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Een simpliciakast is een meubel met een aantal schuifladen (bijna altijd met vakjes) waarin een 
verzameling simplicia is ondergebracht. Simplicia zijn de plantaardige, dierlijke en minerale materialen 
waarmee apothekers door de eeuwen heen volgens nauwkeurig in een farmacopee beschreven 
recepten hun medicijnen (composita) bereidden. De verzameling simplicia was een 
referentiecollectie, voor eigen gebruik en/of voor studie en examens van aspirant-assistenten en -
qpothekers. Van elk simplex was een kleine hoeveelheid of voorbeeld in de kast aanwezig en de 
collectie was in principe gebaseerd op de lijst met simplicia in de vigerende farmacopee. De 
verzameling vormde dus geen handelsvoorraad of huisapotheek. Vroeger bezat vermoedelijk elk 
(medisch-) farmaceutisch gilde in Nederland een eigen simpliciakast, en ook veel apothekers zullen er 
een gehad hebben. 

Eeuwenoud fenomeen 

De eerste vermelding van een onmiskenbare simpliciakast betreft die van het Collegium 
Pharmaceuticum in Den Haag1

• In de notulen van een vergadering uit 1660 vinden we het voorstel om 
"een kasken te laeten maeken om alle de emolumenten vant collegie in te bewaeren". In hetzelfde jaar 
werd daartoe een besluit genomen, in 1661 betaalde het gilde de rekening en in 1662 werden de 
simplicia geleverd. In 1730 werd de kast door Jacob de Riemer beschreven als "een tamelijk groote 
kas" waarin "ingesloten zijn de voornaamste simplicien die in de Pharmacie bekend zijn, en den 
geenen, die zijn proef als Apotheker wil doen in 't examineeren voorgesteld werden". Misschien was 
ook de "cas vol kleyne doeskens vol alderhande cruyden" uit de inboedel (1605) van de Rotterdamse 
apotheker/geneesheer Jacob Andriesz.3 een simpliciakast. 
Binnenin de kast van het Collegium Medico-Pharmaceuticum in Delft4 bevindt zich het anagram in 
LaVDeM receptaCVLi tam simpliciVm qVam compositorVm medicaminVm (tot lof van de 
bewaarplaats van de enkelvoudige en samengestelde geneesmiddelen), waarin behalve de 
benaming van de kast ook de datering (1730) is te lezen. In 1741 wordt hij genoemd in een rekening5

: 

"Aen 't repareeren aen de simpliciakast". Op de aankondiging van de veiling van de apotheek van de 
Delftse "stadsdoctor" Anthony Hendrik Stork in 1740 wordt "Een Simplicie-Kas, met zyn Mineralia en 
Simplicia daar inne zynde" vermeld6

• Deze "simplicia kas met alle de ingrediënten" werd voor 40 
gulden gekocht door apotheker George Mesch. In 1757 erfde kleinzoon George Henricus van der 
Boon Mesch zijn huis en apotheek "wijders meede de simplicie kast met alle derselver simplicia". In de 
titel van zijn boek Ontslote kabinet der simplicia, ... verwijst Schroder7 in 1741 naar een (figuurlijke) 
simpliciakast. Een "Fraay Simplitie Cabinet" van de Amsterdamse koopman Diderick Smith8 werd 
geveild in 1761. De simpliciakast van Hendrik de Bosch8 heet in de veilingcatalogus uit 1772 een theca 
ornatissima medicamentorum simplicium, arte fabrili nitidissime compacta, ofwel een fraaie kast met 
simplicia. De lijst van de bezittingen van het Amsterdamse Collegium Medicum uit 1798 vermeldt 
onder meer9 de "Catalogussen der Simpliciën-kassen", en in een voorstel voor artsenijbereidkundig 
onderwijs uit 1799 wordt het gebruik van "simplicia-kassen" aanbevolen10

• Het woord simpliciakast 
heeft dus duidelijk 18d0 -eeuwse wortels. In de 19de eeuw komt de benaming simpliciakast (incl. 
spellingsvarianten) nog veel voor in advertenties van te koop aangeboden en gevraagde kasten in het 
Pharmaceutisch Weekblad11 van 1864 tot 1901 (na 1902 ontbreken de advertenties). Hieruit is op te 
maken dat er in de tweede helft van de 19de eeuw een levendige handel bestond in simpliciakasten en 
dat ze nog volop werden gebruikt. In de periode 18901894 werden sets van 250 en 365 simplicia uit de 
Nederlandse farmacopee door de Duitse apotheker C. Stephan (Dresden) aangeboden als 
"pharmacognostische verzameling" geleverd in een kist11

• Sinds het begin van de 20s10 eeuw is er bij 
actuele collecties bijna steeds sprake van een simpliciaverzameling en niet meer van een 
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simpliciakast, waarschijnlijk omdat het aantal 'verplichte' simplicia gestadig verminderde en niet meer 
in een kast ondergebracht hoefde te worden. Zo werd in î 925 melding gemaakt van een "practische 
simplicia-verzameling" met c. 170 simplicia geleverd door de Onderlingen Pharmaceutischen 
Groothandel in Utrecht, die leerlingen van de Haagschen Assistenten-Cursus werd aangeboden in 
glazen buisjes in een kartonnen doos met practische klepsluiting12

