GEEN FLES MAAR EEN FLACON

Johan Soetens

Het gebruik van geurige kruiden, welriekende zalven en olieén is waarschijnlijk zo oud als de mensheid. Alle
oude volken kenden rituele reukoffers aan goden en koningen: ook in de Bijbel staan voorbeelden daarvan.
Sinds de Renaissance vinden parfums en reukstoffen gretig aftrek bij bredere lagen van de bevolking. De
Franse koningen en hun hofhouding gebruikten er onvoorstelbare hoeveelheden van en in hun voetspoor
verspreidden de modekoningen het gebruik tot in alle lagen van de bevolking. Er is over de geschiedenis van
parfum, de daarvoor gebruikte verpakkingen en de daaraan verbonden sociale revolutie een interessant
verhaal te vertellen en ongetwijfeld doen we dat ook eens, maar niet nu. Dit keer is de beurt aan een bedrijf
dat al in 1850 een multinational was: J.C. Boldoot
Cosmetische flessen waren altijd al een klasse apart. Allereerst op gebied van ontwerp en kwaliteit van het glas.
Toen allerlei soorten glasverpakking van jam- en haringpot tot melk- en wijnfles, al of niet zorgvuldig gereinigd
opnieuw werden gebruikt en zelfs in iedere apotheek achter een rubberen gordijn een knecht de teruggebrachte
flesjes stond ‘schoon’ te maken, waren cosmetische flessen uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Mede
vanwege de voor export benodigde aantallen waren cosmetische bedrijven zoals Eau de Colognefabrieken
interessante volume afnemers van de glasfabrieken. In Nederland was het Amsterdamse bedrijf J.C. Boldoot
veruit de grootste op dit gebied. Weliswaar kon men een leeg Eau de Cologneflesje uit een speciale voorraadfles
opnieuw laten vullen bij de drogist maar het merendeel belande na gebruik toch op de vuilnisbelt vanwaar ze
tegenwoordig door flessenverzamelaars vreugdevol weer worden opgegraven. Glas blijft eindeloos.

J.C.Boldoot 1766-1838
Rechts:
Pand N.Z.Voorburgwal,
hoek Korte Kolksteeg.

Jacob Cornelis Boldoot, de stichter van het bedrijf dat synoniem zou
worden voor het verfrissend reukwater dat later Eau de Cologne zou
gaan heten was de zoon van een redelijk welvarende timmerman en
werd op 27 juni 1780 ingeschreven als leerling artsenijmenger
(artsenhelper) bij de apotheker I.G.Riga. Na drie jaar vond hij
waarschijnlijk dat hij daar niets meer te leren had. Achtereenvolgens
werkte hij voor de apothekers Rootselaar, Posthumes en Quack en in
maart 1789 diende hij een ‘request’ in om zijn meesterproef te mogen
doen. In mei van dat jaar opende hij zijn eigen ‘winckel’ aan de
Amsterdamse N.Z.Voorburgwal, hoek Korte Kolksteeg. Hij had dit
pand geërfd van zijn slechts een maand tevoren overleden vader. Uit
een dergelijke apotheek kwam in die tijd alles wat artsen aan
geneesmiddelen voorschreven. De benedenverdieping huisveste de
‘winckel’ en boven woonde de familie alsmede de leerlingen die
Boldoot op zijn beurt onderricht gaf. In het leerlingenboek van de
Stadscommissie voor Geneeskundig Toevoorzicht staan de namen van
twintig apothekersgezellen die bij hem in de leer waren.

Links: J.C. Boldoot, 1809-1976. Midden: 19 eeuwse bronzen
vultrechter en een klem om kurken samen te persen alvorens deze in
de hals van de fles te brengen. Ooit in gebruik bij Boldoot. Privé
collectie. Rechts: 19e eeuwse Boldootflessen, collectie Nederlands
Parfumflessen Museum.

Geheel links: Poster uit 1897 van de Belgische ontwerper Privat Livermont (1861-1936).
Eerder dan de bekende Alfons Mucha bediende hij zich van de ‘Jugendstil’. Daarnaast: 19e
eeuwse Boldootflacons in glas, opaalglas en porcelein. Collectie Nederlands Parfumflessen
Museum.

