
 

De periode na 1850, het begin van de industriële revolutie, is heel kenmerkend 

geweest voor de reclame. Het was het begin van de Gouden Eeuw van de affichekunst 

die tot in de jaren dertig van de vorige eeuw de basis vormde van alle public relation 

ten behoeve van consumenten-producten. De uitvinding van het steendrukken in 1797 

maakte dit soort plaatwerk mogelijk. Hoe bekender de ontwerper was en hoe 

karakteristieker de verpakking, des te succesvoller werd de postercampagne. De mode 

om reclame te maken middels affiches vindt waarschijnlijk haar oorsprong in 

Frankrijk waar deze de signatuur droegen van grootheden als Toulouse Lautrec en 

Mucha. Deze vormen nu de trots van een aantal musea maar waren in de tijd van hun 

ontstaan al een geliefd verzamelobject. Ze werden niet zelden van de muren gehaald of 

zelfs uit de drukkerij ontvreemd. Producenten van alcoholische dranken deden volop 

mee met die trend.  

 

 

 

 

 

 

Een bedrijf als Cointreau 

besteedde in 1881 30% 

van het reclamebudget 

aan posters waarbij een 

distributie van één 

affiche, of nog liever 

twee per duizend 

inwoners de norm was.  

Tegen het einde van de 

19e eeuw introduceerde men symbolen waarmee het geadverteerde product vereenzelvigd kon worden, zoals 

bijvoorbeeld het Michelinmannetje voor de bandenfabrikant en de gestileerde zebra voor het merk Cinzano. Ook de 

drie goedlachse Volendammertjes op het etiket van 't Wit 

Stoopke jenever kun je als zodanig zien. Natuurlijk bleef 

de affichekunst niet beperkt tot Frankrijk: ook in eigen land 

hebben distilleerderijen als Hulstkamp en Hellebrekers 

prachtige platen laten maken maar nergens heeft zij buiten 

Frankrijk zo goed wortel geschoten als in België, getuige 

de indrukwekkende affiche collectie in het Hasseltse 

jenevermuseum en de twee prachtige standaardwerken die 

men daarover in de loop der tijd het licht heeft doen zien.  

( Karl Scheerlinck: Jenever en likeur in kleur, ISBN 90 

802016 en Jenever & Likeur – Affiches die blijven hangen. 

ISBN 978 94 9208 170 4 -  €39,50).  

Lang model jeneverkruik, 

in België 'Stoop' genoemd, 

van grijs/wit keramiek. 

Coll. Jenevermuseum 

Hasselt. 

In 1907 ontwierp Ernest Godifron voor stokerij Neefs een aantal fraaie interieuraffiches. 

De voorstelling links ('Het Vaderland Roept') werd tevens als prentbriefkaart uitgegeven. 

Terwijl de vader van de soldaat zijn pijp uitklopt toosten diens vriendin en zijn moeder met 

hem op een veilige terugkeer. Op de rechteraffiche staat dezelfde vader aan de bar waar de 

postbode zojuist een brief heeft afgeleverd voor de geliefde van zijn zoon.  

Op de achtergrond de drankvoorraad: de postbode kan nog even vooruit! 



De Belgische stokerijen gaven opdrachten aan beroemde kunstenaars zoals Privat-Livremont, de voorloper van 

Mucha, Gerard Portielje, René Magritte, Belgiës invloedrijkste surrealistische kunstenaar en Ernest Godfrinon, 

bekend schilder van romantische en impressionistisch getinte figuren en stillevens. Dank zij de medewerking van 

Joanie Dehullu, collectiebeheerder van het museum, kunnen wij in dit en in komende nummers een aantal affiches 

en waar mogelijk de gebruikte verpakkingen van enkele voormalige Belgische stokerijen voor het voetlicht halen. 

Dat laatste is nog niet zo gemakkelijk. Vaak werd het assortiment gedomineerd door één of twee producten in een 

karakteristieke verpakking en lang niet altijd speelt glas daar een rol bij.  