• Een laat simpliciakastje13 dateert 
vermoedelijk uit de periode î 9451950. In 1969 stelde de Onderlinge Pharmaceutische Groothandel 
een "Simplicia verzameling gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant no. 125, d.d. 2-7-1969" 
beschikbaar, met 94 bijna uitsluitend plantaardige simplicia in plastic buisjes in enkele kartonnen 
dozen. Brocades-ACF Groothandel N.V. in Maarssen bood toen eenzelfde "Simplicia-verzameling 
voor Pharmaceutische Studenten" aan in plastic doosjes. Vanwege de opiumwet ontbreken in beide 
verzamelingen Cannabis indicae Herba en Opium. Tegenwoordig is de kennis van simplicia bij de 
opleidingen van weinig of geen betekenis meer. 

Bestaande simpliciakasten 

Bij pogingen om de herkomst van een oude simpliciakast te achterhalen, heb ik ook geprobeerd een 
overzicht te krijgen van de nog bestaande simpliciakasten in Nederland. In 2005 heb ik daarvan 
verslag uitgebracht op de jaarlijkse Farmaceutisch Historische Dag van de Commissie voor de 
Geschiedenis van de Farmacie (KNMP) in Arnhem 14

• Bij de reprise hiervan tijdens de 
najaarsbijeenkomst in 2006 in Hasselt (België) van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie 
in Benelux presenteerde ik een nieuw overzicht, waarvan ik hier een wat meer gedetailleerde en 
bovendien aangevulde versie geef. Bij mijn naspeuringen werd ik op weg geholpen door enkele 
eerdere samenvattingen: Wittop Koning & Lunsingh Scheurleer15 vermeldden vier "thans in ons land 
bekende kasten", terwijl Wiechmann 16 er al negen wist te achterhalen. In min of meer chronologische 
volgorde worden hieronder 20 kasten en kastjes besproken. Enkele hiervan kwam ik op het spoor bij 
de Farmaceutisch Historische Dagen in Arnhem (2005) en Utrecht (2006) en ongetwijfeld wachten er 
nog meer op 'ontdekking'. Per kast komen aan de orde: de naam van de eerste traceerbare eigenaar 
en/of locatie, de huidige locatie, de datering, een korte beschrijving van de kast, de aan/afwezigheid 
van simplicia en een catalogus, de herkomst van de kast en verwijzingen naar eventuele eerdere 
literatuur en websites. 

1. Collegium Pharmaceuticum, Den Haag {fig. 1) 
Huidige locatie: Museum Boerhaave, Leiden. 
Datering: 1660. 
Deze gildekast is de oudste, opmerkelijkste en meest besproken en afgebeelde Nederlandse 
simpliciakast. Hij heeft het uiterlijk van een manshoog, in leer gebonden boek, inclusief koperbeslag en 
klampsloten, met op de rug Thesaurus Sanitatis. Na openen van de deur (voorkaft, met op de 
binnenzijde een schilderij van een exotische tuin) zijn 16 kleine en 9 grote laden voor de simplicia 
zichtbaar, alsmede ruimten voor andere "emolumenten vant collegie". Wittop Koning 17 geeft een 
beschrijving van deze kast en zijn geschiedenis. Na de opheffing van de gilden belandde de kast in 
1806 in de vergaderzaal van de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en 
Toevoorzicht en in 1856 ten huize van de secretaris van deze commissie. In 1891 schrijft Krul 18 dat hij 
"in vollen glans op het Gemeente-Muzeum" in Den Haag te zien is. Daarna is de kast een poosje 'zoek', 
om dan na meer dan 30 jaar weer op te duiken in de catalogus van museum De Lakenhal in Leiden 19

• 

Hierin wordt gemeld dat de kast afkomstig is uit het Nosocomium, waar hij werd gebruikt "als leidraad 
bij de examina in de pharmacie". Met de verhuizing van het Nosocomium werd de kast naar het 
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universiteitsziekenhuis overgebracht en vervolgens naar De Lakenhal. Uiteindelijk kwam hij terecht in 
het Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen, het tegenwoordige Museum 
Boerhaave. Overvoorde meldde in de catalogus dat in de laden verschillende kruiden aanwezig 
waren. Van der Wielen schetste de inhoud als "zeer weinig volledig". Wittop Koning trof de kast bijna 
leeg aan en de meeste nu aanwezige simplicia zijn door hemzelf ingebracht. 
Catalogus: afwezig. 
Literatuur: Anonymus20

, Bierman21, Hofman22
, Van der Wielen23 24

, Wiechmann 25
, Wittop Koning26

' 
28

'
29

' 

