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Apr. L. De Causmaecker 

Ongeveer een halve eeuw geleden werd aan de faculteit artsenijbereidkunde van de Katholieke 
Universiteit van Leuven een farmaceutisch legaat overgemaakt. De mecenas was Albert Couvreur 
(1887-1955), ondervoorzitter van onze Kring tijdens de periode 1952-1955. 

Met de voorstelling van een belangrijke majolica uit die verzameling wordt als piëteitsvolle 
gedachtenis hulde gebracht aan een der pioniers bij het tot stand komen van de Kring voor de 
Geschiedenis van de Pharmacie in de Benelux. 

Echter na de splitsing van de unitaire universiteit in twee taalgroepen, in 1968, belandde de 
schenking in de Salie Couvreur,TourVan Helmont, niveau 0, Avenue Mounier73, in Brussel, 
dat nu als museum is erkend. Het was op voorstel van leden uit ons midden dat het bestuur van 
C.E.H.P.M.( Centre d'étude pour l'Histoire de la Pharmacie et du Medicament) een uitnodiging 
zond om in 2004 voor Franse collega's hier op bezoek, een lezing te houden. De uitverkoren 
quatrocento albarello kon rekenen op uitstekende foto's met goed doordacht, alomvattend, 
didactisch inzicht, door de campusorganisatie met genereus gebaar verschaft. 

Het ware absurd geweest onze Kring deze bijdrage te ontzeggen, terwijl het gegeven gedurende 
een halve eeuw werd opgevolgd. 

Nadat Professor Castille de schenking had ontvangen draalde hij niet een complete catalogus van 
de bibliotheek op te stellen. Hij was er stellig van overtuigd dat de verzameling apothekerspotten 
zou gecatalogeerd worden, doch in tegenstelling met zijn verlangen werd er amper aan begonnen. 

Boeken kunnen niets verbergen, ze geven vrijgevig hun identiteit vrij, van titelbladzijde tot colofon. 
Majolica-apothekerspotten daarentegen blijven doofstom. 

Met de bloei van de majolica-industrie was slechts twee eeuwen gemoeid. In de 
hospitaalapotheken en de pronkerige apotheken van de Palazzi bleven de potten in de 17" 
eeuw en zelfs nadien nog bewaard, doch geleidelijk verloren ze aan aandacht om er verlaten bij te 
geraken. 

Doch ontsnappend aan de nonchalante onverschilligheid duiken ze weer op, her en der in de 19° 
eeuw. Schrandere en snuggere lieden verzamelden ze als de gelegenheid zich voordeed en juist 
hun collecties vormden de aanvankelijke basis van de Europese musea. Hun respectievelijke 
conservatoren hebben er zich meteen op toegelegd de lastige zoektocht naar hun oorsprong te 
beredderen. Zij hebben deze majolica ondergebracht in een rangschikking 
volgens geografische verspreiding. Tot nog toe was alle kennis met betrekking tot deze majolica op 
hun vorsen gesteund. Nochtans begint uiteindelijk het classificatiesysteem te begeven. 
De belangrijkste musea zijn tijdens dit decennium verplicht geweest het etiketteren van een 
belangrijke groep te wijzigen met het gevolg: een omslag van vertrouwen in wantrouwen. 
Het gevolg was dat enkel potten, die gesigneerd waren, hun toewijzing mochten behouden. 

Vermeldenswaard in verband hiermee is het verhaal van twee families, Colonna en Orsini, die 
sinds geruime tijd met elkaar in onmin leefden maar zich dan toch verzoenden in 1517. 
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Ze hadden samen een apotheek gesticht onder de gemeenschappelijke naam, die met prachtige 
apothekerspotten was uitgerust, welke een typisch karikaturaal, lollig aspect vertoonden. In het 
British Museum te Londen bevindt zich een dergelijke pot met een opschrift, zinspelend op de 
goede verstandhouding "sarrimo buoni amici". 

Ten allen tijde was deze belangrijke groep majolica toegewezen aan Faënza. Want deze stad had 
een bijzonder uitstralingseffect in verband met de artistieke majolica bewerking. Maar het uur der 
waarheid is aangebroken. 
Onlangs echter kwam men tot de bevinding bij het doorwoelen van schervenputten in Castelli dat 
de brokstukken, die er in grote hoeveelheid aangetroffen werden een identiek voorkomen 
vertoonden met de majolica van het Colonna-Orsinitype. Dit had tot gevolg dat de toewijzing 
Faënza geschrapt werd en dat de toewijzing aan Castelli nu unaniem wordt aanvaard. 

De hier te bespreken apothekerspot was hetzelfde lot beschoren doch met nog meer intriges. 
Echter zonder de tussenkomst van onze Benelux-kring had dit kennisterrein nog braak gelegen. 

