
pruisisch blauw

In het pand Den Blauwe Leeuwe op de markt van 
Maaseik was van 1704 tot 1959 onafgebroken een apo-
theek gevestigd. Maaseikenaren herinneren zich nog 
de donkerbruine en schemerachtige inrichting bij Guil-
laume Van Venckenray, de zesde en laatste apotheker. 
De minzame man speelde triktrak in de lokale cafés 
of ging op zoek naar geneeskrachtige kruiden aan de 
Maaskant. Ook stadsbrochures hebben het over de 
gezellige apotheek en sommige museumbezoekers mis-
sen de sfeer van toen. Het Apotheekmuseum vult die 
leemte op met een permanente tentoonstelling over de 
laatste apotheker.
Na zijn overlijden werden het pand en de inboedel sa-
men - zoals Van Venckenray het had gewild - verkocht. 
Koper was de stad Maaseik, die het vanaf 1964 als mu-
seum openstelde. 
De gevel in Maaslandse renaissance komt dankzij de 
restauratie van enkele jaren geleden weer tot zijn recht. 
Horizontale banden, bovenlichten in vensterglas, lui-
ken op de verdiepingen en klapluiken beneden. Een van 
de twee stoepstenen, die de eigendom afbakenden, is 
nog aanwezig.
Sedert eind vorig jaar zijn ook de meubels weer op-
geknapt. Omwille van de rijke polychromie is ervoor 
gekozen om ze terug het uitzicht te geven zoals bij Tho-
mas Botti, de derde apotheker in Maaseik van 1776 tot 

1823. Het wandmeubel had toen beige ladefronten met 
tekstvaandels in verschillende kleuren naargelang de 
kruidenfamilie, de grote toog was in imitatiemarmer 
en groen met echt goudpoeder en de open kastdelen 
waren in het krachtige Pruisisch blauw. 
Tijdens het eerste kleuronderzoek in 1985 ontdekte 
Monumenten en Landschappen een bijzondere rood 
met zwarte verflaag onder een dozijn andere lagen. Een 
grondig vooronderzoek volgde door Brenda Schotte 
en Hilde Martens, twee studenten monumentenzorg. 
Daaruit bleek dat de kast, die schijnbaar een geheel 
vormde, eigenlijk voortdurend was aangevuld en ver-
bouwd naargelang de noden van de apotheek. Met een 
nieuwe deklaag waren de verschillende ladeknopjes en 
houtsoorten telkens weer gecamoufleerd. Bepaalde on-
derdelen waren ook hergebruikt in de huiselijke sfeer. 
In de negentiende eeuw was de apotheek immers ver-
kleind om achterin plaats te maken voor een zitkamer 
voor de laatste twee apothekers Van Venckenray.
Onderzoek met infraroodfotografie, uitgevoerd door 
Luc Van Muylem, die ook het Lam Gods fotogra-
feerde, en aanvullend archiefonderzoek maakten voor 
het oog onzichtbare tekstvaandels terug leesbaar. Het 
wandmeubel met de laden en schappen werd hersteld in 
het restauratieatelier van aannemers Verstraete en Van-
hecke in Wilrijk, bijgestaan door lokale schrijnwerkers. 
Ook de togen werden - onder het oog van de bezoekers 
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In Maaseik heeft de oudste privéapotheek van ons land opnieuw haar achttiende-eeuwse aanblik. Tijdens 
de Franse tijd vertoonde het interieur de rijkste polychromie en kreeg het apothekersambt een nieuwe 
wending.
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- afgeschraapt tot op de achttiende-eeuwse verflaag. 
De kast is teruggeplaatst zoals in Botti’s tijd, in een lijn 
tegen de muur, zodat ook de negentiende-eeuwse schei-
dingswand moest verdwijnen. De doorgang die Botti 
maakte tussen zijn ambts- en privéwoning werd terug 
opengemaakt. Via de voormalige apothekerswoning in 
Den Oraniënboom kunnen de bezoekers nu naar het 
Apotheekmuseum in Den Blauwe Leeuwe, alsook naar 
het daarachter gelegen Regionaal Archeologisch Mu-
seum (RAM). 

likkepotten

Op een apothekersweegschaaltje wat Sucre de mor-
phine of Pulvis opium compositus afwegen, zaden 
vermalen in allerlei vijzels (waaronder een bronzen 
exemplaar uit 1634 van een klokkenmaker), of pillen 
draaien na eerst van een kruidendeegje met behulp van 
een pillenplank reepjes te hebben gemaakt: het wordt 
allemaal aanschouwelijk in het Apotheekmuseum. De 
gedroogde opiumpapavers naast de gewijde kruiden-
tuil, kroetwisch in het Maaseiks, die de woning moest 
beschermen, illustreren dat de zieke baat had bij zowel 
wetenschap als (bij)geloof. In de apotheek waken zowel 
het hoofd van de Griekse geneesgod Asklepios als een 
eeuwenoud houten Mariabeeldje. 
Maar in het Apotheekmuseum steelt vooral de uitge-
breide collectie potten de show. De houten exemplaren 