30
, Wittop Koning & Lunsingh Scheurleer31

• Zie ook internet32
• 

2. Collegium Medico-Pharmaceuticum, Delft (fig. 2a, b) 
Huidige locatie: Rijksmuseum, Amsterdam. 
Datering: 1730. 
Deze gildekast, deels vormgegeven als een miniatuurapotheek, is wel de meest prestigieuze van alle 
Nederlandse simpliciakasten. Wittop Koning & Lunsingh Scheurleer geven een uitgebreide 
beschrijving met vele afbeeldingen (ook van enkele laden). De onderkast en het middendeel waren 
waarschijnlijk de bergplaatsen voor grote voorwerpen en boeken. De bovenkast bergt, behalve allerlei 
flesjes, kistjes, laatjes, tientallen miniatuur Delftse apothekerspotjes, een bronzen beeldje van 
Hygiaea (godin van de gezondheid), etc., een aantal laden met het grootste deel van de simplicia. Een 
banderol bovenin de kast draagt het opschrift pietas, scientia, temperantia, vigilantia & studium 
assiduum amant pharmacopoeum (vroomheid, wetenschap, geduld, waakzaamheid en 
voortdurende studie sieren de apotheker), en uit het anagram in LaVDeM receptaCVLi tam 
simpliciVm qVam compositorVm medicaminVm (tot lof van de bewaarplaats van de enkelvoudige en 
samengestelde geneesmiddelen) kan men de datering (1730) afleiden. Bij de opheffing van het 
Delftse gilde in 1804 is de kast "met een behoorlijke catalogus daarbij" overgedragen aan de 
plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht en is waarschijnlijk tot de opheffing van deze 
commissie in 1865 in Delft gebleven. Daarna is de kast jarenlang in het bezit van de Londense 
verzamelaar Henry 0. Huskisson geweest. Symonds noemde Lydiard Wilson als eigenaar. Kort voor 
1960 werd de kast door het Rijksmuseum verworven. 
Catalogus: afwezig. 
Literatuur: Bosman-Jelgersma33

' , Griffioen35
, Symonds36

, Wiechmann37
, Wittop Koning38

' 
39

, Wittop 
Koning & Lunsingh Scheurleer40

• 

3. Chirurgijnsgilde S. Cosmos et Damianus, Rotterdam (fig. 3) 
Huidige locatie: Historisch Museum, Rotterdam. 
Datering: 1730. 
Deze gildekast bestaat uit twee delen. In het bovenste deel was ruimte voor boeken, in het onderste 
bevinden zich tien laden, die nog voor een belangrijk deel met de originele simplicia zijn gevuld. Op de 
rijk versierde kap zijn twee vrouwenfiguren te zien: Hygiaea (godin van de gezondheid) en Flora (godin 
van de bloemen en de lente), omringd door allerlei apothekers- en chirurgijnsattributen, schelpen, 
bloemen, etc. In het midden stond tot in het begin van de 20st8 eeuw (in 1938 niet meer) een beeldje van 
Asc/epios (god van de geneeskunst). Tot de examenstof van de Rotterdamse aspirant-chirurgijns41 

behoorde ook "de Theorie en kennisse van de . . . medicinale stoffen / soo gecompaneerde als 
simplicia in de Chirurgie te passe komende". 
Catalogus: afwezig. 
Literatuur: Bosman-Jelgersma42

, Daalder & Kamp-Heering43
, Van Loon44

, Wiechmann45
, Wittop 

Koning45
'
47

, Wittop Koning & Lunsingh Scheurleer48
• 
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4. Apotheek D'Ailly, Amsterdam (fig. 4a) 
Huidige locatie: Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam. 
Datering: de kast draagt het jaartal 1765, maar is qua stijl duidelijk ouder. 
Deze kast bestaat uit twee delen, waarvan het bovenste deel 14 laden bevat, die nog gevuld zijn met 
de originele simplicia. Op een voetstuk midden op de kap staat op de foto in Wittop Koning49 een niet 
nader te identificeren mansfiguur. Deze kast werd in 1902 door de apotheker Anthony Johannes Rijk 
(18271917) geschonken aan het voormalige, toen pas opgerichte Geschiedkundig Medisch
Pharmaceutisch Museum in Amsterdam. Hij was afkomstig van de grootvader van zijn vrouw, de 
Amsterdamse apotheker Anthoni d'Ailly (17661825). Deze heeft de kast mogelijk overgenomen van 
zijn voorganger en leermeester Theodorus Petrus Schon(c)k (17361812), die in 1765(!) zijn apotheek 
vestigde aan de Keizersgracht in Amsterdam 5°. 
Catalogus: de oorspronkelijke catalogus, door waterschade nauwelijks meer te lezen, werd door 
Wittop Koning geheel uitgetypt. Hij vermeldt in 37 pagina's de namen van 713 simplicia voor een totaal 
van 7 49 vakjes. . 
Literatuur:Wiechmann51

, Wittop Koning52
•
53

, Wittop Koning & Lunsingh Scheurleer54
• 

Opmerking: een mahoniehouten kastje (fig. 4b) aanwezig in het Medisch Farmaceutisch Museum De 
Griffioen in Delft (herkomst onbekend) vertoont veel overeenkomst met het bovenstuk van de hier 
besproken kast. Blijkens de nog aanwezige inhoudsopgave bevatte het allerlei kinine-monsters, 
waarvan er enkele bewaard zijn gebleven. 