De aanleiding tot het hele verhaal lag in de beslissing 
van de toenmalige secretaris Bernard Mattelaer om 
op verzoek van Pharmalova bij het 50-jarig jubileum 
van de Alumni een kandidaat aan te duiden om een 
gelegenheidstoespraak te houden met als 
onderwerp: 'De Kunstverzameling Albert Couvreur'. 
Zo ging het bolletje aan 'trollen. 
In 1973 kreeg de albarello de toewijzing Faënza 1520. 
In 1975 publiceerde dr. Antonino Ragona "La 
Majolica Siciliana". De gelijkaardige albarello 
kreeg hier het etiket Siciliaans: Trapani 3d• kwart van 
de 16" eeuw. Toen werd niet nagelaten deze 
rectificatie te signaleren aan de Ecole de Pharmacie 
van de Université Catholique de Louvain. 

In 1994 verscheen in een Italiaans tijdschrift 'Ceramica Antica' een artikel over archeologisch 
vondsten bij werkzaamheden in de Santa Margaritakerk van Sciacca. 
De tegelvondsten stonden in rechtstreeks verband met Eleonora van Aragon en met de albarello, 
waarvan hier sprake is. 
Tenslotte in 1999 werden in het bulletin nr. 97 van de Kring van de Geschiedenis van de Pharmacie 
in de Benelux ter gelegenheid van de 1 OOst

• geboortedag van Prof.A.Castille, intussen overleden, 
deze bevindingen medegedeeld. 
In 2004 verschijnt het boek van Andrea Ciarone "Maioliche del quatrocento a Pesaro", waarin 
overduidelijk de overheersende invloed van de majolicakunst van het Italiaanse Pesaro op de 
Siciliaanse werkplaatsen van Sciacca tot uiting komt. 
In september 2005 wordt dan voor een groep leden van de Société d'Histoire de la Pharmacie 
de France tijdens de bijeenkomst van het Centre d'Histoire de la Pharmacie, Université Catholique 
de Louvain te Brussel, de onderhavige communicatie verstrekt. 
Na een halve eeuw van wisselende toewijzingen kan deze albarello, behorend tot de collectie 
Couvreur, uit de anonimiteit treden om van een hoogst mogelijke upgrading te genieten, dit alles 
gesteund op een stevige geschiedkundige basis. Aan de hand van zes professionele fotografische 
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opnames zullen we trachten de albarello te 
doorgronden en te interpreteren. 

1. Het vooraanzicht van de albarello is imposant. 
Deze majolica boezemt ontzag in. Hij getuigt van 
vakmanschap met architectonische allure. De 
tekening is evenwichtig, de afwerking verzorgd. De 
vakman heeft niets aan het toeval overgelaten. Het 
kleurenpalet is wel overwogen; er is harmonie in de 
kleurenkeuze. Het blauw verenigd met het 
oranjegeel verleent een aangenaam complementair 
effect. 

ll. De achterzijde van de albarello in drie 
verschillende standen, telkens in dezelfde richting 
60° gedraaid, geeft een golfbeweging van het 
sierlijke blad met spiegelbeeld als resultaat. 
In de sierkunst is men geneigd het blad te benoemen 
als een akantblad afkomstig van de plant Acanthus 
spinosus, vooral bekend van de Korintische zuil. 
Sommigen zien er een irisblad in. Algemeen spreekt 
men van " foglia gotica ". In Pesaro houdt men 
staande dat het blad eigenlijk van de artisjokplant 
afkomstig is, van de mediterrane distelplant: 
Scolymus Cynara. De ledige ruimten zijn gevuld met 
twijgjes, takjes en stippen. 

Links en rechts bemerkt men een verticale kolom van granaatappelen. Omwille van de talrijke 
zaden, die er in voorkomen wordt dit algemeen aanzien als een symbool van de vruchtbaarheid, 
maar tevens als een symbolische weergave van diversiteit in de natuur en eenheid van het leven. 

111. Achteraanzicht in close-up. Twee segmenten met 
plantaardige versiering. Beeld in spiegelbeeld 
weergegeven in de onderste helft. De onderste boog 
met het Bryonia dioica of heggerank-motief in 
arabesk weergegeven; de bloem, bladranken, rode 
vruchtjes, in spiraal opgerolde hechtrankjes. 
Daar Dodoens schrijft dat de Italianen deze 
heggerank scheuten op de markten aanbieden zoals 
asperges, als diureticum, lijkt het ons dat met die 
twee planten uit de volksgeneeskunde, Punica 
granata en Bryonia dioica, de indruk van een 
apothekerspot, hier, dient bevestigd te worden. 
In de andere boog treffen we weer het gekrulde 
gotisch blad aan. 
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Top of schouder van de albarello stelt een 
viervoudige veelkleurige zigzaglijn voor; de zwikken 
gevuld met driehoekjes. 

