
DE APOTHEEK EN HET LAATSTE OORDEEL 

Apr. H. Leupe 

Lezing gehouden tijdens het Najaarscongres te Brugge op 26 en 27 oktober 2002 

1. INLEIDING 

Geachte collegae, 

Vandaag wil ik u spreken over de christelijke symboliek van de weegschaal in de 
apotheek en meer bepaald over de elementen van de eschatologie die we vinden 
in de apotheek. Het woord «eschatologie» komt van het Grieks. Het is de leer, 
(het Griekse woord logos) van de eschata (het Griekse woord voor de uitersten 
van de mens). Voor de christenen betekent dit: Het Laatste Oordeel. 

Op 1 november ga ik naar katholieke gewoonte naar het graf van mijn 
ouders. Mijn jeugdvriend kardinaal Danneels, die ook naar hetzelfde kerkhof 
gaat, heeft ooit gezegd in een tv-uitzending: «Eén van de weinige absolute zeker
heden die we hebben is dat wij allen eens zullen sterven.» Ik heb dat goed ont
houden. 
Ook vandaag stel ik mij de vraag: hoe zal ik op het einde van mijn dagen geoor
deeld worden door De Grote Heer? 
Ik meen voldoende eschatologische elementen gevonden te hebben in de chris
telijke iconografie van oude apotheken waarvan er in de boekjes van prof. Hein 
met als titel «Christus als Apotheker» veel afbeeldingen staan. Daarvan zijn er 
twee edities: Editie 1 in 1974 en nr. 2 in 1992. 
Ik stel mij 3 belangrijke vragen waarop ik een antwoord vond. 
1. Hoe moet ik leven om de Heer tevreden 

te stellen op het einde van mijn dagen? 
2. Wie zal mijn daden beoordelen en wie 

zal mijn ziel wegen in Het Laatste Oor
deel? 

3. Dan zal het ultieme moment komen en 
hoe zal de Heer over mij oordelen? 

Al deze antwoorden zullen wij 
vinden in de apotheek van de Ziel. Afbeel
ding 1 toont een apotheek van de ziel of 
Seelenapotheke van Peter Troschel van 
Nürenberg van 1653 (alleen te zien in het 
eerste boekje van prof. Hein, p. 32). We 
zien hier veel teksten uit de bijbel, veel pot
jes vol deugden en geestelijke medicijnen 
en langs de zijkant afbeeldingen van plan
ten, ook met religieuze krachten zoals 
ogentroost en passiebloem, enz. Deze 
afbeelding staat in een boek van predikant 
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J. Ruden van 1653 en in hetzelfde boek vinden we een tekst, vertaald: 
«De apotheek voor het lichaam kan groot nut hebben 
Zij kan zeer goed zijn ook voor het hart 
Misschien hebt u veel lichaamspijnen helpen genezen 
Maar de apotheek van de ziel 
Het is zeker bewezen 
Zij kan haar doel niet missen.» 

2. GESCHIEDENIS VAN HET BEGRIP: DE APOTHEEK VAN DE ZIEL 

Reeds in de oudheid, in het oude Egypte, stelde men zich de vraag: hoe zullen 
wij geoordeeld worden na de dood? De Egyptenaren creëerden een god Osiris 
die de heerser is van het dodenrijk en meestal afgebeeld met een gesel en een 
scepter. 
Dat idee is overgenomen in de bijbel, zowel in het O.T. als in het N.T. 

A. In het O.T. lezen wij bij Daniel 5/27 -Gewogen bent u op de weegschaal en 
te licht bevonden.» 
En bij Job 31/6: «Als God mij eerlijk weegt moet Hij weten wat ik waard ben.» 

