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Simplicia 
 

  grondstoffen voor geneesmiddelen  

 zoals de natuur die levert  

  uit het planten-, dieren- en delfstoffenrijk 

  iedere apotheker moest de voorgeschreven 

  simplicia op voorraad hebben 

  lijst van simplicia in farmacopee (receptenboek) 



Simplicia-verzameling 
 

  géén voorraad, maar vergelijkingscollectie 

  correspondeert met lijst in farmacopee 

  gebruikt voor instructie, studie en / of examen 

  inventarisatie van Nederlandse verzamelingen 



Nederlandse simplicia-verzamelingen 
 

 oudste gegevens en verzamelingen 

 wat is verdwenen ? 

 wat is er nog (gerestaureerd) ? 



Oudste gegevens en verzamelingen 
 

  1629   beschrijving van de verzameling van 

  Johannes Brosterhuysen (1596-1650), 

  in een brief aan Constantijn Huygens 

  1660  oudste nog bestaande kast:     

  Collegium Pharmaceuticum, Den Haag 



Collegium 

Pharmaceuticum,

Den Haag 





Wat is verdwenen ? 
 

  inventarisatie van advertenties in kranten 

 en aankondigingen / catalogi van veilingen 

  oudste: 1690 (veiling, Leiden) 

  jongste: 2015 (internet-veiling Catawiki)  

  totaal: 442 verzamelingen (aanbod & vraag) 

 



442 verzamelingen 

  398 aangeboden 

    44 gevraagd  

decennium 

aantal 

1700 1800 1900 2000 

10 

20 

30 

40 



beroep van verkoper 
 

  arts (medicinae doctor)  52 

  apotheker   35 

  chirurgijn, verloskundige 15 

  drogist      5 

  professor botanie    3 
 

  notabelen (verzamelaars?) 18 



woonplaats verkoper 
 

  Amsterdam 27 

  Rotterdam 19 

  Leiden  10 

  Den Haag    8 

  Middelburg   6 
    

  elders     kleine aantallen 

 

 

 

 

 



Wat is er nog ? 
 

  3 groepen 
 

simplicia in: 

A.  open bakjes / doosjes           17-19de eeuw 

B.  gesloten buisjes            late 19-20ste eeuw 

C.  zakjes of plastic (serie-prod.)     20ste  eeuw 



Wat is er nog ? 
 

  3 groepen 
 

simplicia in: 

A.  open bakjes / doosjes           17-19de eeuw 25 

B.  gesloten buisjes            late 19-20ste eeuw 18 

C.  zakjes of plastic (serie-prod.)     20ste  eeuw    * 
 

                        * 1935-1960: zeldzaam

     1961-1978: algemeen

     1979-1985: zeldzaam 

 



Wat is er nog ? 
 

  3 groepen 
 

voorbeelden: 

A.  open bakjes / doosjes   A1.  etc. 

B.  gesloten buisjes             B1.  etc. 

C.  zakjes of plastic (serie-prod.)         C1.  etc. 



  juni 2017 

  156 blz. 

  in het Nederlands  

  veel afbeeldingen  

  slechts € 15   



Wat is er nog ? 
 

   voorbeelden 
 

A. simplicia in open bakjes

 17-19de eeuw 

 

A1. Collegium Pharmac., 

 Den Haag  

Rijksmuseum Boerhaave, Leiden 



Wat is er nog ? 
 

   voorbeelden 
 

A. simplicia in open bakjes

 17-19de eeuw 

 

A2. ‘Amsterdamse kast’ 

Rijksmuseum, Amsterdam 



Wat is er nog ? 
 

   voorbeelden 
 

A. simplicia in open bakjes

 17-19de eeuw 

 

A2. ‘Amsterdamse kast’ 

    

Rijksmuseum, Amsterdam 



Wat is er nog ? 
 

   voorbeelden 
 

A. simplicia in open bakjes

 17-19de eeuw 

 

A2. ‘Amsterdamse kast’ 

    

Rijksmuseum, Amsterdam 



Wat is er nog ? 
 

   voorbeelden 
 

A. simplicia in open bakjes

 17-19de eeuw 

 

A3. chirurgijnsgilde, 

 Rotterdam  

   

Museum Rotterdam 



Wat is er nog ? 
 

   voorbeelden 
 

A. simplicia in open bakjes

 17-19de eeuw 

 

A8. Hendrik de Bosch,  

 arts in Amsterdam 

     

Rijksmuseum Boerhaave, Leiden 





Wat is er nog ? 
 

   voorbeelden 
 

A. simplicia in open bakjes

 17-19de eeuw 

 

A11. Johannes Thomée, 

 apotheker in Rotterdam 

     

