
MAGNIFICUM SI QUAERIS OPUS... 

Dr M.A.W. Algera - van der Schaaf 

Fig. 1. De simpliciakasl van het 
Medisch-Farmaceutisch Museum 
De Griffioen te Delft. 

Een voorlopig onderzoek van een bijzondere simpliciakast 

Inleiding 

In het Medisch-Farmaceutisch Museum «De 
Griffioen» te Delft bevindt zich een simplicia
kast (fig. 1) die - voor zover bekend - in zijn 
soort enig is in Nederland. Simpliciakasten 
zijn kasten die speciaal gemaakt zijn om 
simplicia in op te bergen. Met een simplex 
wordt een enkelvoudige stof bedoeld van 
plantaardige, dierlijke of minerale herkomst 
die als geneesmiddel toepasbaar is of is 
geweest. Het meervoud van simplex is simpli
cia. 

Simpliciakasten werden sinds ongeveer de 
zeventiende eeuw gemaakt, meestal in 
opdracht van de gilden, de beroepsverenigin
gen van artsen en/of apothekers. De kasten 
werden gevuld met monsters van gebruikelij
ke, maar ook van nieuwe middelen. Deze 
werden steeds frequenter aangevoerd doordat 
het handelsverkeer zich almaar uitbreidde. 
Vanzelfsprekend wilden de werkers in de 
gezondheidszorg ook toen op de hoogte blij
ven van nieuwe ontwikkelingen. Ze zagen 
hun vergaderingen in gildeverband dan ook 
als een perfecte gelegenheid voor weten
schappelijke discussies en nascholing, waarbij 
de inhoud van de simpliciakast een belangrij
ke rol speelde. Maar de inhoud van zo'n kast 
kwam ook van pas bij het opleiden en exami
neren van leerlingen. Verder was de uitvoe
ring van dergelijke kasten vaak zeer fraai om 
de belangrijke status van het gilde te kunnen 
benadrukken. 

Behalve van de gilden waren simpliciakasten soms ook in het bezit van 
individuele personen, meestal artsen of apothekers. Ook zij waren trots op hun 
verzamelingen die ze regelmatig aanvulden en uitbreidden. En ook deze verza
melaars gebruikten hun collecties als referentie- en studiemateriaal, waarbij de 
kinabastcollecties een aparte categorie vormen. In die dagen werd het public-
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relations effect van zo'n kast hooggeschat en dergelijke privé-kasten fungeerden 
zeker niet als voorraadkast of huisapotheek. 

Uit een voorlopig onderzoek valt af te leiden dat de simpliciakast uit het 
Delftse museum in oorsprong een andere dan de genoemde bestemmingen had. 
Aan de hand van het onderzoek wordt in de volgende paragrafen - de kast, de 
inhoud van de kast en de herkomst van de kast - een beschrijving gegeven van 
de bevindingen. 

De kast 

De mooie en degelijke eikenhouten kast is aan de voorzijde gefineerd met noten
hout. Hij bestaat uit twee delen, een boven- en een onderkast. In het bovenste 
deel zijn vier rijen met ieder vijftien laden ondergebracht. De laden kunnen met 
een eenvoudig, maar ingenieus systeem van twee latten afgesloten worden voor 
ongewenste pottenkijkers. De verticale latten tussen rij 1 en 2 en tussen rij 3 en 4 
worden na het ontsluiten van een slotje naar believen weggenomen. Na terug
plaatsen worden ze weer vastgezet door het omdraaien van een sleuteltje. Zestig 
laden zitten dan op slot. Bovenin het onderste deel van de kast zitten twee grote
re laden. Tezamen zijn er dus twee en zestig laden. De onderkast heeft verder 
twee gewone deurtjes met daarachter een plank. 

Voordat de huidige bronzen knopjes op de laden waren aangebracht, 
zaten er waarschijnlijk bronzen ringetjes. Eén zo'n exemplaar is in een lade terug
gevonden. De lengte en dikte van de schroefdraad waaraan het ringetje is beves
tigd, kloppen met de maten van de wel zeer uitgesleten gaatjes in het midden 
van het front van de lade. De bronzen knopjes kunnen dan ook alleen blijven 
zitten met behulp van vastgelijmde houten blokjes aan de binnenzijde van de 
lade. Te oordelen naar deze slijtage en naar die aan de zijkant van de laden, kan 
deze schade alleen maar ontstaan zijn door de laden heel vaak te openen en te 
sluiten. 