Figuur 2 

B. In het N.T. lezen we bij Mattheus 24/30: (Fig. 2 -
Hein editie 2 / p. 72: we zien dit op dit schilderij van 
1750 in het Germanisch museum van Nürenberg). 
«De Mensenzoon (hier zien we de ganse H. Drievul
digheid) zal aan de hemel verschijnen op een hemel-
wolk met macht en grote heerlijkheid. Hij zal de uit
verkorenen verzamelen (let op de engel onderaan 
met de weegschaal). Hij zal de engelen uitzenden.» 
Onderaan zien we de 3 aartsengelen waarover later 
meer. 
Dit is ook nog te vinden in een andere tekst: Apocal. 
20/11 «Het Boek des levens (metafoor) zal geopend 
worden. Wie niet in dat boek zal staan zal in de 
vuurpoel geworpen worden.» 
Volgens dr. W.H. Hein staat de weegschaal van de 
Heer in de apotheek van de ziel. Dit symbool was 
gemakkelijk te begrijpen door de gewone man. Er 
was een toneelstuk geschreven in 1689 door Joseph 
Greiler met als titel: «De goddelijke apotheker.» Het 
thema was interessant zowel voor katholieken als 
voor protestanten en komt veel voor in oude apothe
ken. Dit is zelfs nu nog te zien in een apotheek in 
Barcelona. Beiden gebruiken bijbelteksten als basis 
en de katholieken voegen er de hostie en kelk aan 
toe zoals we kunnen zien in de boekjes van prof. 
Hein. 

Zo kom ik terug tot de eerste vraag: uit welke potjes van de Zieleapotheek 
moeten we scheppen of welke deugden moeten we beoefenen om goed te 
leven? 
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Als we op de vele afbeeldingen in de boekjes van Hein, de opschriften van 
de potjes in de Zieleapotheek ontleden komen volgende deugden voor (ik 
neem de vertaling die ik gevonden heb naast de schilderij van Christus apo
theker in het apotheekmuseum van Bazel uit 1700 - Hein, ed. 2, blz. 56). 
Het zijn dus de deugden zoals: geloof, hoop liefde, bestendigheid, gewetens
onderzoek, berouw en leed, een luide biecht, hulp, goddelijke liefde, het eeu
wige leven, vrede, ogentroost, nood aan God, genade, deemoed, barmhartig
heid, geduld, kuisheid en gerechtigheid. 

3. NU KOMT DE TWEEDE VRAAG: WIE ZAL MIJN ZIEL WEGEN IN HET 
LAATSTE OORDEEL? 

Het wegen van de ziel wordt door de theologen «psychostasis» genoemd. 
Ik kan u drie voorbeelden tonen van de afbeelding van psychostasis in de icono
grafie van oude apotheken. Het is de aartsengel Michaël die de ziel zal wegen. 
Hij heeft vele jobs. Hij wordt ook afgebeeld op apothekerspotten met een lans 
die het kwaad, of de duivel, doodt zoals op een gekende pot van Mombaerts van 
Brussel, op een apotheekmeubel in Klavoty en in een Amerikaanse reclame voor 
geneesmiddelen. 
Maar nu spreek ik over de H. Michaël die de ziel zal wegen in Het Laatste Oor
deel. 
Ik kan hiervan 3 voorbeelden geven in de iconografie van de apotheek. 

A. Afbeelding op het schilderij in Nürenberg van 1750, Hein, ed. 2/72 (figuur 2). 
Maar wie zijn nu de uitverkorenen? Hiervoor zijn de 3 aartsengelen met de 
speciale vleugels aanwezig: H. Rafaël, H. Michaël en H. Gabriel. 
In het midden staat de H. Michaël, hij staat al klaar voor de psychostasis, voor 
de weging van de ziel. 

B. In de abdij van Orval, in de oude apotheek, staat een mooie balans met 
bovenaan de H. Michaël die weegt. Let op het grote hart: hij is barmhartig 
(ontleed dit woord, het komt verder nog terug). 

C. De H. Michaël is ook te zien op een oud vaandel in het Bijlokemuseum te 
Gent. Het was het vaandel van de gilde der apothekers en kruideniers. We 
zien ook Maria-Magdalena met de kruidenbus, wat uitzonderlijk is. 
We zien ook de zieltjes in de weegschaal van de H. Michaël. 
Dat vaandel zit nu weggeborgen in een lade (1). 

