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Zoals we hiervoor al zagen is Ittervecht in 1777 overgegaan in de handen van Lucas Bols en zijn vrouw Anna 
Hoogenbergh. Dit kinderloze echtpaar is inmiddels ruim de zestig gepasseerd. Lucas is een geboren 
Kampenaar, dus eerst iets over zijn (voor)ouders. 
 
Vader Lucas Bols is geboren rond 1680 te Amsterdam als zoon van Lucas Bols (geboren te Amsterdam in 1652 
en wijnkoper van beroep) en Sara Clemens. Lucas ondertrouwt op 21 januari 1712 te Amsterdam met 
Cornelia de Bringues (1688), dochter van de kolonel Christoffel de Bringues en Adriana Sophia Bernaige. Zij 
krijgen samen elf kinderen, alle gedoopt te Kampen (1713-1730).1 
Hij vestigt zich als ontslagen militair in Kampen, na de vrede van Utrecht in 1713. Wellicht is Kampen bekend 
terrein, omdat zijn grootmoeder (Aeltje Luycasdochter Veltcamp) hier vandaan komt. In 1715 verwerft hij 
het burgerschap van Kampen, in 1725 treffen wij hem aan als ouderling. Wellicht heeft hij toch een vervolg 
gegeven aan zijn militaire loopbaan, want in 1724 is hij ‘cornet ten dienste deser lands’. In 1727 besluit hij te 
solliciteren naar een vacante plaats in de gezworen gemeente, want het is hem in Kampen voor de wind 
gegaan en is nu een man met voldoende bezittingen in de stad. Er ontstaat echter opschudding over de 
keurbaarheid van deze Lucas Bols, hij is nog geen twaalf jaar burger van de stad (hij komt vier dagen te kort). 
Uiteindelijk wordt hij geen lid.2 Het echtpaar Bols-de Bringues is jarenlang eigenaar geweest van de 
buitenplaats ‘Steenhuizen’ in Oosterholt. 
 
 
 



 
 

Doopinschrijving zoon Lucas Bols 

 
Lucas Bols jr. is gedoopt in de Broederkerk te Kampen op 9 augustus 1713 als eerste kind van zijn ouders. 
‘Peete: Luckas Bols, coopman tot Amsterdam, Meede peet: Johanna Bernaige, geb. Bringues.’ Hij is in 
ondertrouw gegaan voor de kerk te Kampen op 11 november 1745 met Anna Hoogenbergh en gehuwd in de 
Buitenkerk te Kampen op 30 november 1745. Anna is een dochter van Isaac Hoogenbergh en Elisabeth 
Scholten en komt (eveneens) uit een echte Amsterdamse familie. Anna is echter niet de enige Hoogenbergh 
die hier, in de provincie, beland. Haar zus, Catharina Elisabeth, trouwt met Mr. Rudólph Veen, advocaat te 
Kampen, lid van de gezworen gemeente aldaar én jaren lang schout van IJsselmuiden. Haar andere zus, 
Alberta Hoogenbergh, trouwt met Bernhardus van Goutum, Medisch Doctor te Kampen en ook lid van de 
gezworen gemeente aldaar. Haar volle nicht, ook Anna Hoogenbergh geheten, trouwt met Ruiger Roldanus, 
burgemeester van Kampen. Dochter van haar neef Pieter is Wynanda Lamberta Hoogenbergh en getrouwd 
met de Kamper dominee Johannes Martinus van der Upwich. Zij bewonen een huis op het latere ‘Laanzicht’ 
en daarom is deze nicht de buurvrouw van de bewoners van Ittervecht. 
 

