
VE APVTtlEKERS GAVEN tlAAR VUIZENV NAMEN 

Apr. H. Leupe 

Wanneer ik dit cursiefje schrijf zijn we in de meimaand en hoor ik hier en daar het gekende Marialied 
"Liefde gaf U duizend namen". 
Oudere apothekers herinneren zich zeker nog de tijd van "Het lof" met de gekende Marialitanie 
van Loreto, een overblijfsel van 1576. Dat waren al de Mariatitels op één rij gebundeld. 
In de boekjes van Roger Slosse, die ook handelen over de Mariadevotie in West-Vlaanderen, kreeg 
Maria er nog een groot aantal titels bij. Wij kennen zeker nog kapellen met andere Mariatitels die in 
die boekjes nog niet vermeld zijn. 

Ik heb geprobeerd de aanwezigheid van Maria in oude apotheken te verzamelen van en ik geef u 
hiervan graag een overzicht. 
Er is slechts één afbeelding van Maria gekend, waarop ze als apothekeres voorgesteld wordt in 
"De apotheek van de ziel" (W.Hein, "Christus als Apotheker, 1974) met een klant, namelijk de H. 
Benediktus. Het is een devotieprent van de 18 de eeuw gemaakt in Augsburg. 
Maar er is nog veel meer over Maria te vinden. 
We gaan eerst eens kijken in het kruidenboek van apr. Vandenbussche. 
We vinden er Maria terug in de bijnaam van planten zoals: OLV beddestro (Asperu/a odorata), OLV 
distel (Silybum marianum), OLV handjes (Cardamine pratensis), OLV handschoen (Aquilegia 
vulgaris) en nog veel meer volksnamen als OLV hemdeke, OLV mantel, OLV melkkruid, OLV roos, 
OLV schoen, OLV vingerhoed, OLV zegel, hert van Maria, Lichtmisbloemke, OLV zegel, 
Lievevrouwkensgras, Roos van Jericho, Mariaklokje, Mariahartje. 
De vindingrijkheid van de gewone man is onbeperkt: de naam OLV beddestro komt voort omdat 
dit kruid ongedierte afstoot door zijn reuk en dus geschikt is voor een bedje voor het Kindje. De OLV 
distel dankt zijn naam aan het feit dat hij vlekken vertoont, een gevolg van de melkdruppels die OLV 
verloor tijdens haar vlucht. 
In hetzelfde boek vinden we ook 5 Franse namen zoals Bain Notre Dame (Dipsacus fo/lonum), en 
andere als Chardon ND, Cierge ND. 
Ook 6 Duitse namen afgeleid van haar naam en 5 Engelse die beginnen met Lady. 
Een apotheker Kennes van Rumbeke verkoèht een laxerende "thé Sainte Marie" tegen gal, slijm 
en maagziekten op basis van sennablad, zoethoutwortel, venkelzaad, het blad en de bloemen van 
kaasjeskruid. 
In Spanje hadden de apothekers een bereiding genoemd: "el jarabe de N.S. de los remedios" tegen 
artritis op basis van sarsaparilla. 
In Argentinië is er een apothekersvereniging die Maria als patrones heeft. 
Er zijn nergens zoveel "Maria-apotheken" dan in Duitsland. Via internet vind je een lijst van 600 
Beierse apothekers en daarvan zijn er 16 Maria-apotheken. Na extrapolatie voor gans Duitsland 
zijn dat er meer dan 100. 
In Oostenrijk zijn er talrijke "Mariahilfe apotheken", vooral rond Wenen. Apr. Wannemacher maakte 
een studie over apotheken in Oostenrijk die een naam van een heilige dragen. Hij vond er 288, 
waaronder 66 Maria-apotheken. 
In Hongarije heeft Arpad Blavey er 15 geteld in 1938. 

Als je langs Google de woorden "pharmacie en ste Marie " intikt, kom je de "pharmacie de Ste 
Marie" vooral tegen in Afrika en de Antillen, zoals in Conakry (Guinea), 7 op de Antillen, op het 
eiland Réunion, in Lomé,Gabon en Akwa in Kameroen. 
Het summum van de Maria-apotheek is in Abidjan (Ivoorkust), genoemd "la pharmacie de Ste 
Marie des béatitudes", een combinatie van de Zaligheden en OLV. Een staaltje van Afrikaanse 
logica. 
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In Europa heb ik slechts één "Pharmacie de Ste Marie" gevonden in Le Havre. Ik weet niet of er in 
Wallonië te vinden zijn en in Vlaanderen? 
De Mariaafbeeldingen of iconographie is bijna volledig terug te vinden in de apothekerswereld. 

De bijzonderste afbeeldingen zijn: (met een voorbeeld) 

1/De H.Anna leert Maria de bijbel lezen:Wenen in de St.Annaapotheek in de Spitalgasse. 
2/De annunciatie aan Maria: op verschillende oude apothekerspotten. 
3/Maria immaculata of onbevlekt ontvangen. 
Typisch is de 12-sterrenkroon en Maria die de slang verplettert met haar voet: op de gevel van een 
apotheek in Ravensburg, in Obernberg am lnn, in het apotheekmuseum van Heidelberg en van 
Bazel. 
4/Maria glukofilousa of Moeder Gods van de tederheid: ze houdt het Kindje zeer dicht tegen zich 
aan: in een apotheek in Rottach Egem en op oude apothekerspotten. 
5/Maria sedes sapientiae of zetel der wijsheid: denk aan het logo van de Katholieke Universiteit 
Leuven, te bewonderen in een brandglas in het oude faculteitsgebouw van farmacie. Ook te zien op 
het kaft van de oudste Italiaanse Pharmacopee (1567). 
6/Maria hodigitrea: zij wijst de weg, zij wijst met haar vinger naar het Kindje; Hij is DE WEG . 
Een prachtig beeld te bewonderen op een apotheekgevel in Coburg. 
7 /Maria dolorosa, zoals een piëta: een prachtig beeld in het apotheekmuseum van Louhans. 
8/Maria galaktotrofousa: Maria die de borst geeft, in apotheek Galeffi in Montarchi (Italië). 
9/Maria misericordiae of van barmhartigheid of mantelmadonna: op de gevel van een apotheek in 
Sintra (Portugal). 
10/Maria orante: een biddende OLV, in een apotheek in Meersburg (Bodensee). 
11 /Maria-ten-hemel-opneming: een apotheek in Gyor (Hongarije). 
12/Maria in een beloken hofje : beeld staat (stond?) in een hofje naast de oude apotheek van het 
OLV hospitaal te Mechelen. 

Maar de mooiste Maria afbeelding is te vinden in de "farmacia a la madonna" in Bolzano. Met een 
stralenkrans rondom haar zoals in het "Hooglied" staat: Hoe mooi is zij! Een foto hiervan is 
afgebeeld in het prachtig kijkboek" Schöne alte Apotheken" van G. Kallinich (1975). 

Dat was een klein overzicht van de aanwezigheid van Maria in de apotheek. 
De OLV van zeven smarten heb ik niet teruggevonden in de apothekerswereld. Alle bijkomende 
informatie over Maria afbeeldingen in apotheken zijn van harte welkom. 
Ik denk niet dat één andere heilige onder zoveel verschillende vormen in de apotheek aanwezig is. 
Dus: 
DE APOTHEKERS HEBBEN DUIZEND KEER HAAR NAAM IN DE APOTHEEK GEBRUIKT! 

Apr. Hugo Leupe 
Holdestraat 2, bus 3/1 
B-8760 Meulebeke 
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