4. DAN KOMT DE DERDE VRAAG: WAT ZAL HET LAATSTE WOORD ZIJN 
VAN DE HEER: HOE ZAL HIJ MIJ OORDELEN? 

Dat zien we in het boekje van prof. Hein, ed. 2/ p. 38: Dit is een schilderij in 
Sankt-Pollen. Hier zien wij een Christus in zijn volle majesteit. Dat verwijst naar 
Mattheüs 24/29. De kenmerken zijn: Hij steekt zijn rechterhand omhoog voor het 
spreekgebaar, de weegschaal is in de linkerhand en het evangelieboek ligt voor
aan want dat boek is de wegcode. Volgens dr. Timmers werd deze majesteit 
reeds sedert de 12de eeuw veel uitgebeeld, en deze afbeelding van het Laatste 
Oordeel komt veel voor op de tympanen van de ingangsdeuren van kathedralen. 
Dat verwijst naar het N.T. (Apocalyps 20/11): «Wie niet in het Boek des Levens 
staat zal in de vuurpoel geworpen worden.» 
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En nu komt het ultieme moment: hoe zal Hij mij oordelen? Ik vind het antwoord 
in oude afbeeldingen van Zieleapotheken: Hij zal oordelen: 

A. Met gerechtigheid: op het bovenvermelde schilderij van Sankt-PoUen lezen we 
dit woord bovenaan de weegschaal «Gerechtigkeit»: alleen God is juist. En let 
op de weegschaal, ze is in evenwicht, er is geen discussie. 

B. Met barmhartigheid: dat zien we op een schilderij in het apotheekmuseum te 
Bazel (Hein, ed. 2/ p. 56). Let op de twee hartjes aan de hand. Onderaan staat 
een potje met het woord barmhartigheid (3de potje van rechts). Ook deze 
weegschaal is in evenwicht. 

C. Met vergiffenis: dat zien we ook op een schilderij van 1747, te bewonderen in 
Wenen, in het museum van religieuze volkskunst (Hein, ed. 2/ p. 43). Te zien 
op figuur 3: de berouwvolle zondaar wordt vergeven. De balans is niet in 
evenwicht: eerst wegen, zegt de Heer en we zien dat het kruis rechts zwaar
der is dan de duivel links. 
Bovenaan zien we het schildje: «Dieser nimt die Zunder an», de zonden zijn 
aangenomen en vergeven. Onderaan rechts staat een potje: Friede. Want ver
giffenis geeft vrede. 
Bovenaan lezen we de tekst van J. de Doper: zie het Lam Gods dat wegneemt 
de zonden der wereld (Ev. Joh. 1/29 en 36). 

D. Zijn we er nu zeker van dat we juist zullen beoordeeld worden? Jazeker, want 
Hij is De Waarheid. Dat zien we op een olieschilderij te Linz 1734 (Hein, ed. 
2/ p. 66). 
Let op: bovenaan de weegschaal staat het woord «Warheit» of waarheid. De 

Figuur 3 balans is niet in evenwicht. Het is duidelijk: de rozenkrans en het gebeden
boek wegen zwaarder dan het masker en opsmu-
klap. Op het einde der tijden zullen alle maskers 
afvallen. 

Inkeer en vroomheid overwinnen de fouten van 
het verleden. Dit is de uitleg van prof. Hein. 

BESLUIT 

Ik hoop dat ik u niet bang gemaakt heb toen ik in 
het begin zei: «Eens zult ge sterven.» Vrees de Heer 
niet: wij hebben reeds een collega apotheker in de 
hemel nl. apotheker zuster Elvira Moragas y Cantare-
ro zalig verklaard in 1998 (2). Het is dus ook voor 
ons, apothekers te doen. Wij hebben in de apotheek' 
veel mensen gered en de dood helpen uitstellen en 
zoals Peter Troschel schreef in 1653 op zijn koper
stuk: «Al wat ge met uw ziel in de apotheek gegeven 
hebt is bewezen goed.» 

Er is dus een eschatologische geruststelling in de 
apotheek te vinden. Ik heb u proberen aan te tonen: 

1. Uit welke vaatjes we moeten scheppen om goed 
te staan bij de Heer. 

2. We weten nu wie er op het einde van onze 
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dagen onze ziel zal wegen. 
De heer zal oordelen met gerechtigheid en barmhartigheid. Hij zal ons allen 
vergiffenis schenken en zonder fouten juist oordelen over onze daden. Alleen 
Hij kent DE Waarheid. Wees gerust. 
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