Teylers Museum, Haarlem 



Wat is er nog ? 
 

   voorbeelden 
 

A. simplicia in open bakjes

 17-19de eeuw 

 

A11. Johannes Thomée, 

 apotheker in Rotterdam 

     

Teylers Museum, Haarlem 



Wat is er nog ? 
 

   voorbeelden 
 

B.  simplicia in buisjes 

 late 19-20de eeuw 

 

B1. kist volgens C. Stephan, 

 apotheker in Dresden

 (eerste serie-product, 1890-1894) 

Naturalis, Leiden 



Wat is er nog ? 
 

   voorbeelden 
 

B.  simplicia in buisjes 

 late 19-20de eeuw 

 

B1. kist volgens C. Stephan, 

 apotheker in Dresden

 (eerste serie-product, 1890-1894) 

Naturalis, Leiden 



Wat is er nog ? 
 

   voorbeelden 
 

B.  simplicia in buisjes 

 late 19-20de eeuw 

 

B9. Zuidersma, apotheker 

 in Veenendaal 

Museum Veenendaal 



Wat is er nog ? 
 

   voorbeelden 
 

B.  simplicia in buisjes 

 late 19-20de eeuw 

 

B9. Zuidersma, apotheker 

 in Veenendaal 



Wat is er nog ? 
 

   voorbeelden 
 

C.  simplicia in zakjes  

 of plastic (serie-prod.),  

 20ste eeuw 

 

C3. Onderlinge Pharmaceut. 

 Groothandel (OPG) 

 - zakjes 



Wat is er nog ? 
 

   voorbeelden 
 

C.  simplicia in zakjes  

 of plastic (series),  

 20ste eeuw 

 

C3. Onderlinge Pharmaceut. 

 Groothandel (OPG) 

 - plastic buisjes (116)

  1959 

 



Wat is er nog ? 
 

   voorbeelden 
 

C.  simplicia in zakjes  

 of plastic (serie-prod.),  

 20ste eeuw 

 

C3. Onderlinge Pharmaceut. 

 Groothandel (OPG) 

 - plastic buisjes (40)

  1977 



Wat is er nog ? 
 

   voorbeelden 
 

C.  simplicia in zakjes  

 of plastic (serie-prod.),  

 20ste eeuw 

 

C3. Onderlinge Pharmaceut. 

 Groothandel (OPG) 

 - plastic buisjes (21)

  1979-1985 



Wat is verdwenen ? 
 

advertenties: 442 verzamelingen   

 aangeboden in de 17-19de eeuw           362 

 

Wat is er nog ? 
 

A.  simplicia in open bakjes, 17-19de eeuw  25 



Wat is er nog  &  is gerestaureerd ? 
 

A.  simplicia in open bakjes, 17-19de eeuw 

A2. ‘Amsterdam’ A11. Joh. Thomée A13. Corn. Flok A14. Ballintijn 



Ontwikkeling van Ned. simplicia-verzameling 

  uniek (duur)    serie-product (goedkoper) 

  kast    houten kist    kartonnen doos 

  simplicia in: open bakjes    gesloten buisjes / doosjes / zakjes 

  glazen buisjes    gl. potjes    plastic buisjes    pl. doosjes 

  kurk   metalen deksel   bakelieten d.   plastic dop / deksel 

  simplicia: veel (> 1000)    minder    weinig (21) 

  catalogus / lijst:  handgeschreven    gedrukt 



Materia Medica    

on the Move II    

(2017), Amsterdam:            

74 verzamelingen 

(1660 – 1985) 

 herkomst                                               datering                                     verzameling       behuizing        simplicia in ...         afsluiting          catalogus      aantal simplicia 



Nederlandse simplicia-verzamelingen 
  

conclusies: 

  algemeen in de 17de – 19de eeuw 

  focus in Nederland ! (net als gaper) 

  ontwikkeling:   - serie-producten vanaf 1890   

               - vermindering v/h aantal simplicia

           - ‘uitsterven’ in 1985 

  ’fossielen’ in museums en privé-bezit 

  cultureel & wetenschappelijk erfgoed   

 (waar goed voor gezorgd moet worden) 



Pigmenten in Nederlandse farmacopeeën 
  

  Pharmacopaea Hodierna (1749): 10 / 52 in Hafkenscheid 

  Nederlandsche Apotheek (1826): 14 / 52 in Hafkenscheid 

  Handl. Pharmacognosie (1880): 14 / 52 in Hafkenscheid 

  vooral rode pigmenten 

  in álle drie: - carmijnlak (Coccionella) 

   - drakenbloed (Dracaena draco)

   - guttegom (Garcinia cambogia)

  