5. Hendrik de Bosch, stadsgeneesheer te Amsterdam (fig. 5) 
Huidige locatie: Museum Boerhaave, Leiden. 
Datering: kast 18301840, simplicia 17441772. 
Deze kast staat op een onderstel met sierlijk gebogen kniepoten en bevat 14 laden met honderden 
simplicia. Wiechmann geeft een uitgebreide beschrijving van de kast en zijn inhoud. Alle laden met 
inhoud worden afgebeeld en alle simplicia en andere ingrediënten genoemd, in het Latijn en in het 
Nederlands, volgens de oorspronkelijke catalogi. Hierbij wordt een aantekening gemaakt als het 
desbetreffende simplex niet werd vermeld in de toen vigerende Pharmacopoea Amste/aedamensis 
Renovata (1726) en/of nu niet meer aanwezig is in de kast. Als zodanig is de publicatie van 
Wiechmann een schitterend naslagwerkje voor 18de -eeuwse simplicia. De oorspronkelijke kast 
behoorde toe aan Hendrik de Bosch (17201772). In hoeverre hij de simplicia gebruikte als 
referentiecollectie is onduidelijk; het beroep van arts was destijds in Amsterdam streng gescheiden 
van dat van apotheker. Na zijn overlijden werd de kast geveild, maar wie toen de koper was, is niet 
bekend. In de veilingcatalogus werd de kast aangeprezen als een theca ornatissima 
medicamentorum simplicium, arte fabrili nitidissime compacta. In de 19de eeuw zijn de laden met 
simplicia in een nieuwe behuizing ondergebracht. In 1963 dook deze nieuwe kast (met inhoud) op bij 
een Haarlemse antiquair en werd vervolgens aangekocht door Museum Boerhaave. 
Catalogus: zowel een Latijnse versie (17651772, van de hand van Hendrik de Bosch), als een 
Nederlandse (geschreven in of na 1772, waarschijnlijk door de koper van de kast). 
Literatuur: Anonymus55

, Wiechmann56
• Zie ook internet57

• 

6. Pharmaceutische Handelsvereniging, Amsterdam (fig. 6) 
Huidige locatie: Medisch Farmaceutisch Museum De Griffioen, Delft. 
Datering: 18de_eeuws. 
Deze grote kast bestaat uit twee delen. In de bovenkast bevinden zich vier rijen van 15 laden (zonder 
vakjes). Op de rand van de kap staat te lezen: magnificum si quaeris opus mirandaque coeli; hic vide 
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quae ferveris quae glaciale tenet (Zoo Gij 't heerlijk en bewonderenswaardig werk des hemels 
wenscht te zien. Kijk hier dan, wat koude en warme streken der aarde U aan kunnen biên). Bovenin de 
onderkast zitten twee grote laden, met daaronder, achter twee deurtjes, plankruimte voor boeken e.d. 
De rijke inhoud ( c. 900 simplicia etc.) werd in 1912 geïnventariseerd en "gerestaureerd" door Jan van 
den Berg (18911960), destijds farmaciestudent in Amsterdam. Bovengenoemde vertaling van de 
tekst op de rand van de kap is van zijn hand. In 1997 is de kast opnieuw geïnventariseerd door Algera
van der Schaaf, waarbij ook werd geprobeerd om de herkomst te achterhalen. Dit onderzoek wees er 
op dat de kast oorspronkelijk (18cte eeuw) niet functioneerde als een referentie-, studie- en/of 
examencollectie van een gilde of apotheker, maar eerder werd gebruikt bij de bedrijfsvoering van een 
handelaar. In de 19cte eeuw zou de inhoud als studie- en vergelijkingsmateriaal gediend hebben en 
mogelijk ook een functie hebben gehad bij de nascholing van apothekers. De eerste met zekerheid 
aantoonbare eigenaar van de kast is de N.V. Pharmaceutische Handelsvereniging in Amsterdam 
(1912), na enkele eerdere fusies in 1890 ontstaan uit de Amsterdamse bedrijven A. d'Ailly & Zonen en 
Mastenbroek & Gallenkamp58

• Eén van de betrokken bedrijven was waarschijnlijk de oorspronkelijke 
eigenaar. Wittop Koning 58 sprak van de "oude simpliciakast van d'Ailly" die "rijk voorzien van curiosa" in 
1950 in een van de directievertrekkken van de N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken in 
Amsterdam stond. In 1957 behoorde de kast tot de inventaris van het hoofdkantoor in Meppel, en na 
de herstructurering in 1991 verhuisde hij naar het Medisch Farmaceutisch Museum De Griffioen59

• 

Catalogus: de originele catalogus is verloren gegaan; latere versies dateren van î 912 en 1997. 
Literatuur: Algera-van der Schaaf59

• 

7. 'Utrechtse kast' (fig. 7) 
Huidige locatie: Centraal Museum, Utrecht 
Datering: kast 17de_eeuws (onderstel haast zeker jonger), simplicia 18de_eeuws. 
De kast staat op een onderstel en bevat 21 laden, die gevuld zijn met simplicia en een verzameling 
insecten en andere dieren. Hij werd onderzocht door een speciaal samengestelde werkgroep, en 
beschreven en afgebeeld (inclusief een viertal laden) door Bergvelt & Kistemaker, dit ter gelegenheid 
van de tentoonstelling De Wereld binnen Handbereik: Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 
15851735, in het Amsterdams Historisch Museum in 1992. De simplicia en de collectie insecten etc. 
werden waarschijnlijk omstreeks 1850 samengevoegd. De herkomst van de kast is onbekend. 
Daarom wordt hij hier aangeduid als de 'Utrechtse kast'. Hij werd aan het Centraal Museum 
geschonken (in 1904 ?) door de wed. Wolterbeek geb. Soblet. 
Catalogus: afwezig. 
Literatuur: Bergvelt & Kistemaker60