Ook de draaibare paneeltjes die op een later tijdstip in de schuine zijkan
ten van de kast zijn gemaakt, wijzen op intensief gebruik. Achter die paneeltjes 
zijn toen plankjes aangebracht die een tekort aan bergruimte konden opvangen. 
Dat dit op een later tijdstip is gebeurd, blijkt uit het in notenhoutkleur gebeitste 
materiaal van de huidige zijpaneeltjes. De oorspronkelijk notenhouten paneeltjes 
zijn verzaagd tot de plankjes erachter. Creatief omgaan met ruimtegebrek is dus 
ook van alle tijden. De kast blijkt een echte gebruikskast te zijn geweest. 

In de versierde kapiteelrand is zorgvuldig een tekst gesneden in de toen
malige taal van de wetenschap, Latijn. Het geschrevene geeft voortreffelijk de 
eerbied weer die de blijkbaar niet ongeletterde opdrachtgever voor de door God 
geschapen natuur koesterde. Zonder twijfel heeft de ons onbekende eerste eige
naar dergelijke gevoelens voor de kast en zijn inhoud ervaren. Zijn bescheiden
heid ten opzichte van al die wonderbaarlijke zaken die hem bereikten en zijn 
ingehouden trots dat hij zich zo'n mooie kast kon veroorloven, ja, dat de zaken 
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dat zelfs nodig maakten, stralen ervan af. Het moet voor hem een vreugde 
geweest zijn ermee te werken en hij wilde anderen erin laten delen. 

MAGNIFICUM SI QUAERIS OPUS MIRANDAQUE COELI; 
HIC VIDE QUAE FERVERIS QUAE GLACIALE TENET. 

In 1912 heeft de Amsterdamse student in de farmacie Jan van den Berg de tekst 
als volgt vertaald : 

Zo gij het heerlijk en bewonderenswaardig werk des hemels wenst te zien; 
Kijk hier dan, wat warme en koude streken der aarde U kunnen biên. 

Jan van den Berg werd een actieve en zeer geziene apotheker. Van 1954-1957 
was hij voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering 
der Pharmacie. In i960 overleed hij op 69-jarige leeftijd. Op dit moment is hij de 
enige persoon van wie met zekerheid is te zeggen dat hij met de kast te maken 
heeft gehad. Hij heeft de inhoud geïnventariseerd en een en ander herschikt en 
vervangen; 'gerestaureerd' zoals hij dat in zijn verantwoordingsbrief van septem
ber 1912 noemt. Hij heeft dat gedaan op verzoek of in opdracht van de toenmali
ge eigenaar, de NV Koninklijke Pharmaceutische Handelsvereeniging. 

De inhoud van de kast 

Zestig tjokvolle laden met simplicia vormen het meest interessante deel van de 
kast. Veel middelen zijn voorzien van oude etiketten die ons inlichten over het 
gebruik, de prijs en andere gegevens. Het geheel laat iets zien van de handel in 
kruiden in vroeger tijden en van de geneesmiddelen die toen gebruikt werden. 

Bij de inventarisatie van 1912 heeft Jan van den Berg een alfabetische 
cross-index gemaakt waarmee snel een bepaald simplex in de kast te vinden is. 
Het aantal simplicia dat hij heeft vastgesteld, bedroeg 905- Helaas is na 1912 de 
inhoud van de laden 6l en 62 verdwenen. Verhuizingen ? Een ander gebruik van 
deze laden en de inhoud ergens anders opgeborgen ? Niemand kan het meer 
vertellen. Ook een door Van den Berg genoemde oudere inventaris, die 't Ver
schil der Autheuren' heette, is verloren gegaan. Na 1912 zijn geen nieuwe mate
rialen aan de inhoud van de kast toegevoegd. 

In 1997 is de kast door mij opnieuw geïnventariseerd, hij bevat nu 797 
simplicia. Het relatief grote verschil met de inventaris uit 1912 is niet alleen te 
wijten aan de verdwenen simplicia uit lade 6l en 62. Een zeventigtal was onder 
meer dan één naam opgenomen, waardoor een dubbele nummering kon ont
staan. 

