
UETVEK3ANV TUSSEN MAKGAKETHA VAN OOSTENKIJK 
EN MAKIA MAQVALENA MET VE ZALFPOT 
PATKONES VAN APOTHEKERS. 
Apr. Léonard De Causmaecker 

Lezing tijdens het Congres van de Kring te Mechelen op 8 oktober 2005. 

Het is niet bij toeval dat hier te Mechelen Maria Magdalena ter sprake 
komt. Veeleer is het met voorbedachtheid om disparate historische 
figuren als Margaretha van Oostenrijk en Maria Magdalena met 
elkaar te confronteren. Ogenschijnlijk hebben ze met elkaar geen 
uitstaans. In deze verhandeling zal moeten blijken dat ze eikaars 
spiritueel spiegelbeeld zijn . Achtereenvolgens worden beiden aan U 
voorgesteld. 

Margaretha van Oostenrijk, hertogin van Savoye, landvoogdes en 
regentes van de Nederlanden werd te Brussel geboren in 1480. Haar 
ganse jeugd was al tegenspoed. Al wat kon mislopen mislukte ook, 
volgens de wet van Murphy in hedendaagse bewoordingen. 
Amper 2 jaar oud stierf, van het paard gevallen, haar moeder, Maria 
van Bourgondië. Op die prille leeftijd, hoe onwaarschijnlijk het ons nu 
mag voorkomen, werd zij als verloofde van Charles VIII aan Frankrijk 
uitgeleverd. Naar tijdgewoonte werden aan te gane huwelijken 
beklonken vanuit politiek oogmerk, doorgaans expansiedrang. Het 
Verdrag van Atrecht, ter bezegeling van het verbond met Lodewijk 
XI, bestemde Margaretha als toekomstige koningin van Frankrijk; 
voor Vlaanderen was het onmiddellijke doel een einde te maken aan 
de vijandelijkheden met Frankrijk. Gedurende 10 jaar genoot ze in de 
Loirevallei een uitstekende opvoeding. Finaal besloot Charles VIII 
niet met Margaretha, maar met Anne de Bretagne te huwen, doch 
Margaretha en de 2 graafschappen van haar bruidschat werden 
slechts na lang dralen, schoorvoetend terugbezorgd aan 
Maximiliaan. In 1495 huwt Margaretha dan met Don Juan van 
Castillië. Het wordt zelfs een kruishuwelijk: Juana (later de 
Waanzinnige) huwt met Maragaretha's broer Filips de Schone (in 
spe). In 1497 overleed op 19-jarige leeftijd, slechts 2 jaar na het 
huwelijk, de zwakke Don Juan, die sinds zijn jeugd een zorgenkind 
was. De doktoren hadden te vergeefs bij de moeder Ysabella de 
Katholieke aangedrongen om de gehuwden een tijdlang in 
afzondering te laten doorbrengen om hen terug op krachten te laten 
komen. Het werd de grootste rouw ooit gezien: 40 dagen zwarte 
kledij, zwarte banieren aan deuren en vensters, treurende Spanjaar
den om het verlies van de troonopvolger. Nog een hoop bleef 
overeind. De zwangere Margaretha kon postuum nog voor de 
troonopvolging zorgen. Doch ze beviel van een dochtertje dat kort na 
de bevalling stierf. 

De jonge weduwe kreeg na 2 jaar weer de kans om een nieuw leven 
te beginnen. In 1502 huwde ze met Filibert de Schone, hertog van 
Savoye. Haar geluk vervloog als een droom. Na een jachtpartij stierf 
hij ten gevolge van een longontsteking. Tot overmaat van ramp 
verloor ze in 1505 haar broer Filips de Schone, waarvan ze zoveel 
hield. Tot het levenseind bleef de sluier van de melancholie haar 
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bedekken. De gekozen leuze "Fortuna infortunat fortiter unam, (het 
noodlot heeft iemand onfortuinlijk getroffen), die snedige 
woordspeling blijft haar overal en altijd als een schaduw 
achtervolgen. De ware betekenis manifesteert zich voortaan: daar 
er mij niets meer overschiet, is niets mij nog te veel. Rien ne m'est 
plus, plus ne m'est rien! 
De rest van haar leven heeft Margaretha van Oostenrijk op 
schitterende wijze ingevuld. Ontgoocheling en verdriet werden 
omgebogen tot diepe religiositeit en christelijke levenswandel. 
Ze maakte Mechelen tot hoofdstad der Nederlanden en bestuurde 
van hieruit Savoye en Bourgondië met grote omzichtigheid. Ze wist 
een enorme impuls te geven aan alles wat met kunst en cultuur te 
maken had. Ze baande de weg voor de doorbraak van de 
Renaissance in de Lage Landen. Naast het behartigen van 's lands 
belangen zorgde ze voor de opvoeding van de latere keizer Karel en 
de overige kinderen van haar overleden broer. Ze kon met de 
geboden hulp van de Fuggers in Augsburg de keizerskroon aan 
keizer Karel bezorgen. Te Cambrai in 1529 bewerkstelligde ze op 
vreedzame wijze "la Paix des Dames" waarbij François I voor goed 
afstand deed van alle aanspraken op Frans-Vlaanderen. Gehecht 
aan Bourgondische tradities bleef ze onwrikbaar trouw aan geloof en 
idealen. Als aandenken aan haar laatste echtgenoot bouwde ze in 
Brou de somptueuze zogenaamde 'Temple de la Fidélité". 

