
J.C. Boldoot-fabriek te Amsterdam 
 
(R.J. Slim; uit: Perfinpost nr. 50, september 1999) 
 
Inleiding 
Enige tijd geleden stond in het blad De Verzamelaar een stukje over de geschiedenis van  
J.C. Boldoot. Dit stukje bevatte voor onze Nederlandse Perfincatalogus informatie over het juiste 
adres van genoemde firma. Met goedvinden van de schrijfster volgt hieronder een korte impressie van 
haar bijdrage. 
 
Geschiedenis 
De heer Boldoot is als apotheker begonnen in het jaar 1879. Zijn eigengemaakte middel tegen 
hoofdpijn, genaamd Eau de cologne, vond weldra een grote bekendheid. 
Later werd zijn assortiment uitgebreid met allerlei soorten zeep, parfum, scheerzeep, talk- en 
gezichtspoeder, lippenstift, tandpasta, klitwortel en andere cosmetische artikelen. 
De eerste winkel van Boldoot was gevestigd op de Nieuwe Zijds Voorburgwal, hoek Korte Kolkstraat. 

 
 

Afbeelding 1. De fabriek aan de Haarlemmerweg. 
 
De winkel in de Kalverstraat, genaamd 'Het Geurighen Roosken' , was zeer bekend. Van deze winkel 
is nu nog de fraaie gevel te bezichtigen. De firma Boldoot is inmiddels vertrokken. 
Volgens overlevering wordt beweerd dat `s morgens, na opening van de winkel, één der medewerkers 
een flesje Eau de cologne over de stoep liet leeglopen zodat de aangename geur de passanten 
opmerkzaam maakte op het feit dat men deze geurtjes aldaar kon aanschaffen. 
 
De Eau de cologne werd later gefabriceerd in een pand in de Langstraat, gelegen in het centrum van 
de stad. 
Uiteindelijk werd in 1901 opdracht gegeven tot de bouw van een fabriek aan de Haarlemmerweg, 
waar het bedrijf tot aan het einde van haar bestaan de genoemde artikelen fabriceerde. 
 
Op de getoonde kaart uit 1938 bevindt de productieruimte zich in het voorste gedeelte en het kantoor 
in de aanbouw aan de achterzijde. 
Het is niet helemaal duidelijk wanneer de productie aan de Haarlemmerweg is gestaakt. 
In de Nederlandse Perfincatalogus staat vermeld dat J.C. Boldoot tussen 1913 en 1926 zijn 
postzegels perforeerde en dat moet dus logischerwijs gebeurd zijn in het pand aan de 
Haarlemmerweg. 



 
Afbeelding 2. Gegevens over de perfin JCB 1. (uit de catalogus van J.L. Verhoeven) 
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