De inventarisatie van 1997 leunt op die van 1912, maar de simplicia zijn nu 
uitgebreid beschreven. Behalve de naam van het simplex en de genoemde syno
niemen wordt de herkomst en het (vroegere) gebruik vermeld, alsmede de tekst 

10 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 50 Nr. 101 2001 



op de aanwezige etiketten. Ook wordt aangegeven of het middel voorkomt in 
een van de tussen 1686 en 1997 eerst in Amsterdam, later in Nederland geldende 
farmacopees. Omdat het oudste simplex uit 1715 stamt en d'Amsterdammer Apo
theek van 1686 op dat moment van kracht was, is deze als beginpunt van de 
reeks genomen. Alleen de vermelding van de farmacopees is nog niet gecomple
teerd. 

Vóór de inventarisatie van Van den Berg heeft er een andere herschikking 
plaats gehad, waarbij de simplicia in open doosjes zijn ondergebracht om ze 
beter van elkaar gescheiden te houden. Er zijn namelijk geen sporen gevonden 
van een onderverdeling van de laden. Op de bodem van lade 58 zijn nog 12 eti
ketten te vinden die zo stevig zijn vastgeplakt dat ze niet gemakkelijk te verwij
deren zijn. Ieder etiket geeft de plaats aan van het bijbehorende simplex. De 
inhoud van de lade kon dus gemakkelijk door elkaar schuiven bij het openen en 
sluiten. Dat was niet zo erg bij de oudere simplicia die heel vaak in spanen doos
jes opgeborgen waren, maar in de laatste helft van de negentiende eeuw werden 
veel nieuwe plantaardige simplicia ingevoerd, die natuurlijk niet gewoon los in 
de laden moesten liggen. De werkdatum van deze herschikking zou op 1890 
gesteld kunnen worden, de datum van de oprichting van de Pharmaceutische 
Handelsvereeniging. Het is speculatief, maar nieuwe bezems vegen meestal 
schoon en zowel het materiaal van de in eigen beheer gemaakte open doosjes, 
als het handschrift en de etikettensoort met de namen van de simplicia wijzen op 
een laat negentiende eeuwse activiteit. Over deze etiketten zijn in 1912 soortgelij
ke etiketten geplakt met het handschrift van Van den Berg. 

In de open doosjes bevinden zich de losse simplicia naar grootte ingedeeld. Per 
lade zijn er 6, 16, 24 of 30 doosjes. Ter bescherming van de inhoud zijn ze met 
een soort vloeipapier afgedekt. Voor de laden met kinabasten bijvoorbeeld zijn 
deze doosjes groot omdat de basten een bepaalde maat hebben. Af en toe moest 
een concessie aan de maat van de doosjes gedaan worden, want sommige basten 
pasten er niet in. Deze werden dan met inscriptie en al in tweeën gebroken, 
zoals bijvoorbeeld met Cassia Lignea vera uit 
lade 2 is gebeurd. De laden met zaden bevat
ten veel doosjes omdat zaden klein zijn. De 
verschijningsvorm van de simplicia is de lei
draad voor de indeling. Zaden bij zaden, wor
tels bij wonels, mineralen bij mineralen, enz. 

Heel wat simplicia zijn al eerder in 
doosjes gedaan, spanen doosjes in dit geval. 
Ze werden voorzien van een los etiket van 
geschept papier erin en een dito etiket op de deksel. Alle nu bestaande gegevens Fi„ 2 Afbeelding van het etiket 
zijn toen uitputtend op die etiketten aangebracht. Er is geen enkel origineel etiket betreffende het oudste simplex (1715) 
van voor die tijd overgebleven. Dat kan verwarring geven want het etiket van het 
oudste simplex vermeldt het jaar 1715 als datum : 

"Radix Rhabarber Moscov. uijt Persien, 1715 van Qualiteit als Levantse Rha-
barber, uijtgezondert dat de Moscov. met de bruijne bast bevonden word. 
een stuk ditto van 1755. gegarbuleerd of gezuijverd" (fig. 2). 

in de kast. 
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De spanen doosjes en de grote losse etiketten van geschept Oud-Hollands papier 
in een fraai handschrift - wellicht met een ganzenveer geschreven - zijn vrijwel 
alle voorzien van een datum uit de achttiende eeuw. Een snelle conclusie zou 
zijn dat inhoud, doosjes en etiketten inderdaad uit die eeuw stammen. Maar 
helaas, zo eenvoudig is dat niet. Het geschepte papier van de etiketten blijkt frag
menten van watermerken te dragen. Gelukkig lagen er nog enkele vellen papier 
met complete corresponderende watermerken in de kast. Deze wijzen erop dat 
het papier in het begin van de negentiende eeuw gemaakt is. 