Maria Magdalena, bijbelse figuur uit het Nieuwe Testament wordt 
doorgaans, ten onrechte, als dubieus personage voorgesteld, door 
stelselmatige verwisseling met Maria van Egypte. Evangelist Lucas 
vernoemt evenwel dat Maria Magdalena zondares was. Doch in het 
ergste geval had hij het Griekse woord pornei aangewend om naar 
een lichtekooi of een prostituee te verwijzen; dat zou wel degelijk het 
geval geweest zijn met Maria van Egypte. Langs een ongewone 
bron, de Talmud, joodse aanvulling op het Oude Testament, 
vernemen we toevallig dat Maria Magdalena gehuwd was met een 
norse, jaloerse schriftgeleerde. Ze was het huis ontlopen en verliefd 
geraakt op een Romeinse officier die vanuit Jeruzalem was 
overgeplaatst naar Magdala. Naar dit oord kreeg ze dan ook de 
toegevoegde naam, Magdalena, hoewel ze van Bethanië afkomstig 
was, waar haar broer Lazarus en haar zuster Martha woonden. 
Christus op doortocht in Galilea, had haar door Zijn woord zo geraakt 
dat ze tot inkeer was gekomen, vergiffenis bleef afsmeken om haar 
misstap en begeesterd, als vrome vrouw, Hem op Zijn missietocht 
gestadig bleef volgen, in alle omstandigheden behulpzaam en trouw 
tot in het absurde. Bij de Kruisiging, als bijna alle ontgoochelde 
discipelen waren gevlucht, trotseerde ze grootmoedig elk menselijk 
opzicht. Bij dageraad bevond ze zich met enkele heilige vrouwen bij 
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(Fig.1) 

het graf. Ze waren voornemens het lijk te balsemen. Tot ontsteltenis, 
het graf was ledig. Christus was verrezen. Doch aan haar zal Jezus 
als tuinman het eerst verschijnen na Zijn opstanding. 

Deze levenshouding sprak Margaretha van Oostenrijk sterk aan. Ze 
zag in Maria Magdalena het prototype, het model waarnaar ze zich 
wilde richten. Het is haar dan ook in alle opzichten gelukt, met als 
hoogtepunt de stichting van het Annuntiatenklooster te Brugge. Ze 
zou er op latere leeftijd als gewone kloosterzuster intreden. 
Vroegtijdig gestorven in 1530 tengevolge van een gangreneuse 
beenwonde werd haar hart er apart begraven ingevolge 
testamentaire beschikking. 

Tijdens haar leven liet ze haar portret, in het 
atelier van Bernard van Orley, herhaaldelijk 
schilderen met het uiterlijk voorkomen van Maria 
Magdalena. In de gotische kerk van Brou bevindt 
zich het prachtige praalgraf van Margaretha van 
Oostenrijk waar haar ideaalbeeld, Maria 
Magdalena, onafscheidbaar prijkt. 

Maria Magdalena is bij de kunstenaars ten allen 
tijde een bijzonder geliefd thema geweest. Nooit 
lieten ze de zalfpot achterwege, (fig. 1). Het lag 
dus voor de hand dat de apothekers haar 
eveneens als patroonheilige van hun beroep 
zouden erkennen, welbeschouwd naast HH. 
Cosmas en Damiaan. Weliswaar was het 
recipiënt niet specifiek bedoeld om 
geneeskrachtige zalf te bevatten maar eerder 
om een wijding of piëteitsvolle functie uit te 
oefenen. De zalving bij het vormsel, de 
ziekenzalving, de zalving bij het priesterschap 
doch ook de zalving van een koning bij zijn 

