
Moltzer, Christiaan Nicolaas Jacob. - President-Direc-
teur der N.V. Erven Lucas Bols te Amsterdam. — Geb. te
A'dam, 12 Juli 1875. - Oude Amsterdamsche familie. -
Vader: C. N. J. Moltzer; Moeder: S. Meijer. - Geh. met

Maria Petro-
nella Laan. —
Kinderen: Mari-

, anne Johanna
Maria, geb. 8
Julil902;Chris-
tine Suze, geb.
16Eebr. 1907.-
M. bezocht de
Handelsschool

in zij n geboorte-
stad ; heeft
daarna in Zwit-
serland, Enge-
land , Frank-
rijk en Duitsch-
land practische

handelserva-
ring opgedaan,
waarna hij, te-
ruggekeerd in
ons land, zijn
huidige functie
aanvaardde. —
De N.V. Erven
Lucas Bols is
naar alle waar-

schijnlijkheid de oudste likeurstokerij ter wereld en vindt
haar oorsprong in een kleine distilleerder!]', in een houten
schuurtje, „'t Lootsje" genaamd, opgericht door Lucas
Bols in het jaar 1575. In dien tijd klein van opzet, mocht
de stokerij zich weldra in een groote populariteit bij de be-
volking van de hoofdstad verheugen. Gestadig groeide het
bedrijf' en interessant is in dit verband een communicatie
van de Gecommitteerde Raden, geadresseerd aan de
Grootmogende Heeren van Holland en West-Eriesland,
waarin vermeld staat, dat in 1788 de firma 1/9 bijdroeg
van het geheele bedrag, geheven aan accijns van 94 andere
stokerijen. In 1815 kwam de distilleerden] in andere han-
den en werd de firmanaam veranderd in „Erven Lucas
Bols". Deze verandering had niet den minsten invloed op
de uitbreiding der zaken, want deze bleef gestadig aan-
houden, met gevolg dat momenteel de N.V. niet alleen
behoort tot de oudste, doch tevens tot de grootste likeur-
stokerijen van ons land. Het merkwaardige van het be-
drijf blijft evenwel de onveranderlijke traditie die er
heerscht, niet alleen in het uiterlijk van het hoofdkantoor
aan de Rozengracht te Amsterdam, doch voornamelijk in
de productiewijzen der likeuren, welke in vorm gemoderni-
seerd mogen zijn, doch in wezen gelijk zijn gebleven aan
de methoden uit de 16e eeuw. Het onvoorwaardelijk hand-
haven der kwaliteit en de eeuwenoude relaties doen den
export naar het buitenland zijn peil houden, en eveneens
de fabrieken te Tonnay-Charente (Erankr.), Emmerich
(Duitschl.) en Buenos Aires (Argentinië) dragen den naam
„Lucas Bols" met eere. - M. is benoemd tot Officier in de
orde van Oranje-Nassau. - Vrijwel de geheele wereld is in
den loop der jaren door hem bezocht. - „De Heerd",
Aerdenhout.


