
UIT VE KEKAMIEKVEKZAMELING VAN HET KASTEEL 
VAN GAASBEEK BESCHKIJVING VAN EEN KEEKS 
ITALIAANSE APGTHEKEKSPOTTEN 
Lezing gehouden tijdens het Congres van de Kring te Medenblik (NI) op 6 en 7 mei 2006. 

De kunstverzameling in het kasteel van Gaasbeek (bij Brussel) 
bevat een merkwaardige collectie van 120 stukken keramiek, 
waaronder een twaalftal interessante apothekerspotten. Ze staan 
onopvallend ten toongesteld, verspreid in de verschillende kamers, 
op kasten en wandmeubels. Heel de verzameling keramiek is door 
de laatste eigenares van het kasteel, Markiezin Arconati Visconti, 
samen met het kasteel in 1921 bij notariële akte aan de Belgische 
Staat geschonken, die het later als museum heeft ingericht. Uit oude 
inventarissen weten we echter dat er op het einde van de 20e eeuw, 
bij het einde van de restauratie en de herinrichting van het kasteel, 
nog 260 keramiekstukken op het kasteel aanwezig waren. Voor haar 
schenking in 1921 immers heeft de Markiezin ook zowat 100 
schenkingen gedaan uit de keramiekcollectie aan belangrijke 
musea in Frankrijk. Bij deze schenkingen aan het Louvre in Parijs, 
het Musée des Arts Décoratifs en het Cluny-museum en tevens aan 
de musea in Lyon en Sèvres waren waardevolle stukken. En 
waarschijnlijk ook een aantal apothekerspotten. Het is moeilijk uit te 
maken welke stukken en wààr al die stukken aan de musea 
geschonken zijn, omwille van summiere opsommingen, zoals een 
inventaris uit 1899. 
Tussen 1921 en heden zijn nog eens een vijftigtal keramiekstukken 
uit de collectie verdwenen. We kunnen vermoeden dat ook 
apothekerspotten door breuk en diefstal verdwenen zijn, vermits we 
vandaag vaststellen dat één op drie van de keramiekstukken zich 
niet meer op de plaats bevindt waar die zich volgens de 
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schenkingsakte van 1921 bevond. Dit percentage ligt nog hoger 
wanneer men uitgaat van de inventaris van 1899. 
De twaalf apothekerspotten in het Kasteel van Gaasbeek zijn van 
Italiaanse makelij, want de Markiezin Arconati Visconti erfde 
eigendommen in Italië en kocht regelmatig keramiek op veilingen. 
De Italiaanse faience verwijst duidelijk naar het land van herkomst 
van de familie Arconati Visconti. Markies Giuseppe Arconati en zijn 
vrouw Costanza Trotti hielden er bovendien een verfijnde levensstijl 
op na. Enkele 16e-eeuwse modellen zijn een absoluut hoogtepunt uit 
de Italiaanse keramiek. 

Om deze bijzondere potten uit de duisternis en de onbekendheid te 
halen vond ik het de moeite ze verder te bestuderen en ze voor te 
stellen tijdens deze vergadering. 
De potten worden door deskundigen beschreven in de catalogus 
"Keramiek Kasteel van Gaasbeek" van Wim Decood, en in dit 
overzicht overgenomen. Door aanvullingen met nieuwe gegevens en 
waar nodig door verbeteringen aan te brengen heb ik getracht de 
aanduidingen in de cartouches te verklaren. De naam is zoals 
gebruikelijk in het Latijn gegeven, doch hier soms met Italiaanse 
woordenmengeling. Zoals het vaak gebeurde heeft de ongeletterde 
plateelbakker een onjuist fonetische weergave geschreven of nam 
hij een neergeschreven tekst verkeerd over, zodat er gezondigd 
wordt tegen de juiste schrijfwijze van het bedoelde woord, hetgeen 
identificatie van de inhoudstof zeker niet gemakkelijk maakt. 