Ditmaal valt de eer te beurt aan de voormalige Antwerpse stokerij JACQUES NEEFS. Wij citeren daartoe graag  

Joana Dehullu die in de bovengenoemde publicatie uitgebreid ingaat op de geschiedenis en stylistische elementen 

van de reclame zoals die in opdracht van Neefs werd vormgegeven tot het ongelukkige moment in 1980, toen het 

bedrijf werd overgenomen door de prijsvechter Geens in Aarschot welk bedrijf na een fraudezaak in 2007 failliet 

werd verklaard. Daarmee kwam tevens een eind aan het roemruchte merk 't WIT STOOPKE. 

 

Jan Baptist Neefs begon in 1832 aan de Antwerpse Keizerstraat als 

wijnsteker. In de tweede helft van de eeuw breidde hij het assortiment uit 

met likeuren. 

Zoon Petrus Jacques, de mede de familiezaak uitbuitte, liet in 1890 het 

handelsmerk De Kempenaar deponeren. 

Kleinzoon Joseph Marie Jacques Neefs investeerde op zijn beurt zwaar in 

de dynamische promotie van zijn producten. Tijdens het eerste decennium 

van de twintigste eeuw gold de lokale concurrent De Beukelaer daarbij als 

referentie.Deze maakte gebruik van de diensten van Gerard Portielje (1856-

1929) die was afgestudeerd aan de Antwerpse academie en wiens 

traditionele huiselijke tafereeltjes een ruime afzetmarkt vonden. Ten 

behoeve van Neefs diende de schilder Ernest Godfrinon (1878-1927) 

Portielje van antwoord met laagdrempelige plattelandstaferelen. Kempense 

of Hollandse lui vinden elkaar op het erf, in de dorpskroeg of in de warme 

huiskamer. Met een borrel klinken ze op de gezondheid dan wel het geluk 

of spoelen ze emoties weg. Met gevatte creaties voor Elixir De Kempenaar 

en 't Wit Stoopke gaf Neefs zijn concurrent De Beukelaer zelfs het 

nakijken.  

Boven: Van dit fraaie affiche uit ca. 

1907, met de kathedraal van 

Antwerpen op de achtergrond, is de 

ontwerper onbekend. Afm. 80X50 cm. 

Midden: Affiche uit 1907 met het 

nieuwe beeldmerk. Ontwerp en 

productie drukkerij van Leer te 

Amsterdam die ook voor de Beukelaer 

werkte. 

Rechts: Gemoderniseerde versie door 

de Zwitsers/Belgische ontwerper Leo 

Marfurt (1937). 

Onder:Achterzijde reclame kaartspel. 

In 1907 verschenen de drie jenever drinkende Volendammers met rode kiel, verpozend in 

een plaatselijk haventje, voor het eerst op etiketten, advertenties en affiches..Overigens is 

de ontwerper van deze succesvolle 'Volendamse' affiches niet bekend. Jacques Neefs liet 

deze in 1907 maken bij de steendrukkerij van Leer in Amsterdam, evenals een jaar later de 

vrouwelijke tegenhangers er van.  

 

 

De van oorsprong Zwitserse graficus Leo Marfurt (1894-1977), bekend van zijn 

metershoge affiches en de spraakmakende affiches voor de Wereldtentoonstelling van 

1930 in 



De van oorsprong Zwitserse graficus Leo Marfurt (1894-1977), bekend van zijn 

metershoge affiches en de spraakmakende affiches voor de Wereldtentoonstelling 

van 1930 in Antwerpen, bewerkte in 1931 en in 1937 de oorspronkelijke, uit 1907 

stammende afbeelding van de drie vrolijke Volendammers tot een meer eigentijds 

geheel waarbij zowel het pictural aantrekkelijke haventje op de achtergrond  als het 

hek op de voorgrond verdwenen. De voorzichtige Jacques Neefs bleef daarnaast 

toch ook de oorspronkelijke afbeelding gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de jenever produceerde Neefs ook de likeur Elixir De Kempenaar en ook daarvoor ontstond een serie 

prachtige affiches met interieurbeelden door Ernest Godfrinon. Gezien het succes van 'de drie boerkes' voor 't Wit 

Stoopke kon een vrouwelijke tegenhanger daarvan in de vorm van drie vrolijke boerinnetjes niet uitblijven.  