voor nootmuskaat of mango dateren al van rond 1550, 
nog voor de eerste apotheker Engelbert Lanckbein uit 
Aken in 1704 in Maaseik begon. De onbreekbare pot-
jes zouden afkomstig zijn uit de tijd dat apothekers nog 
rondtrekkende kruidenkenners waren. De particuliere 
apotheker vestigde zich pas in de late middeleeuwen, 
voordien bestonden er wel al apotheken verbonden aan 
een klooster of gasthuis.
Ook de Maaseikse apothekers waren kruidenmeesters. 
Vandaag kunnen de bezoekers terug een wandelingetje 
maken in de kruidentuin die gereconstrueerd werd op 
basis van een zaden- en pollenonderzoek van de beer-
put. Er groeien medicinale kruiden waaronder ook 
het zeer giftige wijnruit en Lievevrouwebedstro, maar 
ook keukenkruiden en karmozijnbes, waarvan de rode 
kleurstof werd gebruikt om linnen, wijn en suikerwa-
ren te kleuren. Apotheken waren aanvankelijk in de 
eerste plaats drogisterijen (apotheek betekent trouwens 
gewoon bewaarplaats, naar apotithèmi, het Griekse 
woord voor wegzetten). 
De potten in Delfts blauw aardewerk dateren van eind 
achttiende, begin negentiende eeuw, maar een vermeldt 
nog een oudere datum, 16AD80, en is versierd met het 
typische pauwenmotief van toen. De pot met het op-
schrift E LENITIVVM bevatte een electuarium (E), 
een honing- of stroopachtig mengsel, met een laxeer-
middel. Het is een likkepot, waar arme mensen gratis 
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een vinger van mochten komen oplikken. Apothekers 
waren dus ook armenzorgers, zoals te lezen is op het 
doodsprentje van Thomas Botti: “Hij heeft zijne han-
den geopent voor den behoeftigen, en dezelfde uitge-
stoken tot den armen.” 
Het Apotheekmuseum bezit ook erg zeldzame tinnen 
olie- en balsempotten uit de achttiende eeuw, soms met 
tinstempel in de vorm van een gekroonde Tudorroos 
met de initialen van de maker in de kroon. De hou-
ten en tinnen potten zijn in de loop der eeuwen herge-
bruikt, waardoor voor- en achterkant vaak een ander 
opschrift dragen, maar in een wandmeubel viel dat niet 
op. Sommige potten hebben hun glans verloren als ge-
volg van tinpest, doordat ze in contact kwamen met te 
lage temperaturen. Vermoedelijk verstopte Guillaume 
Van Venckenray ze tijdens de oorlog in de grond. 

napoleon

Apothekers waren notabelen. Botti zetelde in de stads-
raad en was kerkmeester van de parochiekerk. In de 
koopakte van Den Oraniënboom staat dat hij een jaar-
lijkse bijdrage van een kan smout moest leveren voor 
de godslamp in de kerk. Zijn opvolger en neef Hendrik 
Dreissens verwierf bekendheid als de ontdekker van de 
zebra- of driehoeksmossel. De Dreissena polymorpha 
werd naar hem genoemd. Adam Van Venckenray, de 
vader van Guillaume, gaf maandelijks de ozonmetin-



 . 

gen door als lid van de Société Royale de Médecine 
Publique.
Tot de negentiende eeuw ging je met een kwaal recht-
streeks naar de apotheker. Het receptenboek werd 
al sinds de eerste apotheker gebruikt en werd door 
elke opvolger aangevuld. Vaak werd één belangrijk 
ingrediënt uit het recept weggelaten, om bedrijfsspio-
nage tegen te gaan. De apothekers vonden inspiratie 
in de Pharmacopoea Leodiensis uit 1741, en speciaal 
voor de armen was er een armenfarmacopee met goed-
kopere ingrediënten, bijvoorbeeld voor “een voortref-
felijk likmiddel bij langdurigen hoest der kinderen.”
De Napoleontische wet van 11 april 1803 (21 Germinal 
An XI) regelde de werking van de apotheek en de apo-
thekersopleidingen. Een doktersvoorschrift was voort-
aan verplicht, al mocht dat nog neergekribbeld wor-
den op de achterkant van een doodsbrief. De flacons 
met vergif moesten achter slot en grendel. Botti inte-
greerde een barokke vergiftenkast, geheel in de mode 
van die tijd, in het wandmeubel. Hij moest voortaan 
ook bijhouden wie wat had aangeschaft, en zelfs over 
het waarom leert het Register der vergiften ons heel 
wat: “Mr. le capitaine Eveillard Desbois déclare avoir 
pris chez Monsieur Botty une once d’arsenic affin de 
détruire chez lui les rats qui lui font un grand dégats. a 
Mazeck le 6. juillet 1812.” Met de restauratie van het 
pand en het meubilair achter de rug zal het Apotheek-
museum zich nu verder toeleggen op het onderzoek 
naar de apotheek van weleer in de praktijk. 