IV. Het lijkt alsof de cartouche met opschrift in veerophanging rust op een tweelingblad van 
gekrulde gotische bladeren. Dit motief wordt ook genoemd "Pesarese of Aragonese con artichioco". 
Het laat de indruk dat het onder de last van de cartouche wordt ingedrukt. In de oksels bevinden 
zich pauwveren. Dat motief is in de majolica-centra verspreid geraakt sinds Galeotti Manfredi, heer 
van Faënza, Cassandra Pavona als minnares had genomen. De woordspeling: Pavona 
<pavo=pauw> lag voor de hand. 

Opschrift 

Siroppo d'Asenzo (=Artemisia siroop of siroop van bijvoet). Om de lengte van het opschrift in te 
korten wordt in de wig van de ypsilon een minuscule letter o geplaatst. In het Ricettario van Firenze 
uit 1550 staat de siroop vermeld. In de Renaissance werd door de botanici Artemisia "mater 
herbarum" of "moeder der kruiden" genoemd. 
In het begin van de 19" eeuw werd met de plant Artemisia absinthium een alcoholische drank 
'absint' bereid, die de "groene fee" als bijnaam kreeg. Die was vooral populair bij kunstenaars 
omwille van artistieke inspiratie en hallucinatie. Vincent Van Gogh zou er tijdens de zogenaamde 
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gele periode het nachtcafé " het Gele Huis" in Nîmes 
hebben geschilderd. Op een bepaald ogenblik werd in 
de meeste landen van Europa een verkoopsverbod 
uitgevaardigd omwille van toxiciteit, die met blindheid 
gepaard ging, zogezegd te wijten aan het giftthujon. 
Sedert 2005 werd het verbod echter opgegeven. De 
echte oorzaak was de toevoeging van kopersulfaat 
om de drank groen te kleuren. 
Artemisia liet zich echter niet afschrijven. In 1992 
werd in Indo-China een voor malaria bijzonder 
welkom nieuw geneesmiddel ontdekt: Artemisine. 
Onlangs werd die vondst aan de universiteit van 
Wageningen benut om het specifieke gen op cichorei 
in te planten, waarbij een achtvoudige opbrengst kon 
verkregen worden. 

V. Vooraanzicht 
Onder een baldakijn of hemeltroon bevindt zich een vrouwelijk personage met Grieks kleed 
(peplos) en helm (petasus). 
Wie mag er wel voorgesteld zijn op die ongewone albarello met uitzonderlijke afmetingen? 
Is het soms een prestigieuze apothekerspot uit een Palazzo-apotheek? Of zit in de inhoud van de 
majolica - Artemisia siroop - soms de sleutel om het enigma op te lossen ? Eerst en vooral is de 
betekenis van artemis in het archaïsch Grieks 'gaaf en gezond'. En behalve het etymologische 
aspect is er nog de hiërarchie in de Griekse mythologie, waar ARTEMIS een voorname plaats 
bekleedt. Was ze niet de dochter van de oppergod Zeus en Leto ? Zelfs de tweelingzuster van 
Apollo? Werd ze niet verheerlijkt als de godin van de jacht (Diana bij de Romeinen) ? Was ze ook 
niet de godin van het maanlicht? De maansikkel stelde het symbool voor van haar boog om op jacht 
te gaan. Met die bovennatuurlijke garanties vervlochten, hoe zou een apothekerspot nog hogere 
eisen durven stellen om de uitwerking van het geneesmiddel te verzekeren? 

Vl. Draait men de albarello om zijn lengteas in de 
tegenovergestelde richting van de wijzers van het 
uurwerk, dus van rechts naar links, dan krijgen we in 
een oogopslag een zicht op de ganse albarello. 

BESLUIT. 
Het moet ons niet verwonderen dat in Sicilië, waar zo 
talrijke invallen en overheersingen zijn geweest in de 
loop der tijden door Foeniciërs, Grieken, Romeinen, 
Vandalen, Byzantijnen, Moslims, Noormannen, 
troepen uit An jou , Aragon, of Spanje ... enz. sporen 
werden achtergelaten als een mozaïek van cultureel 
erfgoed. 

Bij de identificatie van deze albarello diende hiermee rekening gehouden te worden. De 
dominerende invloed van Pesaro, met de uitstekende opmaak, stond in schrille tegenstelling met 
de doorgaans naïeve en volkse Siciliaanse majolica.Gedurende een halve eeuw gedroeg deze 
albarello zich als een 'contradictio in terminis'. Een argument dat tot de aanvaarding bij de 
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identificatie heeft bijgedragen is het feit dat in Italië zelf siroop altijd in chevretten werden bewaard, 
terwijl op het Iberisch schiereiland dit soort apothekerspot ongekend was. Onder de Aragonese 
bezetting was het dan ook niet te verwonderen dat de Artemisia siroop was opgeslagen in een 
albarello. 
Deze precieuze Siciliaanse albarello mag voortaan bogen op de toewijzing : Sciacca, laatste kwart 
15• eeuw. 

Apr. L. De Causmaecker 
Gasstraat 35 A, B-9160 Lokeren 
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