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0 DE APOTHEEK VAN MEMLING IN SINT-JAN TE BRUGGE (8) 

De apotheek van het Sint-Janshospitaal is sinds zijn ontstaan nagenoeg onaangeroerd 
gebleven. Er werden wel voorwerpen toegevoegd, verplaatst of vervangen naargelang de noden 
van de tijd. In 1643 besliste het stadsbestuur een deel van het lege broederklooster - sinds 1598 
waren dubbelgemeenschappen niet langer aanvaard - als hospitaalapotheek in te richten. Jan de 
Witte, Brugs apothecaris, kreeg de opdracht de apotheek uit te rusten. Door de apothekers werd 
aan de zusters de beginselen van de farmacie bijgebracht. Vanaf de 17" eeuw kregen de zusters
apothecaressen de leiding van de apotheek in handen. Ze lieten zich vereeuwigen op schilderijen 
en een zuster die de vloer in de apotheek bekostigde, liet er haar naam achter in een natuurstenen 
tegel. 

De apotheek maakt indruk, niet alleen door de authentieke sfeer, maar ook door zijn 
volledigheid: apothekerspotten, kruidenkast, giftkast, baardmankruiken, vijzels en mortieren, een 
simpliciakast, tonnen en kisten, kruidenboeken en farmacopees, albarello's .... 

In Brugge vind je trouwens nog authentieke apotheken die nog dagelijks voor het publiek 
geopend zijn: in de Vlamingstraat en de Wollestraat, de apotheek in het Heemkundig Museum ... 

Dan is er ook nog de collectie in het O.L.V.-ter-Potterie Hospitaal in de Potterielei 79. Dit 
oude hospitaal uit de 13° eeuw toont kunstwerken en gebruiksvoorwerpen die verband houden 
met de vroegere ziekenzorg, erediensten en het klooster. 

Apotheek Sint-Janshospitaal 
in Memling Museum 
(info Musea Brugge) 

* * * * 

0 TENTOONSTELLING "Parfums van de oudheid" 

De parfums van de oudheid, vaak bezongen in teksten en gestopt in elegante flesjes, 
werden nooit uitvoerig bestudeerd. De tentoonstelling beoogt een herontdekking van de 
basisprincipes van de parfumerie uit de oudheid: een omgeving van frisse planten en welriekende 
kruiden, parfums op basis van oliën, hars (wierook) die in geurige rook opgaat. 

Nog tot 30/11/08 (maandag gesloten) in Het Koninklijk Museum Mariemont, Morlanwelz (B) 

Info: 0032 (0)64 21 21 93- www.musee-mariemont.be 
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