Een van de watermerken geeft een afbeelding van de Nederlandse Maagd 
met helm en pluim, lang haar, gekleed in een vrij hooggesloten japon met 
halve mouwen en een wijde rok, zichtbaar tot even over de heupen. Zij 
houdt een stok vast waarop een vrij platte hoed met een veer is gestoken, 
gelijkend op de Franse steek van Napoleon. Ze wordt voorafgegaan door 
de Nederlandse leeuw met zwaard en pijlen. Maagd en leeuw zijn in per
spectief omkaderd met een soort tuinhek. Tussen de hoed en het zwaard 
van de leeuw is «Pro Patria» te lezen. Een andere afbeelding toont een 
gekroond rond randschrift met een heraldische voorstelling in het centrum. 
Ook hier weer «Pro Patria», maar ook «Libertate» en «Vryheyt». 

Onze voorouders waren heel zuinig met papier. Wat nog gebruikt kon worden, 
werd niet weggegooid. Sommige envelopjes met simplicia bijvoorbeeld (Tourne
sol uit lade 37) zijn gemaakt van oude prijscouranten van drogerijen. Ook de niet 
bedrukte achterkant van verkopingslijsten werd gebruikt. Het is dus niet zo waar
schijnlijk dat het mooie en dure geschepte papier direct na aanschaf in zoiets als 
royale etiketten werd geknipt. Andere etiketten, zonder dat fraaie handschrift, 
waren heel klein van formaat. 

(1) Wittop Koning, D.A. : Compendium 
voor de Geschiedenis van de Pharmacie 
van Nederland. KNMP 's-Gravenhage 
en Uitgeversmaatschappij De Tijd
stroom - Lochum/Gent. 1986, 238. 

Een argument om rond 1860 als uitvoeringsdatum voor de fraaie etiketten 
te kiezen, geeft het etiket 'Koningskina, geteeld op Java'. Deze kina werd pas na 
1854 op Java verbouwd en de teelt werd in 1872 stopgezet. Rond 1860 betekent 
dus ergens tussen 1854 en 1872. In 1859 fuseerden Mastenbroek en Gallenkamp 
tot de gelijknamige firma, die in 1890 deel zou uitmaken van de Pharmaceutische 
Handelsvereeniging (1). Een tweede argument, de nieuwe bezem die schoon 
veegt, kan ook hier weer speculatief gebruikt worden. Het is immers niet onge
bruikelijk om bij een overname of een fusie orde op zaken te stellen. Daarbij zou 
het ordenen van de waardevolle inhoud van de kast hebben kunnen behoren. 
Het is namelijk steeds hetzelfde regelmatige handschrift op de etiketten waarvan 
de jaartallen van 1715 tot 1785 lopen en waarin ook het koningskina etiket lijkt te 
zijn geschreven. Hierbij past de kanttekening dat het roerige tijden waren eind 
achttiende, begin negentiende eeuw, dat de scheikunde zich aan het ontwikkelen 
was en dat men pas na geruime tijd de bezonkenheid kon hebben om terug te 
zien naar de 'ouderwetse' 18de eeuwse middelen. Verder weten we uit de litera
tuur, bijvoorbeeld de Berigten van de Nederlandsche Maatschappij ter bevorde
ring der Pharmacie (vanaf 1845), dat het in de tweede helft van de negentiende 
eeuw zeer en vogue was departementsgewijs verzamelingen van nieuwe genees
middelen aan te leggen en de vergaderingen te besteden aan bij- en nascholing 
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van de leden. Als er geen bestaande kasten voor de verzamelingen waren, wer
den ze gemaakt. Te oordelen naar later toegevoegde simplicia, die niet van die 
fraaie etiketten zijn voorzien, kan de kast in de negentiende eeuw voor dat doel 
gebruikt zijn. Dit alles wijst erop dat 1860 als herinrichtingsdatum er niet ver 
naast zal zijn. 

