitz 13) 

: woorden «saneta trinitas» in een driehoek en een tetragram van God d.w.z. 
men gebruikt de 4 medeklinkers : want de naam God mocht niet uitgespro
ken worden, (cfr. Exodus 20:4). 

8. In Hongarije : de Ooggodsapotheek in Ikervar (Vida 20, blz. 114, foto 163). 

4. Hoe deze drie personen ineens uitbeelden in de 
apotheek ? 

Volgens dr. Timmers wordt de H. Drievuldigheid vanaf de 12'k' 
eeuw door 3 personen uitgebeeld. 

a. De drie personen naast elkaar : de horizontale opstelling. 
Twee voorbeelden in de apotheek : op de gevel van de 
Hofapotheek te Bamberg (afbeelding 2) op het plafond van 
het Sint-Elisabethhospitaal te Wenen (Kallinich 6, blz. 172). 

b. De drie {K'rsotien in rertikale opstelling : w.w.z. boven elkaar 
uitgebeeld. 
Twee voorbeelden : een schilderij in de Wallbergapotheek 
te Rottach Egern (reisgids Callwey, blz. 78) en een olieschil
derij uit Tirol 175() in het Germaans Museum te Nurenberg 
(Hein edi.. blz. 72). Let op de Vader : zijn hand ligt op de 
wereldbol goedkeurend. 

C. De genadestoel. dit is een speciale vertikale vorm w.w.z. de 
Vader neemt de Zoon op zijn schoot zoals op een stoel. Hij 
schenkt Hem terug aan de wereld als een genade voor de 
mensen (uitleg dr. Timmers). Daarvan heb ik twee voor-
leedden in de apotheek : 

ajlx'elditig 1 

afbeelding 2 
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afbeelding 4 

1. Het titelblad van apr. Cyriakus Schnauss door M Zundt (14) 

(Schmitz 13, blz. 25). 

2. Een alharello van apr. I Cotinat Faenza 1565 (verkoop collec

tie 1997, cat. Drouot nr. 110) (afbeelding SX 

5. D e eerste p e r s o o n : d e Vader 

Het is een antropomorfische voorstelling : de oude Vader wordt 

als een oud mens uitgebeeld : antiquuus dierum. Jezus spreekt 

over zijn Vader in de hemel (Marcus 14:36). In de apotheek ken 

ik 5 voorbeelden : 

1. Te Kottach Egern : O p een schilderij in de Wallbergapotheek. 

De baard : verwijst naar : het ev. Daniel 7/9 : -op de wolken 

gezeten met baard en haren als zuiver wol.» 

2. Te Bamberg : hofapotheke : op de gevel. 

3. Te Besancon : Houtwerk in het Hospitaal St. Jacques (afbeel

ding 4). Let o p de betekenis van de handen : zijn zij gebie

dend ? zegenend ? Let vooral op zijn rechterhand : manus 

dextri. Hij zal nooit wijzen met zijn linkerhand. 

4. O p een schilderij in het Germaans Museum te Nürenberg : 

zijn hand berustend op de wereldbol (Hein I, p. 70). 

5. O p het plafond in de apotheek van de zusters St.-Elisabeth te 

Wenen ; dit is duidelijk te zien in het boek van Kallinich (6). 

6. D e tweede p e r s o o n : de z o o n 

a. De Zoon de arts 

Zie inleidende tekst : Hij is de arts. Dit klopt met de oudste 

afbeelding van Christus apotheker uit de Miniatur van Rouen 

(1520 cfr. Hein ed I, blz. 18.) (afbeelding 5). Dit sluit aan bij 

de bijbel hst Ecclesiasticus 39 van Jezus Sirach: «De Heer laat 

de aarde geneeskruiden voortbrengen» of-Van de Heer komt 

genezing over de aarde.* 

b. De Zoon of de Logos 

Dit volgens het evangelie van Joh. I : -Het woord is vlees 

geworden." 

De Zoon is de medeschepper van de wereld en ook vooral 

de Verlosser (.Jezus hominis salvator). Hier te zien o p een 

schilderij te Augsburg in de apotheek (Rien 15 E) (almanach 

Hein 28/12/32). 

Het Kind, de Zoon kijkt naar het Boek, de logos. Het Griekse 

woord logos heeft 2 betekenissen : 1. de Zoon en 2. Het 

woord of boek. 

c. De Zoon Pantokrator (Grieks 

ter : Majestas domini. 

alleenheerser) en de Mees-
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Dit icoon van apr. Athanasopoulus (afbeelding 6) uit Grie

kenland is een mooi voorl>eeld (bron : Geschichte Pharma-

zie. sept. 1998). 