Na het overlijden van de oprichter in 1838 nam zijn petekind en gelijknamige neef de zaak over alsmede het
woonhuis waarin dit gevestigd was, voor een bedrag van tweeduizend gulden. Dat bedrag was bij testament
bepaald en daarmee had zijn oom hem royaal bedacht want de acte van boedelscheiding uit 1838 vermeldt een
bedrag van 33.000 gulden. De nieuwe eigenaar begon
zich naast zijn productie van geneesmiddelen al snel te
interesseren voor kosmetische chemie. Hij noemde zich
‘Apotheker en alcoholische vernisfabrikant’ en begon te
experimenteren met de fabricage van reukwater. Dat
bleek niet zonder gevaar want nadat de helm van een
distilleerketel was afgevlogen brandde zijn huis bijna af.
Niettemin installeerde hij in 1845 twee ketels van 160
Liter en in 1849 twee van 800 Liter. De naam reukwater
was nieuw. Daarvoor heette het medicinaal water. Het
had de reputatie de geest te verhelderen en het lichaam te
versterken en het werd gedronken in wijn of vleesnat. In
1695 was het uitgevonden door de Italiaan Gianni Paolo
die in Duitsland Johann Paul heette en zich in Keulen als
koopman gevestigd had. Daar was de familie Mühlens
in 1792 begonnen met het maken van dit
verjongingsmiddel dat bekend zou worden onder het
huisnummer van de familie; ‘4711’ en dat als verfrissend
reukwater later als ‘Eau de Cologne’ zou worden
aangeduid. Fransen noemden het ook wel ‘l’Eau de la
Reine’ hetgeen hier tijdens de Franse bezetting in de
volksmond
al
spoedig
werd
verbasterd
tot
‘Lodderein’.
Als
zodanig worden ook
de kristallen- of
half-kristallen
flesjes
aangeduid
die
welgestelde
dames ooit lieten
maken,
voorzien
van fraai slijpwerk
en niet zelden met
een gouden, van
initialen voorziene
sluiting.

Middels een miniscuul trechtertje werden de flaconnetjes bijgevuld. Er hoorde tevens een foudraal bij in de vorm
van de flacon en dat alles diende om zich gedurende de vaak lange kerkdienst te kunnen verfrissen.

Drie opnamen van tassen- of kerkeflesjes. Men diende zelf te zorgen voor de hervulling. Dergelijke flesjes worden soms ten
onrechte als ‘loddereintjes’ aangeduid. Ze missen echter de verfijning en dure bewerking van de op speciale bestelling
vervaardigde flacons

De artsenijmenger Boldoot begon zich steeds meer in cosmetische richting te bewegen met het maken van
tandpoeders, crémes en een reukwater dat hij ‘Eau Admirable’ noemde. Na diens overlijden voegde zoon J.J.
Boldoot daar vernissen en chemicaliën aan toe en introduceerde het Eau de Colognemerk ‘Veritable’ dat veruit het
poplairste merk zou worden dat deze firma ooit gemaakt heeft. Inmiddels was het bedrijf overgebracht naar een
pand aan het Singel. In november 1875 werd de Keulse Eau de Colognefirma Johann Maria Farina overgenomen
teneinde de eigen receptuur uit te kunnen breiden. Voor een prijs van 8000 Duitse Marken werd daardoor het
monopolie van de stad Keulen op het maken van Keuls water gebroken. Ze zouden het op nummer 4711 nooit
vergeven. Tot in lengte van jaren zouden de Amsterdamse en Keulse firma’s elkaar het licht in de ogen niet
gunnen. Nog in 1964 weigerde de directie het door ‘4711’ ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan aangeboden
Delftse bord aan de muur te hangen.

Van l. naar r.: J.J. Boldoot (1850-1898); Kantoor Singel, Amsterdam;
Delfts bord, vervaardigd in opdracht van 4711 ter gelegenheid van het 175
jarig bestaan van J.C. Boldoot. De directie wilde het echter niet aan de
muur hebben. Privé collectie. Hieronder: laat 19 e eeuwse en vroeg 20e
eeuwse verpakkingen. Collectie Nederlands Parfumflessen Museum