De meeste simplicia zullen als geneesmiddel zijn gebruikt, maar er zijn 
ook kleur- en verfstoffen, polijstmiddelen en zegellak, inkt en houtsoorten die 
voor letterhout gebruikt zijn. Sommige middelen zijn in soorten en ondersoorten 
in de kast bijeengebracht. Koffie, cacao, galnoten, aloë, kina, bezoarstenen, copal 
en dergelijke zijn in ruime mate voorhanden. Ze werden alle als geneesmiddel 
gebruikt en natuurlijk waren ze opgenomen in d'Amsterdammer Apotheek van 
1686. Ze zijn vaak voorzien van aankoopdata, de prijs op de betreffende datum 
en verdere algemene of specifieke bijzonderheden die soms via de koop en soms 
via literatuur beschikbaar waren. Uit dit laatste is af te leiden welke boeken er in 
de achttiende eeuw in de praktijk als referentie gebruikt werden. Genoemd zijn 
onder andere de auteurs Dodonaeus, Pomet, Munting en Lémery (2). Uit de eti
ketten valt op te maken dat de eigenaar van de kast over deze boeken beschikte. 

Vier namen van personen zijn op de etiketten gevonden. Bij Semen Cadjan 
is gemeld: "Cajan of Cadjan. Oostinde. Boontjes, om Varkens te mesten van 
Corn: v: Odijk 1749". Pinda's waren toen nog varkensvoer. Drie namen zijn 
gevonden op twee envelopjes met Magisterium Scammonii. Waarschijnlijk waren 
dat de leveranciers, hoewel geen van die namen is opgenomen in de Biografi
sche Index van Nederlandse apothekers tot 1867 (3), maar misschien is er een 
aanknopingspunt te vinden in de archieven te Amsterdam. 

Envelop 1 : "Magist. Scamonae. A 20 F 't CC. 3 Junij 1757. Bij ter Mersch." 
Envelop 2 : "Magist. Scamonae. A 18 F 't CC. 13 Junij 1757. Bij Konijnenberg, 
Martens." 

Op 3 juni kostte het middel 20 guldens per pond, op 13 juni 18 guldens. (CC is 
hier de gebrekkige weergave van het teken op het etiket dat een pond = 369,1 g 
aangeeft.) 

Van veel simplicia zijn verschillende monsters te vinden. Bij inkoop kon 
de nieuwe aankoop ermee vergeleken worden, maar dezelfde monsters konden 
ook getoond worden aan een klant die op grond daarvan zijn bestelling plaatste. 
Koffie is hierbij een aardig voorbeeld. Koffiebonen worden onderscheiden naar 
het land van herkomst, want toen al werd koffie wereldwijd op geschikte plaat
sen verbouwd. Zo zijn er elf soorten in de kast. De oudste bonen zijn van 1736. 
Het zijn Surinaamse bonen en zogeheten Engelse die uit het buurland Guyana 
kwamen. Deze werden via Engeland geïmporteerd. De rechtstreeks uit Suriname 
gehaalde bonen werden ook Zeeuwse genoemd, omdat Zeeland een monopolie 
had op de kolonisatierechten van het in 1667 op de Engelsen veroverde Surina
me. Bij de inrichting en afwatering van de Surinaamse koffieplantages stonden de 
Zeeuwse polders model. Het poldermodel lijkt onuitroeibaar. 

(2) Dodonaeus, R. : Cruydtboek. 1644. 
Pomet, P. : Histoire générale des dro
gues. 1694. 
Lémery, N. : Dictionnaire ou Traité 
universel des drogues simples. (1698) 
1727. 
Munting, A. : Naauwkeurige Beschrij
ving der Aardgewassen. 1696. 
(3°) Bierman A.I., Lieburg, MJ. van, 
Wittop Koning D.A. : Biografische 
index van Nederlandse apothekers tot 
1867. Erasmus Publishing, Rotterdam. 
1992. 
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De prijzen en jaartallen in bijgaand over
zicht van koffieprijzen staan alle op de bij
behorende etiketten. Levantse bonen kost
ten in april 1750 20 stuivers per pond. Om 
deze hoge prijs te rechtvaardigen is speci
aal op het etiket vermeld dat "Levantse 
Coffijboonen, is Mochase; dog word door 
Caravaanen, over de Levant gezonden, 
daarom is se hoger in Prijs, als Mochase" 
(fig. 3). De bonen uit Mokka kostten toen 