8 december 1778  
Jan Pastoor en zijn vrouw Alyda Storm verkopen een stuk land aan de zeer geleerde heer 
Johannes Martinus van der Upwich (dominee) en zijn weleerwaarde huisvrouw vrouwe Wynanda 
Lamberta Hoogenbergh, een zeker stuk land aan de Zandberg gelegen, tussen de plaatsen van 
den heer aankoper en die van de weledel gestrenge heer Lucas Bols, Ittervegt genaamt.3 

 
Zoon Lucas lukt het wel om carrière te maken in de Kamper politiek. Hij is in de perioden 1740-1743 en 1759-
1779 lid van de gezworen gemeente. Tevens van 1743 tot 1752 raadslid en in 1742 komen we hem tegen als 
armenmeester. Als een van de Kamper burgemeesters is hij, namens Overijssel, in 1745 tot 1747 zelfs lid van 
de Raad van State. Verder is Lucas meester in de rechten (weledel gestrenge heer) en bezit hij de nodige 
goederen in en om Kampen. In 1777 gaan Lucas en Anna dus wonen op Ittervecht en noteert men bij de 
volkstelling van 1777 in Kampen dat er in hun huis aan de Koornmarkt (nog) twee knechten wonen, maar 
meneer en mevrouw niet meer. 
 
 
 
 
 
 
 
Het schepenzegel van Lucas Bols I U D - Hierop afgebeeld zijn 
wapen: twee gekruiste pijlen met punten en veren; de punten 
gericht naar de bovenhoeken van het schild. Beschreven in het 
artikel ‘Kamper schepen- en schoutenzegels deel VIII’ van Kees 
Schilder in de Kamper Almanak van 1982-1983. 
 



The Lucas Bols Company is een toonaangevende wereldwijde cocktail- en sterke drankspeler op de 
wereldwijde cocktailmarkt en een van de oudste Nederlandse bedrijven die nog actief zijn. 
 
In de Nieuwe Kerk werd op 14 januari 1652 Lucas gedoopt, kind van Pieter Jacobsz Bultius en Aeltje 
Luycasdochter Veltcamp. De vader was vanuit het land van Gulik (bij de Roer) naar Amsterdam gekomen, 
was in 1646 poorter geworden en gaf toen als beroep kuiper op. Drie jaar later kocht hij een huis op de 
Rozengracht en trouwde met Aeltje uit Kampen. Vanuit dit huis, dat hij ’t Lootsje noemde, ging hij wijn en 
misschien ook gedistilleerd verkopen. De achternaam, die kennelijk uitgesproken werd als Bulsjes werd 
tenslotte Bols. Het was hem voor de wind gegaan, want hij had in 1661 het buurpand ten westen van ’t 
Lootsje gekocht en eerder al een pand aan de overkant. Toen Pieter Bols op 49-jarige leeftijd overleed, waren 
zijn kinderen nog minderjarig en zette zijn weduwe de zaken voort. 
 
 

 
 
Kalverstraat 32 - Interieur van het Proef- en bestelhuis "t Lootsje" (fabriek van de Erven Lucas Bols). 
Prent van J.C. Braakensiek uit 1883. Collectie Stadsarchief Amsterdam 
 
 
In 1678 nam zoon Lucas (1652-1719) het bedrijf over, na zijn huwelijk met Sara Clemens en het overlijden 
van zijn moeder. Hij begon met het stoken van brandewijn en likeur en breidde de zaak fors uit. Hij kocht 
een pand ten oosten van de zaak, liet ten westen ervan twee pakhuizen bouwen en kocht aan de achterkant 
panden op in de Rozenstraat. Toen hij in 1713 zijn testament opmaakte, waren er vijf distilleerketels in 
gebruik. De wijnhandelaar en distillateur was in zijn gezinsleven minder fortuinlijk. Hij was inmiddels voor 
de tweede maal weduwnaar geworden en van zijn vijftien kinderen waren er toen nog slechts vijf in leven. 
In 1717, twee jaar voor zijn overlijden, regelde Lucas Bols zijn opvolging. Pieter, de oudste zoon (geboren in 
1685), kreeg de leiding, bijgestaan door diens halfbroer Hermanus. Die kwam al in 1728 alleen aan het roer 
te staan toen Pieter Bols plotseling op 43-jarige leeftijd overleed. Hermanus zou de zaak vervolgens 25 jaar 
leiden. Hij leefde op grote voet: bij de quotisatie in 1742 had hij tien dienstboden en bezat hij het lustoord 
Rupelmonde aan de Vecht. 