Bij deze studie gaat mijn bijzondere dank uit naar de heer B. 
Goossens, adjunct-directeur van het Kasteel van Gaasbeek, die me 
begeleidde bij de zoektocht naar de apothekerspotten en het maken 
van de foto's. 

Faience 
Bij de bespreking van de potten hebben we het over faience. Dit is 
hoofdzakelijk klei gemengd met, in mindere mate, kalksteen. Na een 
eerste bakproces op 900 graden Celsius, wordt op de nog poreuze 
oppervlakte tin en loodoxide aangebracht. Met metaaloxiden brengt 
men vervolgens de kleurrijke versieringen aan. Bij het tweede 
bakproces zorgt het tin voor een witte ondoorzichtige kleur en wordt 
de faience waterdicht. Het procédé is langdurig en duur. Het werd 
uitgevonden in Mésopotamie en kwam via Noord-Afrika en de 
Islamlanden tot in Spanje, Italië en geheel Europa. Men gebruikt ook 
de namen majolica, gleiswerk en plateel om faience aan te duiden. 

24 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 55 Nr 111 2006 



Beschrijving 

Volgens nummering en beschrijving in de eerder vermelde catalogus. 
Verbeteringen, aanvullingen en identificatie van cartouches werden 
door ons aangebracht. 

53* Apothekerspot, Castel Durante, midden zestiende eeuw. 
(fig.1aen1b) 

Bolvormige pot met klein ingesnoerde hals. Veelkleurig versierd met 
onder meer bloemen, bladeren en een vogel in cirkel. 

Faience, veelkleurig, hoogte 20,5 cm, diameter 22,2 cm 
Herkomst uit schenking 1921 

S-D-ENDIVIA = Sirupo Di Andivia (It.) = Cichorium endivia (Lat.) = 
siroop van chicorei 
Herstellen van spijsvertering, leverherstellend, geelzucht, 
oogaandoeningen 

fig.la en 1b 

54* Apothekersfles, Castel Durante, midden zestiende eeuw. 
(fig.2aen2b) 

Eivormige fles op standring met smalle cilindervormige hals waarvan 
de rand uitstaat. Veelkleurige versiering met muziekinstrumenten, 
mensen- en dierengestalten. Mogelijk zijn het tekens van de dierenriem 
en de zodiak. Een borstbeeld op de schouder van de fles wordt door 
een lauwerkrans omgeven. 

Faience, veelkleurig, hoogte 30,9 cm, diameter 19,8 cm 
Herkomst uit schenking 1921. 

AQVA CELIDONEI = aqua chelidonii (Lat.) = water van 
stinkende gouwe. 
Kruidenaftreksel is krampwerend middel, ook tegen le
ver- en galaandoeningen. 

fig.2a en 2b 
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fig.3a en 3b 

55* Strooppot, Castel Durante, midden zestiende eeuw. (tig. 3a en 3b) 
Het bolvormig lichaam, dat naar onder toe verjongt, staat op een 
geprofileerde voet. De brede in- en uitzwenkende hals eindigt op een 
geprofileerde rand waarboven zich een koepelvormig deksel met 
geprofileerde rand bevindt. Een afgeplat oor is verticaal aangebracht 
en de korte cilindervormige tuit vertrekt van op de schouder. De 
polychrome versiering is ietwat onhandig aangebracht en bestaat uit 
geometrische figuren. De initialen 'P' en 'G' komen voor op het oor en op 
het deksel. Ook een niet geïdentificeerd wapenschild versiert het 
deksel. 
Faience, veelkleurig, hoogte 28,4 cm (met deksel), diameter 16 cm. 
Herkomst uit schenking 1921. 

OLIO. D. IPERC°. SEP. = Olio di iperco septimano (It.) = Sint-
Janskruidolie van een week oud. 