16 stuivers per pond. Omdat ze zonder tussenhandel direct via de Verenigde 
Oost- Indische Compagnie naar Amsterdam werden vervoerd, kon die prijs ook 
lager zijn. Zo te zien zijn de koffieboontjes identiek. Het jaar daarop "9ber 1751" 

„ . „ , „ , . , , - 9ber is snelschrift voor november, want het Latijnse novem is negen en novem-
Fig. 3- Afbeelding van het etiket van 
'LevantseCoffijboonen'. ber was ooit de negende maand - bleven de prijzen redelijk stabiel, Levantse 

bonen 20 stuivers en Mochase 11 tot 16 stuivers per pond. Met de lage prijzen 
van 1758 werden de dure koffiesoorten door de eigenaar van de kast niet meer 
verhandeld. 

KOFFIEPRIJZEN IN STUIVERS PER POND 

Surinaamse 

Engelse 

Ceylon 

Levant 

Mokka 

Martinique 

S. Domingo 

1736 

10- 12 

21 

1737 

9 

1750 

9 - 1 3 

20 

16 

12 

1751 

20 

11 - 16 

1758 

6,5 - 8,5 

7 -7,5 

De kast bevat ook edel- en halfedelstenen, pareltjes en barnsteen. Dit alles werd 
in fijngestampte vorm als geneesmiddel gebruikt. Het meeste kan als juweliersaf-
val gezien worden. Er is bijvoorbeeld een beschadigd en daardoor onverkoop
baar christustorso van barnsteen, er zijn kapotte kralen van cornalijn en met 
monogrammen versierde geslepen stukjes lapis lazuli. Smaragd, robijn en saffier 
zijn aanwezig als kleine brokjes en grof en fijner poeder. Op het etiket van een 
spanen doosje met hyacinthsteen staat bijvoorbeeld: «Lapis Hyacinth : Extra hard 
in 't stampen, door een zijde zeef gezift.» Het materiaal was dus alvast fijnge
stampt om het bij aanvraag zonder oponthoud aan de apotheker te kunnen leve
ren. Deze middelen werden gebruikt in voorschriften als Confectio hyacinthorum; 
een befaamd maar duur hartversterkend middel uit d'Amsterdammer Apotheek 
van 1686 dat ook tegen de pest zou beschermen. Als het niet hielp, was een van 
de bestanddelen vast en zeker vals. 

K8C- <7 
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De inhoud van de kast is uitsluitend plantaardig, dierlijk en mineraal. 
Behalve honderden soorten bladeren, kruiden, basten, wortels, zaden, harsen, 
gommen en zo voort, zijn er ook delen van walrustanden en vossen, zagen van 
de zaagvis, schildpad, mummie, eenhoorn en zelfs hondenkeutels te vinden. De 
hond die dat moest produceren, werd uitsluitend gevoed met gemalen beende
ren met melk. Het witte resultaat heette Album graecum of Witte klamey. Vol
gens de beroemde arts Galenos (2de eeuw) was het heel effectief tegen kwaad
aardige zweren. Hij had het bereidingsvoorschrift voor de uitwerpselen toen voor 
heel veel geld van een apotheker gekocht (4). In de kast bevinden zich verder 
parelmoerschelpen, kreeftsogen, kiezel, allerlei soorten steen tot aan fossielen toe 
en delfstoffen als zwavel, kwikgesteenten, antimoon en dergelijke. De middelen 
zijn uit de hele wereld afkomstig. 

Uit het voorgaande is af te leiden dat de kast tussen 1715 en 1785 gebruikt 
is als monsterkast met archieffunctie door een handelaar of handelsfirma in krui
den en aanverwante artikelen. Rond het jaar 1860 zou een herschikking van de 
simplicia plaatsgevonden hebben, waarbij alle oude etiketten zijn vervangen door 
grote etiketten van geschept Oud-Hollands papier en de toen aanwezige simpli
cia in spanen doosjes zijn gedaan. De kast heeft sindsdien voornamelijk als mon
sterkast gefungeerd. Het is mogelijk dat hij een rol heeft gespeeld bij de toen 
populaire nascholing. 

