Archief van Apotheek Warmolts

Algemene kenmerken
Toegangsnummer: 30237
Periode: 1880 - 1984

Archiefvormer
Warmolts (apotheek)

Inleiding
In 1871 vestigde Jodocus Hinricus Warmolts zijn apotheek in het pand Vijzelstraat 130132. Zijn kinderen Leonardus (1873-1945) en Johanna Cornelia (1877-1950) werden eveneens
opgeleid tot apotheker. In 1919 kochten Leonardus en Johanna Cornelia het pand Vijzelstraat
81. Door een verbreding van de Vijzelstraat zou de oude apotheek moeten verdwijnen. In
1928 werd de nieuwe apotheek op nummer 81 geopend. In 1946 heeft apothekeres A.H.W. van
Amstel-Ekels de apotheek overgenomen. In 1957 verkocht zij de praktijk aan C.C.M. Kerbosch.
In 1967 is de apotheek opgeheven.
In dit archief bevindt zich divers materiaal uit de periode 1880 - 1960. Er zijn prachtige foto’s
van het interieur en exterieur van de oude en van de nieuwe apotheek. Johanna Cornelia en
haar moeder zijn op enkele foto’s vereeuwigd. Interessant is het “Vergiftenboek” uit 1880-ca.
1900. Hierin staan namen van vergiften, met vermelding van namen en adressen van de kopers
en hun handtekening. Ook is er materiaal over het pand Vijzelstraat 81 en de bijbehorende
gevelsteen.

Inventaris
1 ’Vergiftenboek’ : register met opgave van naam van het vergift (onder meer strychnine,
arsenicum en laudanum), naam en beroep van koper, datum en doel (kiespijn, tegen
ratten etc.) 1880 - 1909 1 katern
2 Foto’s van de apotheek aan de Vijzelstraat 130-132 en van de Vijzelstraat 1882 ca. 1916 ca. 1 omslag
3 Brief van dr. Wilmar Schwabe, homeopathisch apotheker te Leipzig over de mogelijke
vestiging van een geneesmiddelendepot in apotheek Warmolts 1901 1 stuk
Op de foto’s (zie inv.nr. 2) is te zien op de winkelruit dat er inderdaad een depot van
homeopathische geneesmiddelen van dr. Schwabe werd gevestigd
4 Foto van mevrouw Warmolts met haar kinderen L. en J.C. Warmolts in de apotheek aan
de Vijzelstraat, hoek Prinsengracht. 1928 1 stuk
In tweevoud aanwezig
5 Foto’s van het interieur van de nieuw geopende apotheek, met op één ervan drie apothekerassistentes aan het werk 1928 2 stukken
6 Knipsels uit de Telegraaf over de weigering van betaling van contributie aan de Nederlandsche Apothekerskamer op grond van gewetensbezwaren door een niet met naam
genoemde Amsterdamse apotheker 1944 2 stukken
7 Bericht van overlijden van Leenderts Warmolts, 71 jaar 1945 1 stuk
8 Distributiebonnen voor brandstof, suiker en tabak 1945 - 1949 1 omslag
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9 Mededeling van apotheker A.H.W. van Amstel-Ekels dat zij de praktijk van apotheek L.
Warmolts heeft overgenomen 1946 1 stuk
10 Met de hand geschreven recepten voor een mengsel van fosforzuur, alcohol en water 1948
ca. 2 stukken
11 Documentatie over de geschiedenis van de twee panden en gevelstenen, van de apotheek
en van de familie Warmolts 1949 ca. - 1984 ca. 1 omslag
12 Bericht van overlijden van Johanna Cornelia Warmolts, 72 jaar oud 1950 1 stuk
13 Mededeling van apotheker A.H.W. van Amstel-Ekels dat zij de praktijk van de apotheek
aan C.C.M. Kerbosch heeft overgedragen 1957 1 stuk
14 Taxatierapport : procesverbaal van opname van de bouwkundige toestand van het
pand Vijzelstraat 81, hoek Keizersgracht 660 op verzoek van apothekeres A. Ekels door
E.G. Steffels, bouwkundige, voor Firma Evert van Poelwijck, makelaars en taxateurs,
met. . . 1969 1 omslag
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