Olio = Italiaans voor olie. 
Iperc. = Hypericum = Sint-Janskruid = sedatief, tegen depressies en 
maagzweer. Septimano = gedurende een week. Volgens de Codex 
Français 1850 wordt de olie verkregen door de bloemen te laten 
trekken in olijfolie op een gesloten warm waterbad of gedurende weken 
koud te laten macereren in goed gesloten vaten bij matige warmte. De 
olie en zalf zijn ontstekingswerend. 
De olie kleurt mooi rood wanneer ze gedurende minstens een week 
aan het zonlicht is blootgesteld. Waarschijnlijk bedoelt men deze 
kwaliteit van rode Sint-Janskruidolie. 

fig.4a en 4b 

56* Strooppot, Castel Durante, midden zestiende eeuw. (tig.4aen4b) 
Het bolvormig lichaam verjongt naar onder toe en staat op een licht 
geprofileerde voet. De korte brede hals heeft een lichtjes uitstaande 
rand. Een breed afgeplat oor is verticaal aangebracht en de 
cilindervormige tuit vertrekt van op de schouder van de pot. De 
polychrome versiering bestaat uit geometrische figuren en bloemen. 

Op het oor prijkt een vrouwelijk naaktfiguurtje. 
Faience , veelkleurig, hoogte 22,5 cm, diameter 
15,5cm. 
Herkomst uit schenking 1921 

OVIOLATO = OlioViolato(lt.) 
volgens Dorvault "L'Officine" (1850): huile de 
violettes = verdampt, met ether geëxtraheerd 
irispoeder, nadien gemengd met amandelolie en 
gefilterd. 
Olie gebruikt bij gezwellen. 
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62* Al ba rel I o. Caste 11 i (?), tweede helft achttiende eeuw. (tig. 5a en 5b) 
De albarello of zalfpot vertoont de typisch cilindrische vorm die lichtjes 
holrond of naar binnen gebogen is. De korte hals is ingesnoerd en de 
basis van de pot versmalt. Aan één zijde is een veelkleurige tekening 
aangebracht die met verscheidene lijnen omkaderd is. Het tafereel 
speelt zich af in een landschappelijke omgeving met bergen en huizen 
en een vlucht vogels in de lucht. Op de voorgrond wordt een vrouw 
opgeschrikt. Op de voet staat de inscriptie, 
Faience, veelkleurig, hoogte 15,7 cm, diameter 13,5 cm. 
Herkomst uit schenking 1921. 

GONS. PVPL. GASS. = Conserva pulpa cassiae (Lat.) = gelei van 
vruchtmos van cassia. 
Conserva = sap met suiker; pulpa = pulp van vruchtvlees of vruchtmos; 
cassia = cassia f'istula (pijpkassie) 

Kinderlaxans (wegens de goede smaak). 

fig.5a en 5b 

63 en pag 59* Albarello, Castelli (?), tweede helft achttiende eeuw. 
(fig.6) 

Albarello idem als pot 62. Een man met hoed, zittend aan een boom, 
wordt opgeschrikt door een zwerm bijen. Op de achtergrond bevindt 
zich een landschap met gebouwen en een bergketen. De afbeelding 
wijst waarschijnlijk op een opgelopen kwetsuur door het trappen in een 
doornstruik. De inscriptie staat op de voet. 
Faience, veelkleurig, hoogte 15,8 cm, diameter 13,5 cm. 
Herkomst uit schenking 1921. 

FMPL: dE MINO ga de VIC. = Emplastrum de Minio gian de Vigo. 
Een combinatie van twee benamingen : 
1) Nicolas Lémery, Pharmacopée universelle 1764 : Emplastrum de 
Minio Vigonis : het pleister van minium (rood loodoxide). Dit is een 
uitdrogend middel en aangewezen tegen wonden. 
2) Ricetteris van Firenze (1550): Unguento di gian de Vico. Vandaar 
de afkorting "ga" (Gian, Johannes, Jean) en "min" voor minio. 