Eau de Cologne Jean-Marie Farina
In 1709 emigreerde de Italiaanse barbier Gian Paolo Feminis naar
Duitsland om een product aan de man te brengen dat al generaties lang
door Italiaanse families werd gebruikt. Hij noemde het Aqua Mirabilis en
beval het aan als middel tegen problemen met de huid, de maag, tandvlees
en als remedie tegen hoofdpijn, beroertes, tandpijn, onbeantwoorde liefde
en verder zo ongeveer alles. Omdat de gebruikte alcohol in die tijd nog
niet gedenaturiseerd was kon het middel ook in water, wijn en bouillon
worden gedaan en gedronken. Het succes was zo groot dat hij al spoedig
zijn neef Giovanni Maria Farina ter assistentie moest laten overkomen.
Deze nam in 1732 de leiding van het bedrijf
over en weer vijf en twintig jaar later
brachten Franse troepen tijdens de
Zevenjarige Oorlog
(1756-1763)
het
product naar Frankrijk waar het een
onmiddelijk succes werd. Naar verluid was
Madame du Barry er verzot op en spaarde ze
moeite nog geld om het te pakken te krijgen.
Ook Napoleon was een groot liefhebber van
Eau de Cologne Farina en was er vast van
overtuigd dat de geur er van zijn
denkvermogen bevorderde. Zijn maandelijks
gebruik zou tegen de honderd liter gelegen
hebben: hij werd er mee gemasseerd, goot
het in zijn badwater en at in Eau de Cologne
gedoopte suikerklontjes als middel tegen wat
we nu stress zouden noemen. Tijdens zijn
verbanning op St. Helena raakte de
meegesmokkelde hoeveelheid echter snel op
zodat hij zich met een door zijn dienaar met
locale producten samengestelde vervanging
tevreden moest stellen.
Het succes van Farina bracht een groot aantal imitaties op de markt die alle claimden gebruik te maken van het
originele recept. In 1865 waren in Keulen 39 bedrijven werkzaam onder de naam Farina. Alvorens terug te keren
naar Italië verkocht Giovanni Maria zijn oorspronkelijke formule aan
zijn neven Roger en Gallet, die tot op de dag van vandaag, de wettige
eigenaren van het merk schijnen te zijn. Volgens de hier getoonde
advertentie maakten zij daar nog in 1952 reclame voor. Het is dan ook
niet duidelijk hoe de verhouding lag met het gelijknamige in 1865
opgerichte bedrijf dat op 5 november 1875 door Boldoot werd
overgenomen maar de frustratie bij de concurrenten was er niet minder
om.
Gedurende de hele 19e eeuw bleef de marketing van Eau de Cologne
gekenmerkt door een sfeer van extravagantie met veel rethoriek en
ondersteund door prospectusses en posters.
Hoewel de naam Farina nu weinigen zal aanspreken was het in de 19e
eeuw een toonaangevend bedrijf van internationale reputatie. Tijdens
‘The Great Exhibition of the Works of All Nations’ van 1851 in het
Crystal Palace in Londen trok hun presentatie met een Eau de Cologne
spuitende fontein duizenden belangstellenden.

Links onder: Goudgedecoreerde voorraadfles, Frans, 19e
eeuw. Rechts: Twee flessen, Frans fabrikaat. De rechter
figuurfles, ook wel als ‘character bottle’ aangeduid, is
waarschijnlijk afkomstig uit de Verrerie de Clichy die meer
dan 800 van dergelijke modellen in haar programma had.

Het laatste deel van de 19e eeuw was immers de tijd
van de grote internationale tentoonstellingen,
meestal aangeduid met een hele mond vol. Zij
trokken een ongekend aantal bezoekers hetgeen
werd mogelijk gemaakt door toenemende welvaart
van de middenklasse en de aanleg van spoorwegen.
Op de Parijse ‘Exposition Internationale des
Sciences Appliquées á l’Industrie’ in 1879 won
Boldoot een gouden medaille. In 1881 werd het
bedrijf benoemd tot Hofleverancier aan het
Nederlande Hof en kort daarna eveneens aan dat
van België, Portugal en Spanje. Filialen werden
opgericht in Keulen en Brussel. In 1898 kwam J.J.
Boldoot tragisch om het leven door een val van zijn
paard .Hij was kinderloos en het bedrijf werd
voortgezet door leden van de aangetrouwde familie
van Vlijmen. Op 15 mei 1899 werd daartoe
opgericht de N.V. Eau de Colognefabriek v/h J.C.
Boldoot. Nadat eerst een tweede fabriek was
gebouwd aan de Haarlemmer Trekvaart naar een
ontwerp van architect van Stratum werd in 1938 het
gehele bedrijf op deze locatie geconcentreerd. Een
grote productiehal verrees naast het bestaande
gebouw. Destijds waren de terreinen naast de
Trekvaart en de spoorlijn naar Haarlem bedoeld als
industriegebied. Ook de Westergasfabriek en later de
Coca Colafabriek waren daar gevestigd. Dat een van
oorsprong Amsterdamse apotheek zich daar met een
imposant gebouw tussen voegde zegt wel iets over
het prestige dat men inmiddels verworven had. Ooit
werkten hier 1500 mensen. Het bedrijf voerde een
breed assortiment artikelen, zowel chemisch, zoals
lakken en vernissen, als ook op gezondheid gerichte
producten zoals tandpoeder en mondspoelwater
onder de merknaam ‘Pastol’. Oorspronkelijk had
men daar in navolging van het succesvolle Duitse
product de naam ‘Odol’ voor uitgekozen maar dat
stuitte ongetwijfeld op moeilijkheden met de
eigenaar van dat merk; Karl Lingner, die imitaties
van zijn product te vuur en te zwaard bestreed.