An Devroe
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U bezoekt graag musea en 
tentoonstellingen. 
Via het tijdschrift Openbaar 
Kunstbezit in Vlaanderen 
ontdekt u minder bekende 
fijne musea, jonge 
kunstenaars, kleinere 
markante tentoonstellingen. 
Elk nummer neemt de 
tijd voor een gestoffeerde 
kennismaking met een 
brede waaier aan boeiende 
thema’s. U krijgt gratis de 
Museumkaart die recht geeft 
op reducties in tal van musea. 
U ontvangt de uitgebreide 
tentoonstellingsagenda. 
En op de OKV-website vindt 
u actuele informatie over alle 
musea en tentoonstellingen.

Kortom, dank zij Openbaar 
Kunstbezit in Vlaanderen 
kan u extra genieten van 
kunst en… nu ook van 
een fiscaal voordeel. 

Voor giften vanaf 
40 euro ontvangt u een 
attest dat u kan inbrengen 
bij uw belastingaangifte. 
Uw bijdrage zal Openbaar 
Kunstbezit in Vlaanderen 
investeren om u en nog meer 
lezers beter te informeren 
over kunst en erfgoed van bij 
ons, via het tijdschrift 
en de website.
Stort uw bijdrage 
(minimum 40 euro) op 
rekeningnummer 
BE67 4480 0073 6187 van 
Openbaar Kunstbezit in 
Vlaanderen, met vermelding 
‘fiscaal attest’. U ontvangt het 
attest via de post. 

Geniet 
van kunst…
en van 
fiscale voordelen 
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Fine Art Transport

Schaarbeekstraat 31
B-9120 Melsele

Tel.:  +32 (0)3 227 41 97
Fax:  +32 (0)3 227 41 98
GSM +32 (0)475 56 10 68
art.exhibition.services@skynet.be
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Hier   uw
advertentie

?
Bereik meer dan

kunstliefhebbers in 
Vlaanderen en Brussel. 
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Vraag inlichtingen bij B-Promotion  (0485/94.15.16 of b-promotion@telenet.be)

Onder redactie van Helen 
Westgeest, Truus van Bueren, 
Agnes Groot, Arjan de Koomen 

312 p., 120 z/w ills., 40 kleurills., 
210 x 297 mm, paperback, 
ISBN 978-2-503-54229-4, 
€ 33 incl. BTW

unsttechnieken in historisch perspectief bestaat uit twintig 
hoofdstukken die kunsttechnieken uit zowel de oude beel-

dende kunst als moderne en hedendaagse kunst betreffen: 
schilderkunstige technieken, beeldhouwtechnieken, tekentech-
nieken, grafische technieken, fotografie, video, digitale kunst en 
installatiekunst. Tot slot komen technisch onderzoek, conserver-
ing en restauratie aan bod. De ruim 300 pagina’s, tientallen afbeeld-
ingen (waarvan een derde in kleur), en een zakenregister van bijna 
duizend termen, vormen samen zowel een studieboek over 
kunsttechnieken uit de oude en moderne beeldende kunst als een 
naslagwerk.

Tot 30 november 2013 kunnen lezers van OKV het boek online 
bestellen zonder verzendkost. Ga naar: www.brepols.net en 
registreer u op de webwinkel. Ook beschikbaar in de boekhandel.
Vergeet bij de bestelling niet de code BREJDWVW te vermelden, om 
gebruik te kunnen maken van gratis verzending.

info@brepols.net – www.brepols.net
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storisch perspectief bestaat uit twintig 
unsttechnieken uit zowel de oude beel-

Kunst-
technieken
in historisch 
perspectief 

Bestel nu online !
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www.toerismediest.be — www.warnerberckmans.be 

Stadsmuseum en atelier Warner Berkmans 

Ontmoeten elkaar in de glaskunst 

Atelier Warner Berckmans is te bezoeken 
op 27 oktober  en 17 november van 14 tot 
18 uur 

19 oktober t/m 08december 2013 

TENTOONSTELLING       Warner Berckmans 

‘Tabula Rasa' 

Apotheekmuseum en 

RAM

Open: van 1 april tot 

en met 31 oktober van 

dinsdag t.e.m. zondag 

van 10 tot 17 uur; van 

3 november tot en met 

31 maart van dinsdag 

t.e.m. zondag van 10 tot 

16 uur

Gesloten: maandag

Markt 45

3680 Maaseik

Tel. 089 56 68 90

www.museamaaseik.be

OKV-archief

Het Sint-Janshospitaal in 

Brugge
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OCMW-collecties: 

waardevol erfgoed van 

eeuwen zorgverlening

OKV 2012, nr. 6

www.tento.be
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