Gian de Vigo (1460 1520) was de lijfarts van paus Julius II; Vico is 
een stad in Noord-ltalië. 

fig.6 
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fig.7a en 7b 

69 en pag. 21* Albarello, Faenza ( ?), 1585. (fig.7aen 7b) 
De zalfpot vertoont twee bolvormige verdikkingen waarvan de 
bovenste groter is. De standring en de bovenrand zijn licht naar buiten 
gebogen. Aan de voorzijde van de witte pot is een grote ovale band met 
veelkleurige versieringen aangebracht. Binnen deze band bemerkt 
men twee putti die een wapenschild ophouden met eronder een tekst. 
Achter aan de albarello staat de datum 1585 en een initiaal 'HP' onder 
een dubbel kruis. 
Dit is het kardinaalskruis of patriarchaal kruis: dubbelkruis van een 
kardinaal, met ongelijke armen in klaverblad eindigend.(1) (2). Met de 
letters JP, waarschijnlijk een eigendomsteken , én het wapenschild 
kunnen we aannemen dat deze pot uit een kloosterapotheek afkomstig 
is. 
Binnenin en aan de basis van de pot komt enkel loodglazuur voor. 
Faience, wit en veelkleurig, hoogte 19 cm, diameter 13,1 cm. 
Herkomst uit collectie Arconati; schenking 1921. 

DIAPRUNIS LeNiTiVi = DIAPRUNUS LENITIVUS 
dia.... 17a-eeuws, betekent : " gemaakt van..." 
diaprunis = gemaakt van droge pruimen 
lenitivus = een electuarium lenitivus heeft een licht purgatieve werking 
en wordt gemaakt door mengen van verpoederde kruiden of vruchten 
met een zoetstof (als honing) 

70* Albarello, Faenza (?), 1585. (tig.8) 
De zalfpot vertoont twee bolvormige verdikkingen waarvan de 
bovenste groter is. De bovenrand en de basis zijn licht naar buiten 
gebogen. Een grote ovale band met veelkleurige versiering is aan de 
voorzijde van de witte pot aangebracht. Hierin houden twee putti een 
wapenschild vast. Eronder staat de tekst. Aan de achterzijde wordt de 
datum 1585 vermeld en de initiaal 'HP' onder een dubbel kruis. (Zie 
idem als pot 69). De onderkant en de binnenzijde van de zalfpot zijn met 
loodglazuur afgedekt. 
Faience, wit en veelkleurig, hoogte 18,3 cm, diameter 12,9 cm. 
Herkomst uit collectie Arconati; schenking 1921 

TRIFERA PERSICA = tryphera persica = electuarium (zoete 
honigdikke pasta ) van sennablad, agar, rabarber, warkruid e.a. = licht 
laxerend, antidepressief, en tegen geelzucht. 
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82* Al ba re II o, Toscane, eerste kwart zeventiende eeuw. (tig. 9a en 9b) 
De kleine cilindrische zalfpot met halfrond middendeel, heeft een 
bolronde basis en een kleine holronde hals. Met overwegend gele 
tinten bestaat de beschildering uit arabesken en grotesken. Op de 
basis komt een spreukband met inscriptie. Aan de ene zijde komt het 
wapenschild van de Medici-Habsburgers voor en aan de andere zijde 
de buste van een man waarrond een lauwerkrans. Zou het hier 
misschien om Cosimo II kunnen gaan, de vorst uit het geslacht der 
Medici, die in 1608 huwde met Magdalena uit het Habsburgse huis? 
Faience, veelkleurig, hoogte 13,5 cm, diameter 9 cm. 
Herkomst uit collectie Arconati; schenking 1921. 