Links en rechts boven: Twee Boldootverpakkingen, gebruik onbekend, bodemvondsten . Flessen zowel voor grootgebruik,
bijvoorbeeld bij kappers, als voor privé doeleinden. Collectie Nederlands Parfumflessen Museum.

Veruit de belangrijkste activiteit vond echter plaats in de cosmetische sector en daar was, naast allerlei poeders en
zepen, het product Eau de Cologne met afstand het belangrijkste. Behalve een breed gamma artikelen voerde men
ook een eindeloze rij van flesinhouden en andere verpakkingen. Die bezorgen verzamelaars en speurders op E-bay
of Marktplaats nog dagelijks nieuwe verrassingen. Sommige daarvan lijken meer geschikt voor verpakking van
jenever of levertraan dan voor Eau de Cologne. De hier getoonde flessen zouden als verpakking thans ondenkbaar
zijn.

Voor het chique publiek waren er de speciale Boldootwinkels zoals die in de Haagse Passage, de Amsterdamse
Nieuwendijk en niet te vergeten de Kalverstraat. Daar kwamen de dames van stand hun keuze maken uit de
collectie zepen, parfums en reukwaters alsmede het assortiment geslepen flesjes en karaffen waarin een en ander
voor hen werd afgevuld. Voordien was het de gewoonte dat de dames voor het pand aan het Singel hun koets lieten
stilhouden zonder uit te stijgen. Het winkelpersoneel rende dan net zo lang heen en weer tot mevrouw haar keus
gemaakt had.

De Boldoot showroom ‘In ’t
Geurighe Rooske’ in betere
tijden (1919). Een aantal van de
getoonde karaffen en geslepen
flacons zijn bewaard gebleven.
Particuliere collectie.

Van
deze winkels is niet veel over: alleen het
in 1919 geopende pand ‘In ’t Geurighe
Rooske’ in de Amsterdamse Kalverstraat
bestaat nog hoewel daar tegenwoordig een
broodsjeswinkel annex ijssalon in gevestigd
is. Een aantal originele elementen, zoals de
naam in de pui, de Art Decolamp boven de
entree, de glas-in-lood ramen aan de
straatkant en de bronzen versiering bij de
entree zijn
bewaard gebleven.
Van het interieur rest niets meer.

Hoewel het moeilijk geweest moet zijn om Hollandse Eau de Cologne in het buitenland te
verkopen had het bedrijf toch een succesvolle export opgebouwd met kantoren in Parijs
en Londen maar ook in New York en Shanghai alsmede natuurlijk in Nederlands Indië.
Daarbij voerde men een actief
advertentie- en promotiebeleid.
Een drogisterij of warenhuis
zonder de producten van Boldoot
was ondenkbaar. In de tijd dat de
toonbank nog een barriëre
vormde tussen klant en product
was de indeling van de etalage
voor de leveranciers super
belangrijk want dat was de enige Links: Advertentie, 1925. Boven: Etalagekarton, 1932
manier waarop de fabrikant zich direct aan de klant kon
presenteren. Veel van het
Boldoot materiaal bestond dan
ook uit etalagekartons

Van Links naar Rechts:
Kalenderkaartje, 1926;
Drie geurkaartjes, resp. uit 1930,
1930 en 1936.

De na-oorlogse generatie kan zich nauwelijks voorstelling maken van de
populariteit van Eau de Cologne tot ver in de twintigste eeuw. Badkamers
en douches waren in de meeste voor-oorlogse huizen een onbekende
luxe; men was aangewezen op een openbaar badhuis of op een wekelijkse
wasbeurt in de tobbe. Niet voor niets bestond het assortiment
verpakkingen ook uit eenheden tot een liter inhoud.
De Boldoot advertenties bleven inmiddels ver weg van enige associatie
met gebrekkige hygiëne en toonde het product als middel tegen flauwte
en warmte; een wereld van beschaafde, sportieve mensen die Boldoot
gebruikt
en voor
verkoeling in aangename
omgang met elkaar. Hoewel
in de praktijk vaak een
‘parfum der armen’ ‘opoewater’ of ‘keukenmeiden
parfum’ werd het product in
de advertenties getoond in
handen
van
bekende
filmsterren en lieflijke dames
in een bloemendecor.