De herkomst van de kast 

In 1997 zijn alle laden uit de kast geweest, de boven- en onderkast zijn van 
elkaar gescheiden en alle delen zijn nauwkeurig geïnspecteerd. De kast heeft een 
grondige schoonmaakbeurt ondergaan, maar het uiteindelijke doel is niet bereikt. 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden over de herkomst. Uit een briefwisseling met 
de directeur van het Amsterdams Stedelijk Museum in 1957 blijkt dat de kast in 
dat jaar tot de inventaris behoorde van de N.V. Koninklijke Pharmaceutische 
Fabrieken v/h Brocades - Stheeman & Pharmacia en zich bevond in het hoofd
kantoor te Meppel. In 1912 stond hij nog bij de NV Koninklijke Pharmaceutische 
Handelsvereeniging in Amsterdam. Aan te nemen is dat de kast in 1890 tot de 
inventaris behoorde van de 'Handelsvereeniging' die in dat jaar door fusie van de 
Amsterdamse firma's A. d'Ailly & Zonen en Mastenbroek & Gallenkamp was ont
staan, (5) tenzij de kast tussen 1890 en 1912 bij een gelegenheidskoop is aange
schaft. 

De 'Handelsvereeniging' werd een belangrijke farmaceutische producent 
en distributeur, vooral voor het westen van Nederland. Maar de moeilijke jaren 
na de Eerste Wereldoorlog maakten het noodzakelijk om in 1927 opnieuw te 
fuseren, ditmaal met de welbekende firma Brocades en Stheeman uit Meppel. Dit 
bedrijf is voortgekomen uit de apotheek die Willem Brocades daar in 1797 geo
pend heeft. De NV Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades - Sthee
man & Pharmacia onderging een reorganisatie in 1945, waarbij de fabricage van 
geneesmiddelen belangrijker werd. In 1967 ontstond Gist-Brocades uit een fusie 
met de Delftse Gist en Spiritusfabriek. De laatste herstructurering was in 1991 met 

(4) Debru, A. : The gardener and the 
lady. Therapeutics and society in the 
age of Galen. The Pharmacy, Windows 
on History, red. Pötzsch R. Editiones 
Roche, Basel. 1996, 26. 
(5) Zie noot 1. 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 50 Nr. 101 2001 1 5 



MAGNIFICUM SI QUAERIS OPUS... 

de overname door de Japanse firma Yamanouchi. De kast wordt dan aan het 
Museum De Griffioen overgedragen vanuit de op te heffen directiekamer van de 
vestiging te Meppel. 

Na de fusie van 1927 is helaas brand uitgebroken in de archieven van Bro-
cades, zoals de firma kortweg werd genoemd. Alles is toen in vlammen opge
gaan. Om informatie te bekomen, is deze weg dus afgesloten. Blijft over het 
raadplegen van de stadsarchieven te Amsterdam betreffende de partners waaruit 
de 'Handelsvereeniging' uiteindelijk is ontstaan. Dit onderzoek moet nog gebeu
ren. 

Tot slot 

In de geest van zijn tijd heeft de eerste onbekende eigenaar een tekst in de kast 
laten aanbrengen die hem en degenen na hem als inspiratie kon dienen. In ieder 
geval is het werk dat reeds gedaan is en dat nog moet gebeuren om een volledig 
beeld van de geschiedenis van kast en inhoud te krijgen, geïnspireerd door de 
eerste vier woorden van die tekst. Als hommage zijn die nu aan die eerste eige
naar opgedragen, want het is heel bijzonder dat de kast en zijn inhoud de eeu
wen in zo'n goede staat hebben doorstaan. 

MAGNIFICUM SI QUAERIS OPUS... Als je heerlijk werk zoekt... 

