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Annette 1. Bierman 

In 1956 kocht het Rijksmuseum een opmerkelijk verzamelaarskabinet op een veiling in Engeland. 
De kast is van Nederlandse makelij en wordt gedateerd 1730. Het meubel is opgebouwd uit een 
bovenkast met spiegeldeuren en een onderkast. Tussen de boven- en onderkast bevinden zich 3 
laden. In gesloten toestand is het geheel weinig spectaculair, al valt wel direct op hoe fraai de kast 
afgewerkt is. Maar wanneer de deuren van de bovenkast geopend worden verschijnt er een 
compleet ingerichte miniatuurapotheek. De naturaliënverzameling in dit kabinet bevindt zich 
achter die apotheek in tientallen laden die bijna allemaal nog geheel gevuld zijn. Het kabinet werd 
in 1960 uitgebreid besproken in een artikel van Wittop Koning en Lunsingh Scheurleer in het 
Bulletin van het Rijksmuseum 1 • Vrijwel direct na de aankoop werd het kabinet opgenomen in de 
vaste collectie van het museum waar het in geopende toestand werd geëxposeerd. De kast heeft 
altijd deel uitgemaakt van de vaste opstelling in het Rijksmuseum. Vijftig jaar later kwam het 
kabinet opnieuw in de belangstelling te staan door een intensieve restauratie, financieel mogelijk 
gemaakt door de Bank of America. Bij dit restauratieproject werd voor het eerst ook uitgebreid 
aandacht besteed aan de inhoud van de kast, met name aan de inhoud van de talloze laatjes met 
naturaliën. Omdat van dit verzamelaarskabinet geen catalogus bewaard is gebleven diende de 
inhoud van de laatjes geïdentificeerd te worden. Hiervoor werd een team deskundigen gevonden 
dat er in slaagde een flink percentage van de inhoud te benoemen. Tijdens al deze 
werkzaamheden werd duidelijk dat de conclusie van Wittop Koning en Lunsingh Scheurleer, die 
meenden dat we hier te maken hebben met een simpliciakast van een apothekersgilde of 
Collegium Medico-Pharmaceuticum, eigenlijk niet houdbaar is. In dit artikel vindt u naast een 
beschrijving van de miniatuurapotheek en een overzicht van de resultaten van het 
identificatieproject ook de argumenten om dit verzamelaarskabinet niet als een simpliciakast te 
beschouwen. 

De miniatuurapotheek 

De deuren van de bovenkast kunnen op twee punten scharnieren, en hebben elk een 
neerklapbaar plankje dat de vloer van de apotheek vormt. Aan de binnenzijde van de deuren zijn 
kastjes gemaakt, waarin potjes, flesjes en tonnetjes met geneesmiddelen staan opgesteld. De 
lege vakjes in de deurkasten hebben mogelijk gediend om daar pleisterrollen in te bewaren. Aan 
de voorzijde van de achterwand is eveneens een kast gemaakt en ook daarin staan potjes en 
houten laatjes met geneesmiddelen. Het geheel ziet er precies zo uit als een apotheekinterieur uit 
de achttiende eeuw, zoals we dat van afbeeldingen kennen. De achterwand wordt bekroond door 
twee engeltjes (putti) die met hun rechterhand een band vasthouden met daarop de Latijnse 
spreuk: Pietas, Scientia, Temperantia, Vigilantia & StudiumAssiduum Ornant Pharmacopoeum. In 
het Nederlands: Vroomheid, Wetenschap, Geduld, Waakzaamheid en Voortdurende Studie 
Sieren de Apotheker. Met de linkerhand houden de putti een kroon vast, en dit houtsnijwerk is 
gedecoreerd met zaadjes van verschillende formaten en kleuren. Over de breedte van de kroon 
loopt een biesje met rode gierstzaadjes, die de indruk wekken van kleine robijntjes. Dit is maar een 
van de vele decoraties van de apotheek. Aan weerszijden van de achterwand zien we zes kleine 