Links: Twee advertenties uit 1931.
Rechts: Buisflesje, ca. 1930.
Collectie Nederlands
Parfumflessen Museum.

Voor wie het ongeluk had in een dorp te wonen waar pastoor of dominee
zelfs het gebruik van Eau de Cologne te frivool achtte was er altijd nog als
redmiddel de hoedenlak die eveneens door Boldoot werd gemaakt en die
door hun knappe parfumeurs was voorzien van een aangename geur. De
strooien hoedjes waarmee de dames ter kerke gingen dienden namelijk
regelmatig daarmee te worden behandeld om hun glans en vorm te
behouden en waar het gebruik van Eau de Cologne vanaf de kansel werd
gebanvloekt voorzag een extra dosis hoedenlak de draagster toch van een
welriekende nimbus.
Boldoot Eau de Cologne kon men aantreffen in een reeks verpakkingen;
van weinig elegante stenen en glazen
‘kruiken’ alsmede donkergroene flesjes in verschillende maten maar ook in het
buisvormige model dat reeds vanaf 1630 bestond als medicijnfles en vooral rond
1800 veel werd gemaakt in Frankrijk, België en Nederland. Daarnaast deed Boldoot
mee met de ook bij distillateurs bestaande trend uit de jaren 1930 om verpakkingen
van Delfts aardewerk te gebruiken.

Serie Boldootverpakkingen van Delfts blauw aardewerk. Particulier bezit.
Rechts boven: Beeld uit een Boldoot catalogus, 1932. Onder: Boldootposter en Boldootflessen met kurk- schroef- en
stopsluiting 1930-1940. Collectie Nederlands Parfumflessen Museum.

Toch tonen de advertenties uit het begin hoofdzakelijk de ook door
de concurrentie gebruikte flessentypen die al naar de vorm van de
hals Molano’s of Kropmolano’s werden genoemd. Echter, het
woord ‘fles’zou geen Boldoot medewerker over de lippen komen.
Zodra een fles de naam Boldoot droeg werd deze FLACON. Dat
betekende hetzelfde maar klonk veel chiquer. In alle advertenties
werd het gebruik van dat woord daarom consequent doorgevoerd.
Wat voor anderen een gewone fles was verkreeg door het af te
vullen met Boldoot Eau de Cologne automatisch een hogere status.