'
61

• 

8. 'Haarlemse kast' (fig. 8) 
Huidige locatie:Teylers Museum, Haarlem. 
Datering: kast laat 18de_eeuws, simplicia vroeg 19d0-eeuws. 
Deze kast bevat 27 lage laden met vakjes (1 lade ontbreekt) en zes hoge laden zonder indeling. De 
inhoud bestaat uit simplicia en een aanzienlijke hoeveelheid mineralen. De herkomst van de kast is 
onbekend. Daarom wordt hij, refererend aan de huidige locatie, aangeduid als de 'Haarlemse kast'. 
Teylers Museum verkreeg de kast in 1996 als legaat. 
Catalogus: een tiental losse geschriften. 

9. Apotheek Flok, Den Haag (fig. 9a, b) 
Huidige locatie: Leiden (R.W.J.M. van der Ham). 
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Datering: kast laat 18de_eeuws (Louis XVI), simplicia 18de_ tot 19cte_eeuws. 
Deze eiken kast heeft de vorm van een secretaire. Achter het schrijfblad, onder de bovenste lade, 
bevinden zich zes brede laden, twee open vakken en vier smalle laden. Achter beide deurtjes 
bevinden zich nog tien brede laden. De lade boven het schrijfblad is niet ingedeeld en gevuld met 
allerlei ongeregeld spul (lege spanen doosjes, houtmonsters etc.). De smalle laden, ook niet 
ingedeeld, zijn leeg. De i 6 brede laden zijn ingedeeld in vakjes van divers formaat, in totaal 1170, 
waarvan er 945 nog gevuld zijn met simplicia. Deze bevinden zich in op maat gevouwen papieren 
bakjes. De bovenste zes laden bevatten voornamelijk plantaardige simplicia, de laden 7 tot 10 vooral 
mineralen, lade 11 vooral dierlijke simplicia, terwijl in de laden 12 tot 16 weer plantaardige simplicia te 
vinden zijn. De simplicia maken niet de indruk een samenhangende verzameling uit één bepaalde 
periode te vormen. De handschriften zijn oud tot vrij modern en de aangetroffen jaartallen variëren 
van 1664 tot 1910. De kast werd uitgebreid beschreven en afgebeeld (inclusief enkele laden) door Van 
der Ham. Waarschijnlijk was de kast ooit eigendom van Cornelis Flok (17611830), apotheker aan het 
Buitenhof in Den Haag._ Via Maurits Greshoff (18621909), Hagenaar, militair apotheker en later 
directeur van het Koloniaal Museum in Haarlem, is de kast in het Koninklijk Instituut voor de Tropen 
(KIT) in Amsterdam en uiteindelijk in het Nationaal Herbarium in Leiden terecht gekomen, waar hij 
werd onderzocht en gerestaureerd. 
Catalogus: afwezig. 
Literatuur: Van der Ham52

• 

1 O. Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Rotterdam (fig. 1 0) 
Huidige locatie: Museum Boerhaave, Leiden. 
Datering: c. 1800. 
Dit kastje bevat zeven laden en heeft als opzetstuk een vitrine. De laden bergen vooral obsoleta: in 
onbruik geraakte simplicia (destijds al), bijna alle van dierlijke oorsprong. Catalogus: aanwezig 
(typescript). 
Literatuur: Van der Spek53

• 

11. Apotheek Van Spanje, Utrecht (fig.11) 
Huidige locatie: Apothekersmuseum Kisters, Doorwerth. 
Datering: c. 1800. 
Dit kastje bevat 12 laden, die alle gevuld zijn met simplicia. Het is afkomstig uit apotheek Van Spanje, 
vanaf 1840 gevestigd in Utrecht, en via de verzameling van apotheker E.L. Ahlrichs en veilinghuis 
Glerum Auctioneers in Amsterdam in het bezit gekomen van Apothekersmuseum Kisters. 
Catalogus: aanwezig. 
Literatuur: Glerum Auctioneers64

• 

12. 'Pharmacopoea Batava' (fig.12) 
Huidige locatie: Museum Boerhaave, Leiden. 
Datering: c. 1805. 
Deze bruingeverfde kast bestaat uit een onderste deel met 13 laden, met het opschrift Pharmacopoea 
Batava 1805, en een bovenste deel met plaats voor boeken en het opschrift Bibliotheca 
Pharmaceutica Botanica. Er zijn geen simplicia meer aanwezig. De kast is afkomstig uit het 
voormalige Geschiedkundig Medisch-Pharmaceutisch Museum in Amsterdam. De verdere herkomst 
is onbekend55

• 

Catalogus: afwezig. 
Literatuur: Anonymus56

, Wiechmann 67
• 
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13. Apotheek Van Giffen, Purmerend (fig. 13) 
Huidige locatie: Sassenheim (H.J. Boersma). 
Datering: î 9ct•-eeuws. 
Dit kastje bergt onder de bovenste lade nog tien ondiepe laden en één diepere lade. Het is afkomstig 
uit de collectie van Wittop Koning en is grotendeels nog gevuld met simplicia. 
Catalogus: afwezig. 