1 O.A. Wittop Koning en Th.H. Lunsingh Scheurleer. De simpliciakast van het Collegium Medica-
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schilderijtjes, waarvan twee met bloemen. Op de overige vier zijn afgebeeld Apollo, de Dood, een 
studeervertrek, en een man die iets aan het stoken is. In het midden van de achterwand bevindt 
zich een nisje, van binnen bekleed met diverse spiegeltjes. In het midden van dit nisje staat op een 
sokkel van schelpjes een Romeins votief beeldje van brons. Het beeldje is beschadigd, maar het is 
duidelijk een vrouwenfiguur. Zij draagt een helm en stelt hoogstwaarschijnlijk Pallas Athene voor, 
de Romeinse godin van de wijsheid en beschermster van de wetenschap. Onder het nisje is een 
groter schilderijtje aangebracht, met daarop afgebeeld een arts in een rood gewaad, die 
aandachtig de inhoud van een kolf bestudeert. Op de schilderijtjes van Apollo en de Dood staan 
opschriften, bij Apollo Ars longa en bij de Dood Vita brevis. Deze opschriften verwijzen naar het 
bekende aforisme van de Griekse arts Hippocrates (460-377 v Chr.): Ars longa, Vita brevis, 
Occasio praeceps, Experimentum periculosum, ludicium difficile. (de kunst is lang, het leven is 
kort, de gelegenheid is vluchtig, de proefneming is hachelijk, het oordeel is moeilijk). Bij nadere 
beschouwing van de schilderijtjes blijkt dat de overige regels van dit aforisme daarin ook zijn 
uitgebeeld: de 'vluchtige gelegenheid' oftewel 'de onbenutte kansen' zien we terug in het lege 
studeervertrek waarin heel veel ~ennis is opgeslagen waar niemand gebruik van maakt. De 
'hachelijke proefneming' wordt verbeeld door de man die op een hoog vuur iets aan het stoken is. 
'Het moeilijke oordeel' tenslotte wordt uitgebeeld door de arts die de kolf met urine van zijn patiënt 
bestudeert om daaruit een diagnose te kunnen stellen. Deze drie laatste schilderijtjes zijn 
overigens veel ouder dan de kast zelf. Ze dateren uit het derde kwart van de zeventiende eeuw en 
zijn, evenals de nis met het votief beeldje, mogelijk afkomstig uit een voorloper van dit kabinet. Ze 
moeten wel een bijzondere betekenis voor de eigenaar hebben gehad, want het was in de tijd 
waarin de kast gemaakt werd zeer ongebruikelijk om een nieuw meubel te versieren met oude 
ornamenten. 

Het meest opvallend in de apotheekopstand zijn de 92 Delftsblauwe potjes. Deze miniatuur 
opstand potjes hebben dezelfde vormen als het apothekersaardewerk uit de 17 de en 18de eeuw. 
Er zijn kannetjes met een schenkopening voor stropen en andere vloeibare geneesmiddelen, en 
potjes voor zalven en pillenmassa's. Op elk potje staat, afgekort, de inhoud vermeld, net zoals op 
echte apothekerspotten. Ook op de glazen flesjes en potjes met geneesmiddelen is een etiket 
aangebracht met daarop de inhoud. De meeste zijn nog gevuld, en afgaande op kleur en structuur 
bevatten ze inderdaad datgene wat er op het etiket staat. In de linker kastdeur is op de vierde plank 
van onderen een glazen potje met rode inhoud te zien, dit bevat volgens het etiket drakenbloed 
(Sanguis Draconis) een rode hars uit de Drakenbloedboom (Dracaena draco L.). Drakenbloed 
werd vroeger o.a. inwendig toegepast bij dysenterie en uitwendig o.a. bij oogletsel en als 
tandpoeder. De Delftsblauwe potjes in de apotheekopstand hebben soms ook nog inhoud, maar 
omdat de potjes niet afgesloten zijn is die niet meer te herkennen. Opvallend is wel dat alle 
geneesmiddelen die op de Delftsblauwe potjes worden vermeld beschreven staan in de 
Amsterdamse farmacopee van 1723. Zo is er een potje met het opschrift P.S. Quibus, een afkorting 
voor Pilulae sine quibus esse nolo, oftewel 'Pillen zonder welke ik mijn beroep niet zou kunnen 
uitoefenen'. Deze pillen werden gebruikt om een veelvoud van aandoeningen te behandelen. Ze 
bevatten ingrediënten met een sterk laxerende werking. Volgens de klassieke medische en 
therapeutische opvattingen die ook in de achttiende eeuw nog gehuldigd werden is de zuivering 
van het lichaam of purgatio een van de belangrijkste therapieën. Praktisch betekent dit dat er 
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vooral laxeermiddelen werden voorgeschreven, maar ook braken beschouwde men als een 
purgatio. Er zijn nog meer potjes met bekende, laxerende geneesmiddelen in de apotheek te 
vinden, zoals Electuarium Benedictum laxativum en Electurarium diacatholicum. Een ander 
destijds veel gebruikt geneesmiddel was Req. Puer., voluit Requies puerorum, 'kinderrust'. Een 
middel om kinderen rustig te krijgen, en daar dit geneesmiddel een mengsel is van honing en opium 
werkte dit ongetwijfeld! 