Oorspronkelijk hadden de flessen een wijde
monding waarin als sluiting een
doorboorde kurk was aangebracht. Daarin
paste een tinnen sprenkelaartje dat met een
kroonvorming dopje werd afgesloten. Voor
het gemak werd een klein kurkentrekkertje
bijgeleverd.
Om niet accijnsplichtig te worden onder de
latere alcoholwet mocht de flesopening bij
cosmetische toepassingen echter niet meer
dan 4 mm. groot zijn en zo ontstond de
zogenaamde ‘sprenkelmonding’. Deze had
een uitwendige schroefdraad en werd
afgesloten met een metalen dop. Boldoot
lanceerde daarop de
tweedelige
‘Hermeta’sluiting. Deze nikkelen dop werd op een metalen sprenkeldop gedraaid welke op zijn beurt op de fles zat
geschroefd. Het raakte toen tevens afgelopen met het gebruik van de typische langhalzige, met een simpele kurk
afgesloten groene flesjes voor de verpakking van Eau de Cologne. Echter, in 1948 vond de juist uit Indië
gerepatrieerde heer Sterneberg, directeur-eigenaar van de firma Conimex, dit model een goede verpakking voor de
sojasaus die hij in Nederland wilde introduceren. Zestig jaar later zullen weinigen in de modern gestroomlijnde
ketjapverpakking nog het oorspronkelijke groene Eau de Cologneflesje herkennen.
Molano’s moesten van helderwit glas gemaakt zijn en dat werd in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog eigenlijk
alleen continu gemaakt in Leerdam en Maastricht maar dat waren geen typische flessenfabrieken. Op een film uit
1941 is echter nog te zien hoe kropmolano’s uit helderwit glas semi-automatisch worden gemaakt in de
Maastrichtse glasfabriek. (Johan Soetens; Glas op Celluloid. Uitgave De Bataafsche Leeuw, 2006). Voor zover ik
heb kunnen achterhalen heeft Leerdam nooit Molano’s voor Boldoot gemaakt. In de catalogus van de glasfabrieken
van A.J. Bakker uit 1926 komen deze modellen evenmin voor hoewel deze fabriek in Nieuw Buinen de grootste
leverancier was van chemische- en medicinale flesjes, in glaskringen
‘pingelwerk’ genoemd. Bij concurrent Meursing blies men
Boldootflacons aan de blaaspijp waartoe speciaal een ‘pot’ met helderwit
glas werd gesmolten. De half/witte flesjes die de spade hier en daar nog
naar boven brengt stammen dan ook grotendeels uit de periode van de
beide Wereldoorlogen toen het moeilijk was over de juiste grondstoffen te
beschikken Veel van de Boldootflessen kwamen uit België en Frankrijk
Verder had vrijwel iedere drogist een navulfles op de toonbank staan van
waaruit men de lege Boldootflessen kon laten hervullen en daar werd druk
gebruik van gemaakt.
Na de oorlog werd de fabriek van Meursing te Nieuw Buinen een
belangrijke flessenleverancier van Boldoot. De fabriek was voor dit werk
uitgerust met half-automatische machines maar moest in 1967 de deuren
sluiten. Toen was door de toegnomen welvaart en import van Franse
reukwateren de populariteit van Eau de Cologne echter al
fors teruggelopen. Ondanks pogingen om het bedrijf te
profileren als producent van exquise geuren bleef het
publiek de naam Boldoot onverbrekelijk associeren met
opwekkende werking bij flauwtje en ziekte of het
verdrijven van onprettige luchtjes. Niet voor niets had in
Amsterdam de wagen die tot in de na-oorlogse jaren de
tonnen kwam legen van de ‘stilletjes’ uit wat we nu
achterstandswijken zouden noemen de bijnaam
‘Boldootwagen’. Kortom; wie ‘Boldoot ‘ zei had het over
een ziekenkamer of over de kerk. Het menthol houdende
product IJs Eau de Cologne was zelfs specifiek
ontwikkeld voor chronische hoofdpijnpatienten. Daarbij
hielp het niet dat de directie de onder andere naam
uitgegeven parfums hardnekkig bleef voorzien van de
naam
Boldoot.
Boven: Boldootflessen fabrikaat Nieuw Buinen 1938
Onder: l. Navulfles. r. Poster Emile Gaillard, 1940

Voor het betreden van de Amerikaanse markt deed men het anders en had men in Parijs de Parfumerie Lérys
opgericht. De aan Boldoot verbonden ontwerper Frits van Alphen ontwierp daarvoor enkele verpakkingen maar
slechts weinigen bij Boldoot wisten dat dit ook in Nederland geïmporteerde merk tot de eigen stal behoorde.
Gedurende de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw werden de activiteiten rond het merk Lérys echter
gestaakt. Ook werd een aantal filialen opgeheven zoals die in Parijs, Brussel en den Haag. Om verder in Nederland
het imago te verbeteren introduceerde men het Eau de Colognemerk ‘Imperiale’ als duurdere tegenhanger van het
populaire ‘Veritable’.
In 1979, het jaar dat koningin Juliana zeventig jaar werd,
lanceerde het bedrijf dat al sinds 1881 ‘Hofleverancier’ was
en sinds het 175-jarig bestaan in 1964 het predikaat
‘Koninklijk’ voerde, een flacon met op het etiket de beeltenis
van de jarige vorstin. Men borduurde daarbij voort op een
traditie.

Dol op Royalty! Van Links naar rechts: Een
flacon ‘Imperiale’ uit 1925, Wilhelminaflacon uit
1926 en ‘Princesse Royale’ uit 1970.
Collectie Nederlands Parfumflessenmuseum

