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Botanicus zoekt nog onbekende privé-exemplaren

Simpliciaverzameling:
een zeldzaamheid
Eeuwenlang hebben apothekers (in spe) simpliciaverzamelingen
gebruikt, vooral bij de voorbereiding op examens of het afnemen
daarvan. Botanicus Raymond van der Ham wil de ontwikkeling
van dit fenomeen vastleggen.
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Extra gegevens
Er zijn niet veel simpliciaverzamelingen over: voor zover ik weet een
twintigtal kasten (meestal met inhoud,
maar vaak ontbreekt de bijbehorende
catalogus) en een tiental doosverzamelingen. Ten behoeve van een dit jaar
uit te komen deeltje in de reeks Venster
op Farmaciehistorie probeer ik extra gegevens te vergaren, om uiteindelijk de
ontwikkeling van het fenomeen simpliciaverzameling te kunnen schetsen.
De kasten in museumcollecties denk
ik wel te kennen, maar mogelijk be-

staan er nog mij onbekende privéexemplaren.
Ook zou ik graag willen weten wat er
van de recentere serieproducten over
is. Hierbij een opsomming van de mij
bekende series: C. Stephan, Dresden
(1890-1894), Onderlinge Pharmaceutische Groothandel, Utrecht (1925,
1968, 1969, 1979), Brocades-Stheeman
& Pharmacia, Amsterdam (circa
1968), Brocades-ACF / Brocacef,
Maarssen (1973). Wie beschikt nog
over een exemplaar van een van deze
series, of misschien wel een verzameling van een mij onbekende serie?
Raymond van der Ham is botanicus bij het
Naturalis Biodiversity Center Leiden. Meer
informatie: raymond.vanderham@naturalis.nl.
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Vroeger bezat vermoedelijk ieder
(medisch-)farmaceutisch gilde een
simpliciaverzameling, en later zal ook
iedere farmaceutische opleiding er
een hebben gehad. Tot aan het begin
van de vorige eeuw waren ze ondergebracht in een simpliciakast. Later
werden het serieproducten verpakt in
een kartonnen doos.
In de tweede helft van de negentiende eeuw hadden veel apothekers een
eigen verzameling, getuige de vele
advertenties van te koop aangeboden
en gevraagde simpliciakasten in het
Pharmaceutisch Weekblad. Tot in de
jaren zeventig van de twintigste eeuw
stelden diverse farmaceutische bedrijven verzamelingen ter beschikking aan
studenten.