kroning zijn er voorbeelden van; Messias afgeleid uit het Aramees 
homologe woord, betekent Gezalfde. 
Zalfpot is het samengesteld woord waarvan het tweede lid, pot, 
vaatwerk van gebakken aarde betekent dat geglazuurd, in het begin 
van de renaissance, majolica werd genoemd. Het eerste lid, zalf, is 
anachronistisch een oneigenlijk woord omdat de inhoud niet dat is 
wat het woord aanduidt. In feite zou de vulling aangewend worden 
om lijken te balsemen, ofwel om gebruikt te worden als welriekend 
middel, parfum avant la lettre, waardoor een smeuïg dikvloeibaar 
mengsel ontstond. 
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Als apothekers die het voorrecht hadden wegwijs te geraken in 
plantkunde en farmacognosie kan het tot proppens toe geladen 
geheugen enigszins ontlast worden bij de bijbelexegese in 
verband met de scènes waar Maria Magdalena met de zalfpot op 
het voorplan komt. 
Voor de kerkvaders die dachten er hun hemel op aarde mee te 
verdienen is de vertaling van plantennamen in het Latijn uit het 
archaïsch Hebreeuws en Grieks tot een hel geworden. Al die 
vergissingen in de loop der eeuwen leidden tot een wirwar die 
door de moderne aanpak nauwelijks kon ontkluwd worden. De 
koperets "St. Hiëronymus in zijn werkvertrek" is er een kluchtige 
illustratie van. Bij het opstellen van de Vulgata had St. Jeroen de 
fout begaan de ricinusplant uit de wolfsmelkfamilie door een 
komkommerachtige te vertalen. Aan de zoldering van zijn 
studeerkamer, in de gravure, heeft de snuggere Dürer een 
kolossale kalebas opgehangen, (fig. 2). 

Het verhaal dat volgt werd door elk van de vier evangelisten 
medegedeeld. Na de sabbatdag, een absolute joodse rustdag, was 
Maria Magdalena met de zalfpot als eerste van de HH. Vrouwen 
aangekomen, om dan gezamenlijk het stoffelijk overschot te 
balsemen. Christus, verbazingwekkend, was toen reeds verrezen. 
Van de Egyptenaren, bedreven in het balsemen - mummies zijn er 
het levende bewijs van - hadden de Palestijnen de gewoonte 
overgenomen. De grondstof, uiteraard kostbaar, die daartoe werd 
gebruikt, was afkomstig van een eiland ten oosten van Afrika 
gelegen: Aloë Succotrina. 

(Fig- 2) 

Evangelist Johannes verhaalt dat Jezus 
uitgenodigd was op een maaltijd in het huis van de 
farizeeër Simon. In de eerste eeuw was het de 
gewoonte dat de mensen aan tafel lagen uitgestrekt 
op een divan, met het aangezicht naar tafel gericht 
en de voeten in tegengestelde richting. Maria 
Magdalena stond tussen de dienaars achter 
Christus. Uitermate bedroefd om haar zondig 
verleden weende ze bittere tranen, droogde de 
voeten van Jezus af met haar haren en zalfde de 
voeten met de inhoud van haar zalfpot, (fig. 3). 

Welke zijn eigenlijk de geuren die in de bijbelse balsems 
voorkomen? Hoe kan men zich die geuren voorstellen? 
Meestal waren de geurstoffen afkomstig van planten, doorgaans 

(Fig-3) 
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bomen en struiken. Door afscheiding als exsudaat en opgedroogd 
tot tranen die ingezameld werden of door insnijding in de bast om de 
uitgevloeide sappen op te vangen zoals bij terpentijn en bij 
Perubalsem het geval is. De harsachtige geuren, zoals ze ook bij 
Dioscorides beschreven, zijn hedendaags omzeggens in onbruik 
geraakt. Vluchtige bloemige topnoten zijn nu in zwang. Lage, doffe 
walmende wierookgeuren horen niet meer thuis in het heersende 
vrouwelijke modebeeld van de parfumerie. De Patchouli, nog in trek 
bij een bepaalde non-conformistische jeugd rond het midden van de 
vorige eeuw, was een van de laatste stuiptrekkingen. De beschrijving 
in de evangelieteksten zijn nooit gedetailleerd en beperken zich tot 
ongenuanceerde contemporaire termen als nardus en mirre. 
Algemeen wordt aangenomen dat die geurstoffen een mengsel 
zouden zijn van uit Felix Arabia inheemse ingrediënten zoals de 
harsen van Commiphora Opobalsem en Commiphora Myrrha die 
respectievelijk Opopanax en Mirre leveren. Eventueel kon er 
Labdanum toegevoegd worden of zelfs kostbare grondstoffen uit het 
Verre-Oosten als Cassia, Iris, Sandelhout e.a. 
Wat voor de smaakzin geldt "the proof of the pudding is in the eating" 
is ook toepasselijk op de geurzin "the proof of the parfume is in the 
smelling." 

Résumé 

Malgré leur disparité, Marguerite d'Autriche et la Sainte Marie-
Madeleine ont en commun la puissance spirituelle. 
Ni l'une, en dépit d'une multitude de catastrophes endurée, ni l'autre 
en déplorant sa conduite précédente, ne s'est effondrée. A l'inverse, 
elles se sont vigoureusement redressées ; Marguerite d'Autriche 
admirant cette fermeté d'âme s'identifiât avec elle. 
La sainte a comme attribut le vase contenant selon les 
circonstances, le baume à embaumer le cadavre ou l'huile à oindre la 
peau d'une suave odeur. Les ingrédients seront précisés. 
Grâce à ce vase Marie Madeleine est devenue, elle aussi, patronne 
de la pharmacie. 

Apotheker Léonard De Causmaecker 
Gasstraat 35 A 
B-9160Lokeren 
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