Reeds in 1896 bracht Boldoot een flacon uit met
de 16-jarige prinses Wilhelmina (voor het eerst
met opgestoken haar) en in 1902 een met
bruidegom
Prins
Hendrik.
Helaas
zijn
voorbeelden daarvan voor zover ik heb kunnen
nagaan verloren geraakt. Wel is bewaard gebleven
de ‘Wilhelmina-flacon’ uit 1923.
Op een
krantenfoto uit 1979 (Dagblad De Limburger
(‘Juliana Superstar’) zijn alle vier flacons echter nog te zien.
Ergens moeten die flessen in dat jaar dus nog gestaan hebben.
Het verkrijgen van toestemming voor de ‘Julianaflacon’ was een mooi
staaltje van Public Relations. Vanaf 1980, onder het regime van Koningin
Beatrix, was de RVD niet scheutig meer met dit soort zaken. Daar zou
nog bijgekomen zijn dat Boldoot in 1961 was overgenomen door
Organon. Daar had men voor de toekomst de hoop gevestigd op de
ontwikkeling van hormonencrêmes en men zocht een bedrijf dat die
crêmes zou kunnen maken. Daartoe werd tevens Zwitsal overgenomen.
De productie van Boldoot werd overgebracht naar Apeldoorn, de
archiefstukken werden veiliggesteld door overdracht aan het Gemeente
Archief Amsterdam maar het bedrijfsmuseum werd meer of minder
opengesteld voor de liefhebbers en verzamelaars onder het personeel, een
probaat middel om dingen ‘pootjes te laten krijgen’. Om aansluiting te
krijgen met de moderne leefstijl introduceerde men een parfum voor
dames en een cosmetische lijn voor heren, waaronder pre- en aftershaves
onder de naam ‘Boldon’ maar het wilde niet lukken om los te komen van
het typische drogisterij imago. Het huwelijk met Organon was inmiddels
ongelukkig gebleken. De productie van hormonencrêmes wilde ook al niet lukken. Het enorme assortiment
modellen en inhouden dat Boldoot er op na hield creërde bovendien een inkoopprobleem.

Zo moesten volgens de voorschriften alle Eau de Cologne etiketten met goudpoeder
worden bedrukt, een proces waar men alleen in Duitsland een leverancier voor kon
vinden. Voor de nieuwe eigenaars was dat al snel te veel van het goede en de sterk
stijgende loonkosten deden de rest. Ook voor de in de eerste helft van de 20e eeuw
populaire Delfts blauwe fantasieflaconnetjes restte slechts een toekomst als
collector's item.

Vergeelde beelden uit een catalogus uit 1932 geven een indruk van het grote
assortiment flessen, sluitingen en etiketten dat Boldoot in gebruik had.
Archief Nederlands Parfumflessen Museum.

Nadat Organon fuseerde met Aku en Koninklijke Zwanenberg tot AKZO werd
Boldoot verkocht aan British American Cosmetics om daarna in een groot aantal
andere handen te geraken met als eindpunt de Franse firma Coty. Deze
benaderde in 2002 het Nederlands Parfumflessen Museum te Winkel (NH) voor
overdracht van het resterende historisch materiaal van Boldoot dat inmiddels
was opgeslagen in een aantal containers in Haarlem. Conservator Carina van
Zoonen spendeerde meer dan een jaar aan het uitzoeken en sorteren van de vele
flacons, affiches, brieven, catalogi, zeepstempels, oorkondes en oude foto’s. Dat
voerde in 2004 tot een speciale Boldoot tentoonstelling waar de nostalgie de
boventoon voerde maar die niettemin goed was voor een record aantal
bezoekers. Tegenwoordig behoort wat resteert van het vroegere Boldoot
bedrijfsmuseum tot de vaste collectie van het Nederlands Parfumflessen
Museum dat is gevestigd in het schilderachtig voormalig gemeentehuis.
( Nederlands Parfumflessenmuseum, Bosstraat 2 , 1731 SE Winkel (N.H.)
Tel. 0224 54 15 78; e-mail: info@parfummuseum.nl. www.parfummuseum
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De naam Boldoot is in
Nederland nog steeds een
begrip en dat niet alleen
vanwege de vele fraaie
verpakkingen, prachtige
posters en advertenties.
Bij menigeen roept de
naam een herinnering op
aan
grootmoeders,
moeders of tantes en
waarschijnlijk is de kans
klein dat dit met het
voorschreiden van de
generaties zal verdwijnen.
Verschillende parfumhuizen zijn inmiddels op de markt gekomen met licht geurende toiletwaters met zo’n 12%
alcohol, zodat ze snel verdampen en een kenmerkende verfrissende indruk achterlaten. Marc Jacobs, die sinds 1998
alle ontwerpen maakt voor Louis Vuitton noemt ze ‘body splashes’, bestemd voor ‘those that take fragances too
seriously’. Nou ja, zijn eigen merken kosten zo’n $ 65,- per fles, dus dat lijkt serieus genoeg. Inmiddels hebben
Chanel, Guerlain, Diesel en Lancôme eveneens eau de colognes aan hun assortiment toegevoegd en in Amerika
schijnt de verkoop van het aloude merk 4711 weer in de lift te zitten als goedkope variant. De huidige recessie zal
daar ongetwijfeld mede debet aan zijn.
Op 30 mei 2009 wist het Algemeen Dagblad in een artikel
over twee pagina’s te melden dat een nazaat van de laatste
Boldoot directeur het merk teruggekocht had van Coty met
de bedoeling het nieuw leven in te blazen. Wie weet,
krijgen we ooit nog weer de fameuse Boldoot advertenties
in moderne uitvoering te zien. Vooral de grafisch
ontwerper Frans Mettes (1904-1984) werkte na de Tweede
Wereldoorlog regelmatig voor Boldoot.