14. Apotheek (drogisterij?) Van derVegte, Zaltbommel (fig. 14) 
Huidige locatie: Castricum (B. Glaubitz). 
Datering: 19de_eeuws (Biedermeier). 
Dit kastje bevat tien laden die voor het grootste deel nog gevuld zijn met simplicia. De onderste lade is 
niet ingedeeld. Het kastje werd ongeveer 20 jaar geleden overgenomen van apotheker Jan de Jong in 
Zaltbommel. De handgeschreven catalogus is gesigneerd met "MtvanderVegte". Dit betreft 
waarschijnlijk Mathias van der Vegte (geb. 1842), die in 1864 in Arnhem examen (drogist) deed en 
vanaf 1865 was gevestigd in Zaltbommel68

• Als hij niet de eerste eigenaar van het kastje is geweest, 
dan komt (zijn vader?) J. van der Vegte (geb. 1805), apotheker te Zaltbommel, in aanmerking. 
Catalogus: aanwezig. 

15. Rijksuniversiteit, Utrecht (fig. 15) 
Huidige locatie: Apothekersmuseum Kisters, Doorwerth. 
Datering: c. 1865. 
Dit kastje bevat 12 laden, die nog geheel met simplicia zijn gevuld. Het werd gebruikt bij de opleiding 
van farmaciestudenten aan de universiteit in Utrecht. 
Catalogus: afwezig. 

16. Drogisterij Reyst & Krak, leiden (fig. 16) 
Huidige locatie: Museum Boerhaave, Leiden. 
Datering: c. 1880. 
Dit kastje bevat 12 laden, die vrijwel geheel met simplicia zijn gevuld. In Potten kijken & pillen draaien59 

worden een aantal van deze simplicia beschreven. Museum Boerhaave verkreeg dit kastje in 1974 
door aankoop van drogisterij J.G. Gompelman, Steenstraat 41 in Leiden. Waarschijnlijk is het kastje 
afkomstig van drogisterij Reyst & Krak, die eerder op dit adres was gevestigd10

• Mogelijk is er nog een 
verband met apotheek Reyst en Zoon, die in 1882 op het adres Steenstraat 35 opende (en daar nog 
steeds aanwezig is). 
Catalogus: afwezig. 
Literatuur: Anonymus11

• 

17. Apotheek Sneltjes, Haarlem (fig. 17) 
Huidige locatie: onbekend. 
Datering: 19d•-eeuws? 
Dit kastje bevat 15 laden, waarvan er in 1994 nog één was gevuld met houtmonsters (simplicia?). In 
de andere laden had Wittop Koning toen zijn penningverzameling ondergebracht; volgens zijn 
zeggen was het kastje afkomstig uit apotheek Sneltjes aan de Jansweg in Haarlem en al sinds 1932 in 
zijn bezit. Na het overlijden van Wittop Koning in 2001 is het kastje uit het zicht verdwenen. 
Catalogus: afwezig. 
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18. Apotheek Kuyper, Maarssen (fig. 18) 
Huidige locatie: Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem. 
Datering: 19d0-eeuws? 
Deze eikenhouten kast bestaat uit een onderstel met een lade, waarop een tweedeurskast staat met 
twee vakken met elk 14 laden. In sommige laden zijn nog simplicia aanwezig72

• De kast zou afkomstig 
zijn uit een apotheek in Maarssen73

, volgens een mededeling tijdens de Farmaceutisch Historische 
Dag 2005 uit de apotheek van J. Kuyper aldaar. Later behoorde de kast tot de collectie van H. Baljet sr. 
in Arnhem. In 1961 is hij in bruikleen gegeven aan het Nederlands Openluchtmuseum, waar hij nu in 
een glazen omhulling in het tuinhuisje bij de kruidentuin staat74

• 

Catalogus: afwezig. 

19. G.E. Lekskes, apothekersassistente te Leiderdorp (fig. 19) 
Huidige locatie: Medisch Farmaceutisch Museum De Griffioen, Delft. 
Datering:c.19451950. _ 
Dit late, roodbruin geverfde simpliciakastje behoorde toe aan mw. G.E. Lekskes, die in 2006 op hoge 
leeftijd overleed. Het werd door haar vader gemaakt om een verzameling simplicia in glazen buisjes te 
bergen, vermoedelijk voor haar studie, omstreeks 19451950. Ook bevat het zakjes met simplicia 
afkomstig van de N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken, v/h Brocades-Stheeman & Pharmacia, 
in Meppel etc. In 2002 schonk mw. Lekskes het kastje aan het Medisch Farmaceutisch Museum De 
Griffioen. 
Catalogus: aanwezig. 
Literatuur: Anonymus 75

• 

Bij het afsluiten van dit overzicht ontdekte ik nog een simpliciakastje (fig. 20) op de website van het 
Venduehuis in Den Haag (kavel 5036}76

• Het betreft een eikenhouten kastje (Hollands, c. 1900) met 12 
laden met als inhoud alleen wat halfedelsteentjes en muntjes. Het werd in december 2006 onder veel 
belangstelling aan een handelaar verkocht (hamerprijs 1.000) 77

• Over de herkomst en huidige locatie 
is mij niets bekend. 

