Archief van de Parfumfabriek en
van de Familie A. Maschmeijer

Algemene kenmerken
Toegangsnummer: 30662
Periode: 1903 - 2003

Archiefvormer
Firma Maschmeijer

Inleiding
In 1900 richtte de scheikundige August Maschmeijer Jr. (1878-1936 ) een fabriek op voor
’Producten der Organische Scheikunde’ : producten voor de fabricage van parfums, toiletzeep,
confiserie, import en export van etherische oliën en kleurstoffen. De fabriek had vanaf het begin
depots in Parijs en New York. In 1907 verhuisde de fabriek naar de Omval, destijds buiten de
bebouwde kom van Amsterdam. In 1919 kwam Carl Schlabs in dienst bij de firma; hij was de
schepper van de beroemde ’C.S. Parfums’, die vooral in India, Pakistan en het Midden Oosten
populair waren. In 1936 overleed de oprichter. De financiële kant van het bedrijf kwam toen in
handen van de weduwe en haar vijf dochters. In 1954 transformeerde de firma in een naamloze
vennootschap en in 1960 werd de N.V. overgenomen door Naarden International Holland B.V.
Uiteindelijk verliet het bedrijf het terrein bij de Omval. In de jaren negentig van de twintigste
eeuw werden de restanten van de fabriek gesloopt.
Oprichter August Maschmeijer woonde voor zijn vestiging in 1924 in een villa aan de Omval
met zijn gezin in Bergen op het buiten ’De Zuilenhof’. Hij interesseerde zich voor beeldende
kunst en steunde financieel onder anderen de schilders Leo Gestel, Wiegman en Filarski.
Het archief heeft een lengte van 0,2 meter en bevat onder meer reclamemateriaal, foto’s, personeelsbladen en verkoopoverzichten.

Inventaris
1 Firma Maschmeijer 1922 - 1923
1 Prijslijsten en prijscouranten 1903 ca. - 1977 ca. 1 pak
2 Ontwerpen voor de bouw van een loods en voor de uitbreiding van de fabriek 1910
3 stukken
3 Krantenknipsels over de rantsoenering van suiker en de vervanging door gesacharineerde suiker 1919 1 omslag
4 Verklaringen van inschrijving van fabrieks- en handelsmerken in Calcutta (India)
en Amsterdam 1920 - 1934 1 omslag
5 Foto’s van Carl Schlabs – technisch directeur en schepper van de C.S. parfums –
met echtgenote in klederdracht en van hem met twee medewerkers 1920 ca. - 1930
ca. 2 stukken
6 Reclamemateriaal 1920 ca. - 1970 ca. 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
7 Verkoopboek, met namenregister 1922 - 1923 1 deel
Versie 5.2 - 16 mei 2017

30662 - 1

Parfumfabriek en van de Familie A. Maschmeijer
8-13 Stukken betreffende jubilea 1925 - 1985 5 omslagen
8 Programma van de viering van het 25 jarig bestaan in Krasnapolsky 1925 1
stuk
9 Tekst van een toelichting bij het cadeau van het personeel, met foto, en foto
van het gezelshap in Krasnapolsky bij het vijftigjarig bestaan 1950 3 stukken
10 Menu van het diner in het Amstel Hotel bij het afscheid van A.Ph. Krenowsky,
techinsch directeur 1973 1 stuk
11 Uitnodiging voor het feest bij het 75-jarig bestaan in de fabriek, met poorterbewijs vanwege de viering in het kader van het 700 jarig bestaan van Amsterdam
1975 2 stukken
12 Uitnodiging voor de viering van het 85-jarig bestaan in het Mariott hotel 1985
1 stuk
13 Concept van de tekst van het gedenkboekje bij het 100-jarig bestaan getiteld
’Ter herinnering aan uw geurige jaren’. Losbladig 2000 1 stuk
auteursrechtelijk beschermd
14 Artikelen in internationale vaktijdschriften over de geschiedenis en activiteiten van
de firma 1926 - 1949 ca. 3 stukken
auteursrechtelijk beschermd
15 Foto’s van het interieur en exterieur van de fabriek 1949 - 1975 ca. 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
16 Notities betreffende de geschiedenis van de oprichter en de fabriek, met correspondentie en fotokopieën van documenten 1950 ca. - 2003 1 omslag
17 Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant over de oprichting van de naamloze
vennootschap A. Maschmeijer Jr Chemische Fabriek N.V. 1954 1 stuk
18 Orgaan ’t Omvalletje : uitgave van de personeelsvereniging A. Maschmeijer Jr.
N.V., met hiaten 1969 - 1972 1 omslag
19 Agenda’s, uitgereikt als relatiegeschenk, getiteld ’The Maschmeijer Aromatics Diary’, met inliggende wenskaart in vier talen 1979 - 1986 2 delen
auteursrechtelijk beschermd
2 Familie Maschmeijer
20 Kopie van een uittreksel uit het geboortenregister van Amsterdam van August
Julius Herman Maschmeijer, geboren in 1878, ten behoeve van het Amerikaanse
consulaat 1906 1 stuk
21 Huwelijksaankondiging van August Maschmeijer Jr. (1878-1936 ) x Alida Veen
(1879-ca. 1960) in het Nederlands en Frans 1909 2 stukken
22 Kopie van een uittreksel uit het belijdenisregister van de Evangelisch Lutherse
gemeente in Osnabruck(?) bij de belijdenis van August Heinrich Luwdig Maschmeijer (1848- ?) in 1862 1950 ca. 1 stuk
23 Ingekomen brieven, met een kopie, van J.F. de Jong, oud-medewerker, aan de
familie over zijn ervaringen met August Maschmeijer 1954 - 1960 3 stukken
24 Kopieën van artikelen over August Maschmeijer als mecenas in zijn woonplaats
Bergen van de schilders Filarski en Colnot 1960 ca. 2 stukken
auteursrechtelijk beschermd
25 Stukken betreffende de kraak van de villa van de familie aan de Omval, de sloop
en teruggave door Stadsdeel Watergraafsmeer van de eerste steen uit 1923 aan de
familie Maschmeijer, met correspondentie en documentatie 1994 - 2000 1 omslag
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