Hij was een bekend boekillustrator en ontwierp tal
van affiches voor onder andere Heineken, Hulstkamp
en Droste. Een hele generatie is opgegroeid met het
beeld voor ogen van zijn Sinterklaaskartons die
vanaf begin november in de etalages van alle
drogisterijen te zien waren. Een vergelijking met
zowel de voor- als naoorlogse stijl van reclame toont
de slagkracht van zijn wijze van vormgeven.

Bronnen:
P.J.M.Wuisman: ‘In Geuren en Kleuren’Jublieumuitgave
Personeelsblad t.g.v. 175 jaar bestaan J.C. Boldoot, Amsterdam 1964.
H.Hendriks:’ Rozengeur en manenschijn’
Gedenkboek 175 jaar Boldoot. Uitgave J.C.Boldoot, 1964
‘Boldoot in Winkel’ artikel Noordhollands Dagblad 3 oktober 2004.
Met dank aan:
De heer B.M.J.A.. van Vlijmen, oud directeur Boldoot
De heer Th. Duineveld, oud hoofd reclame Boldoot
Mevr. C. van Zoonen, conservator Ned. Parfumflessen Museum

THE J.C. BOLDOOT COMPANY: AN EARLY MULTINATIONAL.
In 1709, the Italian barber Gianni Paolo Feminis, emigrated to the
city of Cologne to bring onto the market a product that he called
Aqua Mirabilis. It was an alcoholic medication that was supposed
to cure almost anything, from skin and stomach problems to
unrequited love. In those days the use of methylated spirit was
unknown and one could safely add Aqua Mirabilis to water, wine
or broth. The product sold so well that Gianni Paolo soon needed
the assistance of his cousin, Giovanni Maria Farina who, in 1732, took over
the management of the firm under his own name. During the Seven Years
War (1756-1762) French troops took the product home to France where it
soon became immensely popular under de name Eau de Cologne Farina. It
is said that Napoleon’s monthly use was about a hundred liters.
In 1792, the Mühlens family, from Cologne, started the production of a
similar product, called 4711 after their house number in the Clocknerstrasse.
In 1789, a young medic, Jacob Cornelis Boldoot, started his own pharmacy
in Amsterdam. After his demise, his godchild and cousin continued the
business and began to produce scented water, similar to the Farina product,
that he called Eau Admirable. His son and successor J.J.Boldoot added a
second product, Eau de Cologne Veritable. The company was extremely
successful and, in 1875, managed to take over the Farina Company, much to
the vexation of their 4711 competitor. In 1875, during the international
exhibition in Paris, the Boldoot Company was awarded a gold medal and in
1881 appointed purveyor to the Dutch Court, as well as that of Belgium,
Portugal and Spain. The Boldoot Company opened offices in Cologne, Paris,
London, New York, Shanghai and the Dutch East Indies and operated a
chain of luxurious shops where well-to-do-ladies could choose from a range
of perfumes and scented waters as well as an assortment of beautifully cut
scent bottles.
At the same time Boldoot produced chemical products, such as varnishes for
wood, straw hats as well as mouthwash. The main product, however, was eau
de cologne that was sold in a wide variety of bottles, flasks and earth ware
and supported by heavy advertising. Till well into the 1960’s a drugstore
without Boldoot products or a magazine or newspaper without a Boldoot add
was unthinkable. Most drugstores had a large bottle on their counter from
which an empty bottle could be refilled. At the same time, this ‘drugstore
image ‘made it more and more difficult to compete with imported perfumes
and scents with a more sophisticated appeal. In 1961 Boldoot, still a familyowned company was taken over by the Dutch
conglomerate ORGANON, primarily because of
their expertise in making creams. The large
Boldoot building in Amsterdam where once 1500
people were employed was abandoned but the
marriage
with ORGANON was not a happy one.
Above: Storage bottle, French,
th
The
production
of hormone creams proved to be
‘Verre Fougere’ 19 century.
not
such
a
success
and was soon abandoned.
Used by J.J.Boldoot (1850-1898).
Boldoot was first sold to British American
Private collection.
Boldoot invoice, August 1896.
Cosmetics and passed from one hand to another
Right: Storage bottle 20th century.
until it finally became part of the French company
Coll. Ned. Parfumflessen Museum
Coty. Consequently the Boldoot products
gradually vanished from the market.