Verdwenen kasten 

De bovengenoemde nog bestaande kasten vormen waarschijnlijk maar een klein deel van wat er ooit 
geweest is. In de literatuur zijn allerlei verwijzingen te vinden naar kasten die nu vermoedelijk niet meer 
bestaan. Voor het archief van het Collegium Medicum Amstelaedamense noemde Haver Droeze78 

onder meer de Catalogus Medicamentorum Simplicium. A9. 1709 en Catalogus Simplicium Col/egii 
Medici Amstelaedamensis. AQ. 1758 (zie ook Koen 79

). Ook gaf hij de inhoud van de inventaris van de 
bezittingen van het gilde in 1798. Hierin worden behalve de "Catalogussen der Simpliciën-kassen" ook 
vermeld de "Nieuwe Simpliciakast, met Catalogus" en "De oude Simpliciakast". Eerder werden al 
genoemd de kast van de Delftse stadsdokter Anthony Hendrik Stork80

, geveild in 1740, die van de 
Amsterdamse koopman Diderick Smith, geveild in 1761, en de oorspronkelijke kast van Hendrik de 
Bosch81

, geveild in 1772. Bierman82 vermeldt de kasten van het Collegium Pharmaceuticum in Leiden 
(1807) en de klinische scholen in Alkmaar (1828) en Hoorn (18251865). In het Zeeuws Archief in 
Middelburg wordt nog de catalogus bewaard van de simpliciakast van de klinische school aldaar 
(18241866), met aantekeningen van A.C. Daman (c. 1864)83

• Voor de klinische scholen in Amsterdam 
en Haarlem (18241867) noemt Bierman84 simpliciaverzamelingen, welke mogelijk ook in een kast 
waren ondergebracht. Ook de klinische school (of een van de opvolgers) in Maastricht bezat een 
simpliciaverzameling, welke in 1953 nog aanwezig was in de gemeentelijke H.B.S. Het Atheneum in 
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Franeker kreeg in 1828 de door de Groninger apotheker Boudewijn Tieboel (17321814) aangevulde 
simpliciaverzameling van de bekende Amsterdamse apotheker/verzamelaar Albertus Seba 
(16651735). Een uitgebreide verzameling simplicia uit het plantenrijk (1853) ten behoeve van het 
onderwijs werd bijeengebracht door leden van de Leidse apothekersvereniging Concordia84

• Het 
Pharmaceutisch Weekblad85 leverde vele advertenties op uit de periode 18641901 van te koop 
aangeboden en gevraagde kasten uit Amsterdam, Arnhem, Barneveld, Culemborg, Den Haag, Den 
Bosch, Deventer, Dordrecht, Goes, Gouda, Gorinchem, Groningen, Haarlem, Krommenie, 
Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Medemblik, Middelburg, Purmerend, Roosendaal, Rotterdam, 
Steenbergen en Utrecht. Daarbij komen nog enkele tientallen advertenties die via het bureau van de 
uitgever (O.B. Centen) van het Pharmaceutisch Weekblad in Amsterdam liepen en daarom niet te 
lokaliseren zijn. Helaas ontbreken na 1901 de advertenties. 

Nederlands fenomeen? 