Achter de apotheek bevinden zich de laden met de naturaliën verzameling. Wanneer de deuren 
iets verder geopend worden verschijnen aan weerszijden van de achterwand twee rijen van 14 
smalle laden, waarin in hoofdzaak ertsen en mineralen zijn opgeborgen. Het nisje in het midden 
van de achterwand heeft niet alleen een centrale plaats maar ook een bijzondere functie, het is 
uitneembaar en door het te verwijderen wordt een mechanisme ontgrendeld waarmee de 
achterwand van de apotheek omhoog geschoven kan worden. Hierdoor worden de overige laden 
toegankelijk. Het uiterlijk van het bovenste ladenfront is iets afwijkend van de overige ladenfronten 
qua kleur en afwerking. Op deze lade staat het volgende opschrift: in LaVDeM receptaCVLi tam 
simpliciVm qVam compositorVm medicaminVm, in het Nederlands: Lof aan zowel de bewaarplaats 
van de simplicia als aan de samenstellers van geneesmiddelen. Uit dit opschrift is ook de datering 
van de kast af te leiden: de hoofdletters staan symbool voor getallen, V = 5, L = 50, C= 100, D= 500, 
M = 1000. Wanneer men de getallen uit het opschrift optelt komt men tot 1730, het jaar waarin de 
kast voltooid werd. 

De naturaliënverzameling 

Van de 56 laden zijn er 55 gevuld met naturaliën. De bovenste lade met het boven vermelde 
opschrift is leeg, en is bekleed met purper fluweel. Aan de voorzijde bevindt zich nog een apart 
compartiment waar mogelijk schrijfgerei in opgeborgen was. Waarschijnlijk was deze lade de 
opbergplaats voor de catalogus van de verzameling en mogelijk ook voor het 'gastenboek' waarin 
bezoekers hun naam of een korte mededeling konden schrijven. De overige 55 laden bevatten de 
naturaliën verzameling. De 28 smalle laden aan weerszijden van de achterwand van de apotheek 
die al zichtbaar worden wanneer de deuren wat verder geopend zijn bevatten delfstoffen en zijn 
voorzien van alchemistische symbolen om hun inhoud aan te geven. De verzameling begint met 
het edelste metaal: de goudertsen. In de daaropvolgende laden vinden we zilverertsen, tinertsen 
en ertsen van de lagere metalen, maar ook fossielen en gesteenten, edelstenen, glas en zwavel en 
arseenverbindingen. De onderzoekers troffen ook asbest aan. Ze ontdekten ook een geringe 
hoeveelheid radioactief materiaal. Deze bestanddelen zijn uit de laden verwijderd en apart 
opgeslagen onder beschermende omstandigheden. De onderzoekers zijn er in geslaagd bijna de 
gehele inhoud van deze laden te identificeren. De laden in het midden van de kast zijn groter, en 
wat direct opvalt is de fraaie vakverdeling in steeds wisselende geometrische patronen. In deze 
laden zijn de naturaliën van plantaardige en dierlijke oorsprong opgeborgen. Ze bleken nog in hele 
goede staat te zijn, van schimmel is geen sprake, maar er zijn wel veel sporen van insectenvraat, 
met name bij de wortels. Opvallend is dat er bij de zaden vaak hele kleine exemplaren in de 
verzameling voorkomen, kennelijk speciaal geselecteerd om in de kleine ladevakjes te passen. 
Soms zijn de naturaliën ook passend gemaakt door ze op maat te snijden, zoals te zien bij de 
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afgesneden kolokwintvrucht. De identificatie van de inhoud van deze laden heeft in bijna 70 
procent succes gehad. 