Dit is een vb. van pantokrator. en later ook van leraar. De 

kenmerken van een pantokrator zijn volgens dr. Timmers : 

1. Hij kijkt streng voor zich uit. 

2. Hij legt zijn hand op het evangelieboek (of hier tekst) 

3. Hij steekt zijn rechterhand omhoog : hij maakt het 

spreekgebaar !! 

Het Evangelieboek is bet bark' des lérens (Apocalyps 20:12). 

Daarvan zijn veel voorbeelden te vinden in de boeken van 

dr. Hein CAA ed II. blz. 39. 71. 67. 56. 59. 

Let o p deze icoon vooral op de letters in de nimbus : het 

Griekse hoon : hij die is, die was en zal zijn (omega) en de 

letters ICXC w.w.z. het Griekse christos jezus (cfr. ev. Ex. 

3/13). 

Hij is ook de leraar : 

Te zien bij : Hein II blz. 67 : een Oll bild in Linz 1734. Let 

op het woord «waarheid» boven de weegschaal want de 

rozenkrans links is zwaarder dan het masker, ook met evan

gelieboek en met het rechterhand omhoog. (Dit is het 

Spreekgebaar). 

Tegen het einde van de 12* eeuw wordt de leraar en ver

losser vooral rechter (dr. Timmers). 

cl. De zoon de rechter 

Te zien bij Hein 11/39 : een Ollbild uit St. Polten van 1657 : 

let op het woord gerechtigheid, het evangelieboek vooraan 

en zijn rechterhand omhoog. Dat boek is de wegcode 

(psalm 50, vers 6). 

e. De zoon de smartenman (afbeelding 7) 

Hein II, blz. 93 : Het is een aquarel van Schaumann. 

Let op de kruisnimbus rond het hoofd met nagels, stigmas 

(wonden), kaliswerktuigen en een bloedcapsule. Typisch, 

de Zoon bewaart zijn stigmas (wonden) na de dood en ver

rijzenis. 

Deze stigmas zien wij op een Portugese pot in het apo

theekmuseum van Lissabon. Het is een vaas van de orde-

der franciscanen (botica portuguesa 17). 

f. Zoon Het Lam (,<>ds 

Het lam dat de zonden der wereld wegneemt» (Joh. 1/29) en -het Boek met 

de 7 zegels» (cfr. de Apocalyps) (6:1). Dit is een schilderij in het museum van 

de religieuze kunst te Wenen (1747, Hein II. blz. 63). 

Het Lam Gods heeft soms een kruis tussen de poten : dit is het symbool van 

de opstanding der doden. Ook te zien in Hein II, blz. 61 en te Arles in de 

pharmacie Llôtel Dieu (Freal. blz. 142). 

afbeddtng 5 

afbeelding (> 
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a/beelding 

afbeelding 9 

g. De Zoon de redder der mensen . II IS w.w.z. jesus hominis sal-

vator. 

Hij is vooral de redder. De kenmeren van een IHS zijn : 

1. In de linkerhand draagt Hij een wereldhol die Hij redde 

2. Rechts : twee vingers omhoog, hier zegenend (dr. Timmers). 

Vergelijk met de Pantokrator. 

Mooi voorbeeld hiervan (afbeelding 8) te Wenen : de Welt-

heilandapotheek : in de Lerchenfelderstras.se 122. Dit is een 

privé-apotheek. We zien daar de wereldbol met kruis in lin

kerhand en rechterhand omhoog. 

Er bestaat ook een ander 

type : zoals in de Salvator-

kerk te Brugge : een kruis 

in de ene hand zonder 

wereldbol en met rechter

hand omhoog. 

In de apotheek zijn er ver

schillende voorbeelden te 

zien : 

1. O p de façade van de 

gekende apotheek te Bra

tislava : de St.-Salvatorapo- afbeelding8 

theek (lekarna salvatora) met wereldbol in de ene hand en 

linkerhand omhoog. 

2. Te Eisenstadt. In de grote winkelstraat. 

Er zijn veel Salvatorapotheken in het Oostenrijkse Burgen-

land zoals te Eisenstadt : de stad van Haydn. V ziet daar in 

het Haydnmuseum de partituur van zijn opera : "Dokter und 

Apotheker». 