VNG TO ROSINO = unguento rosino (It.) = rozenzalf: verzachtend 
tegen huidirritaties 

fig.9a en 9b 

83* Oliekan of strooppot, Toscane of Urbino, laatste kwart 
zestien

de, eerste kwart zeventiende eeuw. (tig. 10) 
Deze zwaar beschadigde pot (in de catalogus beschreven als vaas) 
staat niet tentoon gesteld en heeft alle kenmerken van een stroop- of 
oliekan, waarvan de beide oren en de tuit zijn afgebroken. 
Het lichaam is bolvormig en verjongt naar onder toe. De pot heeft een 
uitstaande basis en kleine ingeregen hals. Er is een veelkleurige 
versiering en wapenschild dat naar de familie Strozzi verwijst. Geen 
cartouche. 
Faience, veelkleurig, hoogte 39,3 cm, diameter 29,8 cm. 
Herkomst uit schenking 1921. 

fig.10 

86* Albarello, Firenze, fabriek Cantagalli, laatste kwart negentien
de eeuw. (tig. 11) 

Het cilindervormig vaasje wordt ook zalfpot geheten en heeft twee 
bolronde verdikkingen, een kleine ingeregen hals en een licht 
uitstaande voet. Op de witte achtergrond komen er blauwe en 
mangaanpaarse versieringen voor bestaande uit fijn rankwerk en het 
eikenbladmotief. Zowel de kleur als de motieven verwijzen naar 
vijftiende-eeuwse keramiek uit Firenze. Zonder cartouche. 
Faience, wit, blauwen mangaanpaars. 
Hoogte 12,8 cm, diameter 10 cm. 
Onderaan inktstempel 'Firenze Ita'. 
Herkomst uit collectie Charle Albert (3); schenking 1921. 

fig.11 
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87* Albarello, Firenze, fabriek Cantagalli, laatste kwart negentien
de eeuw. (tig. 12) 

Het vaasje heeft twee bolronde verdikkingen, een kleine ingeregen 
hals en een licht uitstaande voet. In zes verticale vakken komt het 
eikenbladmotief voor. Dit motief en de blauwe en mangaanpaarse 
kleuren verwijzen naarde vijftiende-eeuwse keramiek uit Firenze. 
Geen cartouche. 
Faience, wit, blauw, mangaanpaars; hoogte 12,9 cm, diameter 9,8 cm. 
Onderaan inktstempel 'Firenze Italy'. 
Herkomst uit collectie Charle Albert (3); schenking 1921. 

Ik kan een bezoek aan het Kasteel van Gaasbeek warm aanbevelen, 
hetgeen U de gelegenheid geeft om zelf de verborgen schatten te 
ontdekken. 

Samenvatting 

De mooie verzameling faience in het kasteel van Gaasbeek (bij 
Brussel) bevat een twaalftal merkwaardige Italiaanse 
apothekerspotten uit de 16e eeuw. Wegens een onvolledige en 
oppervlakkige beschrijving in de gids "Keramiek Kasteel van 
Gaasbeek" en om deze juweeltjes uit de duistere onbekendheid te 
halen, heb ik getracht verbeteringen aan te brengen waar het nodig 
bleek, de beschrijving te vervolledigen en de cartouches te ontcijferen. 

Résumé 

La belle collection de faïence au château de Gaasbeek (près de 
Bruxelles) nous offre une douzaine de pots de pharmacie. Inconnus, ils 
sont exposés discrètement sur les meubles des différentes salles ou se 
trouvent cachés dans un coin sombre. 
Décrits incomplètement et superficiel dans le guide « Céramique 
Château de Gaasbeek », j'ai pris l'initiative d'étudier ces bijous, de 
corriger où il me semblait nécessaire, d'ajouter de nouvelles données 
et de déchiffrer les cartouches. 

* foto's; Guy Gilias, Haasrode 

(1) Verschueren Modem Woordenboek 
(2) Boticas monàsticas, cartujanas y conventuales en Espana 

(José de Vicente Gonzalez, 2002) 
(3) Architect die de restauratie van het Kasteel van Gaasbeek 

aanvatte. (Stierf in 1889) 
Apotheker Guy Gilias 

Milsestraat 33 B- 3053 Haasrode 
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