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Met zijn vinger volgt hij de glazen distil-
latiekolom in het laboratorium. “Hier 
gaat de damp over in vloeistof en vindt 
een scheiding der componenten plaats.” 
Dan zwaait de deur van de lage koelkast 
open. Althans, daar lijkt het op. “Dit is een 
lichtkast om de stabiliteit van het product 
te controleren. Hoe staat het bijvoorbeeld 
met de licht- en kleurgevoeligheid?”
Aan het woord is Piet van Leijenhorst, 
meester-distillateur bij Bols. In een oven 
boven de lichtkast testen productontwik-
kelaars hoe de brouwsels zich gedragen 
bij langdurige blootstelling aan tempe-
raturen van zo’n 40°C. Het steriele lab 
wordt opgefleurd door een band met 
felle kleuren rondom de muren met de 
namen van veelgebruikte ingrediënten. 
Van Leijenhorst loopt naar de aanpalende 

kantoorruimte en pakt daar twee glazen 
potten van een plank, één met sinaasap-
pelschillen op alcohol en eenzelfde pot 
met citroenschillen: belangrijke bestand-
delen voor de keur aan likeuren die Bols 
in zijn portfolio heeft. “We maken hier 
extracten van en waar nodig distilleren 
we ze”, legt hij uit. 

Mango-likeur
Bols verkoopt zijn dranken in meer dan 
120 landen en doet daar zaken met lokale 
distributeurs. Die kloppen soms aan bij 
Van Leijenhorsts team om een product 
te ontwikkelen voor een bepaald land of 
een regio. Zo was daar ooit een Japanse 
distributeur voor wie een mangolikeur 
werd ontwikkeld. Die sloeg niet alleen aan 
in dit Oost-Aziatische land, maar groeide 

uit tot een wereldwijd succes. Het kleine 
productontwikkelingslab van Bols diende 
afgelopen jaren als een ware kraamka-
mer die aan de lopende band innovaties 
baarde. Even later in Van Leijenhorsts 
ruime kantoor telt hij samen met Dutch 
Brands Director Jan Hoorntje hoeveel dit 
er nu eigenlijk waren sinds 2006. “Bols 
Genever, Pommegranate, Green tea, yog-
hurtlikeur, karamel, twee keer pisang”, en 
zo tellen ze nog even door. 

Zelfstandig
Onder Lucas Bols (1670-1719) groeide 
Bols uit tot een groot internationaal 
merk. Koopmansfamilie Moltzer maakt 
het werk van Lucas Bols af. In 1900 expor-
teert de distilleerder naar ruim honderd 
landen. Als de handel met de Verenigde 

Bols, opgericht in 1575, is het oudste merk gedistilleerd ter wereld 

dat nog steeds volop verkrijgbaar is. Het bedrijf wil met likeuren 

en jenever de wereld veroveren en maakt daarbij handig gebruik 

van zijn roemruchte geschiedenis. Maar de echte grote doorbraak 

moet nog komen. “Zelfstandig gaan is goed geweest.”

Oer-Hollands Bols: een goede mix van oud en nieuw

‘We innoveren sneller dan een 
standaard foodbedrijf’

Deze serie gaat over producten 
die bewezen succesvol en inno-
vatief zijn. Wat is hun geheim? 
Derde in de reeks is Bols. 
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Ruiken aan alle 
geuren van Bols-
likeuren in the 
House of Bols. 
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Staten rond 1917 stilvalt, verdwijnt jene-
ver langzaam maar zeker van de wereld-
markt.
Bols streeft naar een terugkeer naar de 
gouden tijden van weleer. Een manage-
ment buy-out zorgde er in 2006 voor dat 
het stokoude bedrijf zijn zelfstandigheid 
terugkreeg en weer in Nederlandse han-
den kwam met Huub van Doorne aan 
het roer. Voor die tijd was het concern in 
handen van het Franse drankenconcern 
Rémy Cointreau. De slankere organisatie 
maakt het makkelijker snelle beslis-
singen te nemen over productontwikke-
ling. “We innoveren daarom sneller dan 
een standaard levensmiddelenbedrijf. 
Bureaucratie is ons vreemd. De zelf-
standigheid is goed geweest”, zegt Van 
Leijenhorst. Bols is geen grote logge 
organisatie. Ondanks dat het bedrijf  
wereldwijd actief is, telt het maar veertig 
medewerkers. Efficiëntie en slimheid zijn 
Bols’ wapens. De fabriek in Zoetermeer 
waar likeuren en jenevers onder het Bols-
label en Hollandse merken als Coebergh, 
Hartevelt en Bokma van de band rollen, 
is niet van Lucas Bols zelf. Zowel de distil-
latie als de distributie heeft Bols uitbe-
steed. De onderneming is voor een derde 
eigenaar van de productielocatie. Naast 
de productie bevindt zich in Zoetermeer 
de vatenopslag om korenwijn te laten 
rijpen. “Alles wordt hier gemaakt volgens 
onze recepten. Wij zijn ook verantwoor-
delijk voor de kwaliteit van het product”, 
verklaart Van Leijenhorst. 