3. Er zijn ook veel Salvatorapotheken te vinden in Hongarije : 5 

in het boek van dr. Vida (5) : Te Szeged. Kubckhaza. Esterg-

om. Abiny en Possony (afb. 35). 

Het monogram «JHS» is het embleem van de jezuïeten maar 

komt niet van de jezuïeten : IHS komt van het middeleeuwse 

ihesus. De jezuïeten namen het over van de dominicanen en 

plaatsten er drie kruisnagels onder : symbolen van de werktui

gen van het kruis (dr. Timmers). 

Ik noem u enkele zeer mooie voorbeelden in de apotheek. 

In het boek van Drey 7, blz. 37. nr. 80 : Faenza met gotische let

ters. 

In het boek van Ereal 4. blz. 189, Bordeaux Hustin 1715, Iet op 

hartje en drie kruisnagels. 

In het boek van Wittop Koning : 5 Delftse potten. 5. blz. 26. 

In het boek van Roche (15) The Pharmacy 1996 : Wolbeer Ber

lijn 1750. Let o p de zon errond, dit komt zelden voor. zegt dr. 

Timmers (afbeelding 9). 
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In het boek van dr. Vandewiele 3, blz. 189- Vroeger in het 
Diocesaan museum te Mechelen : Waar zijn die potten nu ? 
Hoe oud zijn ze ? 
In de Collectie van apr. L. Cotinat : cataloog Drouot 1997, 
nr. 125 met een hartje. 

De andere Christusmonogrammen zoals INRI, CHi en rho en 
ichtus heb ik nog niet in de apotheek gevonden. 

7. De derde persoon : de H. Geest 

In het OT komt hij bijna niet voor. Alleen in de Genesis 1/2 : 
»De geest van God zweefde boven de wateren.» Hij komt wel 
voor in het NT in het ev. Marcus 1/9 en Mattheus (3, vl6). Hij 
zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en 
over zich komen. Daarom wordt de H. Geest als een duif voor
gesteld. Zijn beeld, een duif kwam eerst voor in de oude hospi
talen : te zien bij het H. Geesthospitaal van Nürenberg en daar
naast in de H. Geestapotheek van i486. 

In de apotheek komen we de H. Geestafbeeldingen vaak 
tegen : 

afbeelding 10 

a. We kennen enkele H. Geestapotheken 
1. De H. Geestapotheek te Nürenberg (afbeelding 10) 
2. De H. Geestapotheek van het Semmelweismuseum te Budapest : Er is geen 

duif te zien. Vanwaar die naam ? 
3. Een privéapotheek van 1551 naast de Kunsthalle te Wenen (Friedrichstras-

se). 
4. Er zijn nog H. Geestapotheken in Hongarije (Vida 20, p. 133 en 147). 

b. We zien de H. Geest zweven onder de vorm van een duif: 
4. Op de façade van een apotheek «Maria-apotheek» te Oberberg am Inn in 

Oostenrijk (Kallinich). 
5. Op een vaas in het museum van Nyon (zie inleiding) (Drey). 
6. In de Wallbergapotheke te Rottach Egern (Reisgids Callwey). 
7. Bij de annunciatie van Maria op 2 potten van dr. Wittop Koning (evange

lie Lucas 1/30). 
8. Op het plafond van de apotheek H. Elisabeth Wenen (boek Kallinich). 
9. Op een gravure van een Boutique Pharmaceutique , Cataloog Drouot oct. 

93, 17de eeuw (prof. Devaux). 
10. In de Hortus clusus of gesloten hofje (verwijst naar een titel van O.-L.-

Vrouw in de litanie van Loreto) van Wircjkx in het prentenkabinet te 
Brussel (boek dr. Wittop Koning nr. 19). 

11. In de faculteit van de pharmacie van de KUL : een gedenksteen met de 
letters sub pennis tuius sperabis en let op het anker : symbool van een 
stevig geloof (dr. Timmers). 
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12. Het mooiste voorbeeld blijft de albarello uit de collectie van L. Cotinat 

(cfr. supra Genadestoel). 

Besluit 

Er is inderdaad een ganse iconografie van de H. Drievuldigheid in de apotheek 

te vinden en ik hoop dat ik samen met u een aangename rondleiding in de apo

theek van de H. Drievuldigheid gemaakt heb. 

Ik zoek nog te vinden : in de apotheek : 

1. Een Christus de goede herder : met een lam op zijn schouders. 

2. De monograms : pi en rho (chiro), ichtus en INRI. 
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