Samenvatting 

De herkomst van de simpliciakast van het Medisch-Farmaceutisch Museum 
de Griffioen is vastgesteld tot het jaar 1890, het jaar waarin de NV Pharmaceuti-
sche Handelsvereeniging ontstond door fusie van de firma's A. d'Ailly en Masten
broek & Gallenkamp. Na de fusie in 1927 tot de NV Pharmaceutische Fabrieken 
Brocades, Stheeman & Pharmacia werd de k^st naar het hoofdkantoor te Meppel 
overgebracht. Verder onderzoek naar de herkomst moet nog plaats vinden in de 
stadsarchieven van Amsterdam. 

De inhoud van de kast bestaat nu uit 797 simplicia. Rond 1860 heeft een 
herschikking plaatsgevonden, waarbij de collectie van spanen doosjes en nieuwe 
etiketten van Oud-Hollands geschept papier werd voorzien. De daarop voorko
mende data met handelsgegevens lopen van 1715 tot 1785. Rond 1890 is de kast 
ingericht met open doosjes waar de losse simplicia in opgeborgen werden. Bij de 
inventarisatie van 1912 is een alfabetische cross-index gemaakt om de simplicia 
snel in de kast te kunnen vinden. Sindsdien zijn geen nieuwe materialen meer 
toegevoegd. Bij de inventarisatie van 1997 zijn de namen van de simplicia opge
tekend met de vermelde synoniemen, herkomst, gebruik, tekst op de etiketten en 
het voorkomen in een of meer Amsterdamse en/of Nederlandse farmacopees. 
Alleen de weergave van het voorkomen in de farmacopees moet nog gecomple
teerd worden. De tot nu toe genoteerde gegevens zijn in het bezit van het 
Medisch-Farmaceutisch Museum De Griffioen te Delft en de auteur van dit arti
kel. 
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Conclusie : In de achttiende eeuw - tussen 1715 en 1785 - werd de kast 
gebruikt bij de bedrijfsvoering van een handelaar of handelsfirma in kruiden, 
geneesmiddelen en aanverwante artikelen. Het was toen een monsterkast met 
archieffunctie. In de negentiende eeuw fungeerde hij alleen als monsterkast, 
waarbij de inhoud werd gebruikt als studie- en vergelijkingsmateriaal. In de twee
de helft van de negentiende eeuw deed hij wellicht ook dienst als bron voor bij
en nascholing van apothekers. Een groot deel van de twintigste eeuw vormde de 
kast een waardige achtergrond voor de directiekamer van de firma Brocades in 
het hoofdkantoor te Meppel. 

Summary 

The origin of the cabinet of simples in the Medisch-Farmaceutisch Museum De 
Griffioen at Delft has been established until the year 1890 in which the NV 
Pharmaceutische Handelsvereeniging originated through a merger of the firms A. 
d' Ailly and Mastenbroek & Gallenkamp. Sometime after the take- over in 1927 as 
NV Pharmaceutische Fabrieken Brocades, Stheeman & Pharmacia, the cabinet 
was brought over to headquarters at Meppel. Further research of its descent has 
to be made in the archives of the city of Amsterdam. 

The cabinet contains 797 simples at present. Around 1860 they were rear-
ranged and put into chipboxes. New labels of hand-made paper containing busi
ness information were added. The data thereon were stated from 1715 to 1785. 
Around 1890 the cabinet was installed with open boxes to store the simples. At 
the stocktaking of 1912 an alfabetical cross-index was made to facilita te finding 
the simples. Since then no new material was added to the contents of the cabi
net. At the stocktaking of 1997 the names and stated synonyms of the simples, 
their origin and use, the text on the labels and the occurrance in one or more 
Amsterdam or Dutch pharmacopeia's were taken down. Solely the stating of the 
pharmacopeia's has to be completed. Data acquired so far are in possession of 
the Medisch- Farmaceutisch Museum De Griffioen at Delft and the author of this 
article. 

Conclusion : In the eighteenth century - between 1715 and 1785 - the 
cabinet served as a useful instrument for the conduct of business by a trader or 
trading firm in herbs, drugs and related articles on account of its archived busi
ness data. In the nineteenth century the simples were kept as samples, useful for 
purposes of comparison and study. In the second half of the nineteenth century 
the cabinet perhaps also served in refresher courses for pharmacists. A large part 
of the twentieth century it served as a worthy ornament decorating the managers 
office at headquarters of NV Brocades, Stheeman & Pharmacia at Meppel in the 
Netherlands. 
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