Verjonging
Met het aan het bewind komen van de 
huidige directeur Huub van Doorne ruim 

vier jaar geleden zet Bols in op verjon-
ging van het merk door meer beleving 
toe te voegen. Vooral voor jongere vol-
wassenen moet het interessanter worden 
om meer gedistilleerd te drinken. De 
likeurflessen zijn trendy en liggen lekker 
in de hand. In de verpakkingen gebruikt 
de producent opvallende kleuren en er 
is een groot assortiment aan likeuren, 
variërend van zoet tot fris. “We zijn vier 
jaar bezig met het jonger en relevanter 
maken van ons merk. Likeur had voor-
heen weinig aandacht. Maar het kost 
natuurlijk tijd om een merk te bouwen”, 
zegt  Jan Hoorntje, verantwoordelijk voor 
de Nederlandse markt.
Bols profileert zich met name in trendy 
horecagelegenheden over de hele 
wereld, alsook in slijterijen en bij eve-
nementen. Het bedrijf verzorgt menu-
kaarten en trainingen voor barpersoneel 
om cocktails te maken met likeuren en 
jenever. De filosofie luidt: wees daar waar 
je product gedronken wordt. The House 
of Bols in Amsterdam maakt ook deel uit 
van Bols’ marketingapparaat. Het muse-
um bezorgt de bezoeker een virtuele ont-
dekkingsreis door de rijke geschiedenis 
van het ruim vierhonderdjarige bedrijf 
met oude filmbeelden, schilderijen en 
ruiksessies. Aan het einde van de toer 
wacht een cocktail en een jenever- en 
likeurproeverij. “Vooral toeristen vinden 
de historie van jenever enorm interes-
sant”, weet Hoorntje. Voor grote televi-
siecampagnes zoals die van Bacardi ben 
je al snel meer dan €1 miljoen kwijt, cal-
culeert Hoorntje, maar daar staat dan wel 
een groot bereik tegenover dat de groei 
kan versnellen. Op dit moment behoort 
een dergelijke campagne nog niet tot 
Bols’ plannen. Maar multimediale cam-
pagnes sluit Hoorntje in de toekomst niet 
uit. De komende twee à drie jaar willen 
we nationaal doorbreken, vertelt hij. 

Jenever op de kaart zetten
Bols committeert zich aan de code voor 
verantwoord alcoholgebruik van Stich-
ting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) 
om alcoholmisbruik tegen te gaan. Met 
de code in de hand probeert de onderne-
ming jongeren en andere consumenten 
wereldwijd hun dranken eens te laten 
mixen met jenever in plaats van wodka 
of gin. “In 1890 was jenever zes keer zo 
groot als gin wereldwijd en belangrijk 
als basis voor een cocktail. We proberen 
jenever de plek te geven die het ver-
dient”, zegt Hoorntje.
Eens in de vijftig jaar komt er een nieuwe 

jenever op de markt. Twee jaar geleden 
was het weer zover. Bols greep bij de 
productontwikkeling terug naar een 
oud recept uit 1820. Door de 60% mout-
wijn heeft deze nieuwe variant, die zich 
speciaal richt op een nieuwe generatie 
jeneverdrinkers, meer smaak dan jonge 
jenever, stelt Van Leijenhorst die met zijn 
team de drank ontwikkelde. In jenever 
zitten zo’n tien tot dertien kruiden zoals 
de jeneverbes, koriander, hop, gember 
en zoethout. Bols heeft de kruidendose-
ring wel wat aangepast ten opzichte van 
het originele recept, waardoor de afdronk 

minder scherp is. “Deze jenever geeft 
een licht prikkelend gevoel op de tong 
en een zachte afdronk en een vol mond-
gevoel.” Van Leijenhorst noemt het pro-
ductontwikkelingsproces dat ruim een 
jaar duurde “uitdagend”. Een ‘geheim 
ingrediënt’ dat na 1820 niet meer werd 
toegepast, maakt het geheel af. “Het ligt 
erg voor de hand”, is het enige dat de 
meester-distillateur erover kwijt wil. “We 
zijn nog niet verplicht tot het doen van 
een ingrediëntendeclaratie, dus er staat 
alleen ‘kruiden’ op het etiket.”
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‘We innoveren sneller dan een 
standaard foodbedrijf’

Maurice de Jong

1575: Familie Bols richt gelijknamig dran-
kenbedrijf op in Amsterdam.

1679-1719: Lucas Bols maakt van Bols een 
internationaal merk.

1850: Bols komt in handen van koop-
mansfamilie Moltzer die verder 
expandeert.

1954: Bols gaat naar de beurs om ver-
dere groei mogelijk te maken.

1993: Wessanen fuseert met Bols. Na vijf 
jaar gaan ze uit elkaar en komt 
Bols in handen van een investe-
ringsmaatschappij.

2001: Rémy Cointreau koopt Bols voor 
€500 miljoen.

2006: Bols wordt zelfstandig. Huub van 
Doorne wordt directeur.

Geschiedenis Bols

Een inkijkje in de rijke geschiedenis van Lucas Bols.

Foto’s: Bols.

‘We proberen jenever de plek 
te geven die het verdient’
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