Simpliciakasten (bestaande en verdwenen) blijken in Nederland vooral uit het westelijke deel van het 
land bekend te zijn, in het bijzonder uit Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Ik krijg de indruk dat een 
simpliciakast een typisch Nederlands verschijnsel was. In Nederland wordt de benaming simpliciakast 
al sinds de 18de eeuw gebruikt, maar tot nu toe ben ik zoiets (bv. Simpliciaschrank of simplicia cabinet) 
nergens in een buitenlandse context tegengekomen. De Belgische apothekers aanwezig op de 
najaarsbijeenkomst van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux, in 2006 in 
Hasselt, konden me geen enkele Belgische simpliciakast noemen. Bij zijn beschouwing van de kast 
van het Delftse Collegium Medico-Pharmaceuticum merkte Symonds86 op dat "lt would be fascinating 
to compare it with another apothecary's cabinet, preferably one made in England". Hieruit is af te leiden 
dat hij uit Engeland niet een dergelijke kast kende. Tegenwoordig zijn er op allerlei websites 
aanbiedingen te vinden van antieke Apothecary Cabinets, Pharmacy Cabinets, Medincine Chests 
etc., maar als er een afbeelding wordt gegeven, blijkt steeds dat het om een voorraadkast gaat en niet 
om een kast voor een kleinschalige collectie simplicia voor studie etc. Ik ken eigenlijk maar één 
mogelijk simpliciakastje uit het buitenland: het pyramidevormige kastje afgebeeld in de lllustrierter 
Apotheker-Kalender 1965 op de Juli/August-pagina (fig. 21 )87. Onder het kopje Niederländischer 
Simplicia-Kasten geeft Wittop Koning daarbij een korte uitleg van het verschijnsel simpliciakast: In den 
Niederlanden besaBen die nach der Reformation entstandenen Collegia Medica vollständig 
eingerichtete Miniaturapotheken, die alle gebräuchlichen Drogen und Chemikalien enthielten und zur 
Examinierung der Apothekerlehrlinge durch das Collegium benutzt wurden. Zu dieser Gruppe 
pharmazeutischen Mobiliars, deren prächtigster Vertreter der Arzneischrank des Delfter Collegium 
Medico-Pharmaceuticum ist, gehört auch der vorliegende, pyramidenförmig gearbeitete 
Drogenschrank aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der Schrank enthält sieben mit 
Beschlägen versehene Schubladen. Het kastje (49 x 44 x 46 cm) bevond zich destijds in de 
verzameling van Dr. J. Ausbüttel in Witten-Annen (bij Dortmund). Of het oorspronkelijk Duits is en of de 
inhoud functioneerde als een simpliciaverzameling is mij niet bekend. Informatie over de organisatie 
van de opleidingen voor apothekers en hun personeel in het buitenland zou uitsluitsel kunnen geven of 
er simpliciakasten werden gebruikt bij studie en examens. Een aanwijzing dat dit inderdaad gebeurde, 
is het feit dat de al eerder genoemde Duitse apotheker C. Stephan behalve een "pharmacognostische 
verzameling" met simplicia uit de Pharmacopoea Neerlandica, ook sets aanbood met simplicia uit de 
Pharmacopoea Germanica, Pharmacopoea Austriaca, Pharmacopoea Helvetica, Pharmacopoea 
Oanica, Pharmacopoea Suecica en Pharmacopoea Hispanica 88

• Mogelijk was de "Schiebkiste mit 
Einsätzen", waarin net als in Nederland de simpliciaverzamelingen werd geleverd, ook in het 
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buitenland de opvolger van de simpliciakast met schuifladen. Maar, de beste aanwijzing is natuurlijk 
een goed gedocumenteerde simpliciakast ... 

Met dank aan: Jard Baljet (Arnhem), Annette Bierman (Rotterdam), Henk Boersma (Sassenheim), 
Constance Eikelenboom (Oegstgeest), Guy Gilias (Haasrode, België), Bart en Elga Glaubitz 
(Castricum), Bob Griffioen (Delft), Philomeen van 't Hooft en Sophie Olie (Venduehuis, Den Haag), 
Ben Kieft (NHN, Leiden), Huub() en Marianne Kisters (Apothekersmuseum Kisters, Doorwerth; Bos, 
200689

), Jacob Leloux (Leiden), Willem ten Veen (Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem), Jan-Frits 
Veldkamp (NHN, Leiden) en Museum Boerhaave (Leiden). 
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figuuronderschriften 

Fig. 1. Collegium Pharmaceuticum, 
Den Haag (Bierman21

). 

Fig. 2a. Collegium Medico-Pharmaceuticum, 
Delft (Wittop Koning & Lunsingh Scheurleer40

). 

Fig. 2b. Collegium Medico-Pharmaceuticum, 
Delft (Wittop Koning39

). 

Fig. 3. Chirurgijnsgilde S. Cosmos et Damianus, 
Rotterdam (Daalder & Kamp-Heering43

). 
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Fig. 4a. Apotheek D'Ailly, Amsterdam 
(Wittop Koning53

). 

Fig. 4b. Kinine-kastje, Medisch Farmaceutisch Museum De Griffioen, 
Delft. 

Fig. 5. Hendrik de Bosch, stadsgeneesheer te Amsterdam 
(Wiechmann56

). 

Fig. 6. Pharmaceutische Handelsvereniging, Amsterdam 
(Algera-van der Schaaf59

). 

Fig. 7. 'Utrechtse kast' 
(Bergvelt & Kistemaker61

). 

Fig. 9a. Apotheek Flok, 
Den Haag. 

Fig. 8. 'Haarlemse kast' 
(Jacob Leloux). 

Fig. 9b. Apotheek Flok, 
Den Haag. 

Fig. 10. Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 
Rotterdam (Van der Spek63

). 

Fig. 11. Apotheek Van Spanje, 
Utrecht (Apothekersmuseum Kisters). 

Fig. 12. 'Pharmacopoea Batava'. 
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Fig. 13. Apotheek Van Giffen, 
Purmerend. 

Fig. 14. Apotheek (drogisterij?) Van der Vegte, 
Zaltbommel. 

Fig. 15. Rijksuniversiteit, 
Utrecht (Apothekersmuseum Kisters). 

Fig. 17. Apotheek Sneltjes, 
Haarlem. 

Fig. 16. Drogisterij Reyst & Krak, 
Leiden. 

Fig. 18. Apotheek Kuyper, 

Fig. 19. G.E. Lekskes, 
Leiderdorp. 

Maarssen (Nederlands Openluchtmuseum). 

Fig. 20. Venduehuis in Den Haag7 

Fig. 21. Duitse(?) Drogenschrank87 
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