Hermanus’ zoon Lucas (in 1722 in de Oude kerk gedoopt door zijn opa ds. Hugo van der Helst) nam zijn rol 
in het bedrijf over. Van 1753 tot zijn overlijden in 1781 leidde hij het bedrijf. Uit zijn huwelijk met zijn nicht 
Sara Sophia Bols (zus van onze Lucas op Ittervecht) waren twee zoons geboren. Hermanus werd advocaat 
en zijn jongere broer Lucas toonde evenmin weinig belangstelling voor de zaak. Dus zette weduwe Bols-Bols 
de nering zelf voort.  
 
Aan haar zoons had Sara weinig: Hermanus, die in ’t 
Lootsje woonde, nam de voorraadinventarisatie te 
letterlijk op en raakte na het overlijden van zijn vrouw 
Anna Maria Bols (een achternicht) zo aan lager wal dat 
hij insolvent werd verklaard en naar familie in Kampen 
werd verbannen. “Wat het gedrag van Bols betreft,” 
schreef zijn curator Hendrik Temminck aan de weduwe, 
“hoor ik dat hij zich zeer menageert van dronken te 
zuipen, maar dat kan hij nauwelijks doen omdat hij geen 
duyt in de sak heeft en ook nergens crediet heeft in de 
herbergen.” Zijn broer Lucas was “doodonkundig in het 
vak”, zodat het bedrijf na het overlijden van de weduwe 
in 1799 feitelijk gedreven werd door de meesterknecht 
Jacobus Brezee. 
 
Na de dood van Lucas in januari 1816, besloot zijn 
weduwe de zaak te verkopen aan de curator van haar in 
1813 overleden zwager Hermanus, Hendrik Temminck, 
en diens zoon Coenraad. Als geldschieter trad bankier 
Hendrik Oyens op, die een relatie op de beurs, Gabriël Th. 
van ’t Wout, in de zaak wist te interesseren. De laatste 
nam de touwtjes in handen en reorganiseerde de firma 
Erven Lucas Bols, zoals het bedrijf nu heette. 4 
 
 
Het bedrijf zelf beweert dat een van oorsprong Vlaamse protestantse familie genaamd Belsus uit 
Antwerpen, op de vlucht vanwege religieuze vervolging door de Habsburgers, zich in Amsterdam vestigde, 
en al in 1575 stokerij 't Lootsje aan de Rozengracht in Amsterdam opende. Op basis van genealogisch 
onderzoek wordt dit verhaal echter als een mythe beschouwd. 
 

 
 
 
 
Persbericht op        
www.lucasbols.nl   
 
  



Als Lucas Bols in mei 1779 de tweede helft van de koopsom moet betalen gaat hij een lening aan bij de 
IJsselmuider predikant ds. Arnout Duircant ‘en stellen ten specialen onderpande hunne Buitenplaats Ittervegt 
genaamd, aan de Sandberg’. Dat Lucas een lening moet aangaan zou je niet direct verwachten, maar wellicht 
valt het familiekapitaal toch tegen. 
 
Al heel kort daarna is Lucas overleden en begraven in de Bovenkerk te Kampen op 20 oktober 1779. Zijn 
vrouw Anna sterft een jaar later ‘op den huize Ittervecht onder IJsselmuiden op 18 oktober 1780’ en wordt 
begraven in de Bovenkerk op 23 oktober 1780. 
 