De toeschrijving 

Nadat de kast in 1956 was aangeschaft is er geprobeerd de naam van de oorspronkelijke eigenaar 
te achterhalen. In Engeland was de kast in 1953 nog uitgebreid beschreven in een artikel in het 
tijdschrift The Connaisseur maar daarin staat niets over de oorspronkelijke Nederlandse 
eigenaar. De toenmalige directeur van de afdeling beeldhouwkunst en kunstnijverheid van het 
Rijksmuseum, professor Th.H. Lunsingh Scheurleer (1911-2002) riep daarom de hulp in van een 
apotheker stadgenoot. Dat was Dirk Arnold Wittop Koning (1911-2001 ), toen al een bekende 
specialist op farmaceutisch historisch terrein. In 1960 publiceerden Lunsingh Scheurleer en Wittop 
Koning het al eerder genoemde artikel over de kast in het Bulletin van het Rijksmuseum. Hierin 
wordt de kast als simpliciakast van het Delftse Collegium Medico-Pharmaceuticum 

t 
geïdentificeerd. Uit het feit dat Wittop Koning als eerste auteur wordt genoemd mag afgeleid 
worden dat deze identificatie in hoofdzaak zijn conclusie is geweest. In het artikel wordt ook de 
gedachtegang die tot deze toeschrijving heeft geleid beschreven. In de apotheek staan 
geneesmiddelen die alle voorkomen in de Amsterdamse farmacopee van 1723. In de 
Amsterdamse archieven konden geen aanwijzingen gevonden worden en dus is gekeken in welke 
plaatsen deze farmacopee eveneens in gebruik was. Zo kwam Delft in zicht. De stad Delft had 
geen eigen voorschriftenboek, en de apothekers en doctoren waren door het stadsbestuur 
verplicht om zich aan de voorschriften in de Amsterdamse farmacopee te houden. Een ander 
argument voor Delft werd gevonden in het votief beeldje in de nis in de apotheek. Lunsingh 
Scheurleer en Wittop Koning identificeerden dit als een beeldje van Hygieia, de godin van de 
gezondheid. En in het zegel van het Delftse Collegium Medico-Pharmaceuticum staat Hygieia. Zij 
wordt daar weliswaar met een beker met slang in de ene, en een slangenstaf in de andere hand 
afgebeeld, maar de auteurs veronderstellen dat deze attributen verloren zijn gegaan. Ook het feit 
dat de opstand potjes in de apotheek van Delftsblauw zijn was een argument om de kast een plaats 
in Delft te geven. Het is te begrijpen, zeker voor wie Wittop Koning gekend heeft, dat deze 
hulpvaardige en aimabele farmaciehistoricus er alles aan gelegen was een oplossing voor het 
toeschrijvingsprobleem van de kast te vinden. Maar met de kennis die opgedaan is tijdens het 
recente restauratieproject is de beschrijving als simpliciakast en de lokalisering in Delft niet meer 
plausibel. De naturaliën in de kast bevatten weliswaar veel simplicia, maar minstens evenveel 
objecten die niet voor de bereiding van geneesmtddelen werden gebruikt. Overigens hebben 
Wittop Koning en Lunsingh Scheurleer mogelijk ook niet de inhoud van alle laden bestudeerd. Toen 
de laden voor het recente onderzoek uit de kast werden gehaald bleek namelijk dat in de meeste 
laden de vakjes nog met papierpropjes waren afgedekt, waarschijnlijk om te voorkomen dat de 
inhoud door elkaar zou worden geschud tijdens het transport van Engeland naar Nederland. Ook 
een ander argument voor de lokalisering in Delft, het votief beeldje in de nis, bleek niet houdbaar. 
De huidige onderzoekers zijn er van overtuigd dat dit een beeldje van Pallas Athene is, en dus niet 
Hygieia voorstelt. Tenslotte: een simpliciakast van een apothekersgilde werd ook gebruikt bij de 

2 R. W. Symonds, An apothecary's Cabinet. The Connaisseur 132 ( 1953) p. 32,33 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 64 Nr 126 2014 21 



apothekersexamens. Het is beslist niet handig om de simplicia, die de examenkandidaten 
moesten herkennen, op deze manier in verborgen laden met hele kleine vakjes op te bergen. De 
simpliciakasten van het Haagse en Rotterdamse apothekersgilde die ook bewaard gebleven zijn 
hebben veel grotere vakken en veel simpeler toegankelijke laden. 

Tot slot 

De eigenaar van dit fraaie verzamelaarskabinet met miniatuurapotheek blijft dus een onbekende. 
Het enige dat we nu met zekerheid kunnen zeggen is dat het een vermogend man moet zijn 
geweest, met een passie voor verzamelen en een medische en/ offarmaceutische achtergrond. 

22 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 64 Nr 126 2014 



Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 64 Nr 126 2014 23 