Weduwe Bols heeft in de laatste maanden van haar leven nog even moeilijk gedaan. Op 7 februari 1780 
besluiten de zestien binnen erfgenamen van IJsselmuiden ieder voor zich vijftig gulden te betalen aan de 
kerkmeester, zodat hij de rekeningen kan betalen die betrekking hebben op allerlei reparaties van de kerk. 
Er is namelijk onvoldoende geld in kas. Het betreft een renteloze lening die zo spoedig mogelijk terugbetaald 
zal worden uit een latere belastingheffing over de ingezetenen van het kerspel. Drie leden weigeren echter 
te betalen, waaronder de weduwe Bols.  
Na hen ‘vriendelijk, nopens hunner geweigerde betaling der bekende 50 guldens te onderhouden, ter 
vergadering gerapporteerd hebbende, dat voorschreven leden bij hunne opposities bleven verharden, en in 
de minne niet te persuaderen waren. Is na overleg goed gevonden dat namens de dertien hiertoe geresolveerd 
hebbende leden, de drie opposerende erfgenamen bij behoorlijke remonstrantie deswegens aan Ridderschap 
en Steden zullen worden beklaagd. En is de kerkmeester van Dijk verzocht met een bekwaam advocaat te 
willen in conferentie treden.’ De provinciale overheid oordeelt dat ‘drie binnen erfgenamen van IJsselmuiden 
W.F. van Knuth, A.D. van Hoven en de weduwe Hogenberg van wijlen L. Bols schuldig en gehouden zijn zich 
aan de resolutie van de erfgenamen te houden’.5 
 
Familieleden erven de bezittingen: ‘De gezamentlijke Ervgenaamen wijlen Mevr. De Wed. Bols, zijnde twee 
broeders en den kinderen van twee zusters, geven aen, dat op hun zijn gedevolveert, drie kampen lands in ’t 
middelblok, langs de Trekvaart, een hagen achter de Sandberg, als meede de plaats Ittervegt, zoo door haar 
is bewoond geweest.’ 6  
 
Ittervecht wordt te koop aangeboden door middel van een advertentie in de Leydse Courant van 21 februari 
1781. Opnieuw een mooie beschrijving van het huis dat we alleen kennen van letters op papier. 
 

Op den 15 Maart aanstaande, zal men te Campen op het Collegie, onder meer andere vaste 
Goederen, publiek en aan de meest biedende verkoopen het wel geleegen BUYTENPLAATSJE, 
genaamd ITTERVEGT, leggende in de Schout-Ampte van Ysselmuiden, een quartier Uurs van 
gemelde Stad, zynde voorzien van een zeer logeable Heeren-Huizinge, met zes beneden en vier 
boven Kamers, Keukens, Kelders, Koets Huys, Stal voor 4 paarden en verdere Commoditeiten 
(gemak, gelegenheid, gerief, dat is het toilet), de Tuyn beplant met exquise Vrugtboomen, te 
zamen groot ongeveer één Morgen, en aangenaam gesitueerd by en in de publieke Stads 
Wandelingen, aan de Zandberg, gelyk mede zeer digt by de Vaart naar Zwol, alles wel ingerigt 
voor Lieden die voor weinig Kosten een stil Buyten-Verblyf zouden willen verkiezen: nader 
onderrigting en aanwyzing by den Heer Med. Doct. B. VAN COTUM, te Campen, en by den 
Boekverkooper LAURENS VAN HULST, op den Nieuwen Dyk te Amsterdam. 

 
 

 
 
 
De hagen achter de Zandberg wordt gekocht door burgemeester van Heymenberg voor 400 gulden. De drie 
kampen land én het goed Ittervecht door de heer Bondam voor een totaalbedrag van 2834 gulden. 



Noten 
 

1 De Nederlandsche Leeuw, 1932 en 1948 en Gens Nostra 1968. 
2 Van raad tot municipaliteit, Kees Schilder. 
3 SAK Archief schoutambt IJsselmuiden. Inv.nr. 18, folio 485.             
4 https://onsamsterdam.nl/ondernemer-lucas-bols.     
5 HCO Toegang 109 inv.nr. 1. Aantekeningen erfgenamen. Ook: SAK Toegang 0028 Hervormde Gemeente IJsselmuiden 
en Grafhorst. Inv.nr. 89 Resolutie van de Erfgenamen van IJsselmuiden 1763-1804. 
6 SAK Archief schoutambt IJsselmuiden. Inv.nr. 77, folio 30.  