Wij nemen graag de gelegenheid te baat om die figuren hier op de schaatsbaan samen te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het depot van het Nationaal Jenevermuseum 

te Hasselt bevinden zich enkele door Neefs(?) 

gebruikte glazen flessen, waaronder een zestal 

10cl. flesjes met etiketten waarop wel de drie 

Volendammers staan afgebeeld maar die worden 

aangeduid als 'De Drie Boeren'.  

De mondgeblazen platte 'Meplat'- achtige fles uit 

begin 1900 met opgedreven monding en pontiel 

komt ook op geen enkele reclame-afbeelding 

voor. Het zou een noodverpakking uit W.O. II 

kunnen zijn. 

Verpakking van  

't Wit Stoopke' 

jenever uit de jaren 

1980, dus na de 

overname door 

stokerij Geens.  

Niet langer meer 

een 'stoop'en ook 

niet meer wit maar 

een standaard 

groene jeneverkruik 

fabrikaat Schiedam. 

De drie Volendam-

mertjes worden ook 

hier aangeduid als 

'De Drie Boeren'.  
(Coll. Nationaal 

Jenevermuseum). 

Links: Metalen reclamebord, 

1953. (Coll. Jenevermuseum 

Schiedam). 



 

 

 

 

 

Een tweetal affiches uit 1908, eveneens ontworpen door van Leer te Amsterdam. Naast de drie kleurrijke, sportieve dames 

had men ook nog een drietal iets meer bedeesde figuren in de aanbieding. De gebruikte verpakking is daarop goed te 

zien: een onopvallende simpele recht-toe-recht-aan krophalsfles. Midden: achterzijde van een reclame speelkaart.  

Van de vele sfeervolle affiches die Ernest 

Godfrinon ontwierp voor Elixir de 

Kempenaar beelden we hier enkele af. Het 

is verleidelijk om dat uit te breiden maar 

het is niet de bedoeling het boek hier te 

copiëren.  

Links: twee met zekerheid aan hem toe te 

schrijven creaties: Een ouder echtpaar 

bestelt in een landelijke herberg een 

glaasje elixir. Rechts: een 

ontmoeting tussen landbouwers.  

Daar moet op gedronken worden. 

 

Onder: Ook bij de hoefsmid wordt de 

wachttijd veraangenaamd met een glas 

Elixir de Kempenaar.  

Links: Twee affiches 

uit 1907/1908.  

Een ouder echtpaar 

viert de huwelijks-

verjaardag met een 

glaasje elixir terwijl ze 

worden toegezongen. 

Rechts heeft 

grootmoeder de pas 

gedoopte boreling op 

schoot terwijl ze zich 

nog eens laat 

inschenken. 



In tegenstelling tot de originele, fraaie affiches, was de verpakking van Elixir de Kempenaar 

 teleurstellend saai. Anders dan men verwachten zou werd geen gebruik gemaakt van de  

karakteristieke Elixir d'Anversfles maar van een standaard krophalsfles. Wellicht wilde men  

met deze Elixir zo ver mogelijk wegblijven van concurrent De Beukelaer. Voor de promotie van 

een ander product, Elixir d'Afrique, gebruikte men namelijk een slanke, luxe uitvoering van de  

oorspronkelijke fles. Eigenlijk lijkt dat meer op  een karaf en er bestaat dan ook geen zekerheid  

over het gebruik er van als standaard verpakking. 

Toch bestaat er een reclamekaartje met een afbeelding van Elixir de Kempenaar afgevuld in 

 een originele Elixir d'Anversfles maar niemand schijn die ooit gezien te hebben. 

Kortom, de verwarring lijkt groot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin 1900 trof Neefs bij de Brusselse drukkerij O. De Rycker & Mendel een aquarel op 

papier aan van Henri Cassiers (1858-1944), een boekillustrator en aquarelist, opgeleid 

aan de Antwerpse Academie. Hij liet dat uitwerken ter promotie van Elixir de 

Kempenaar als affiche en als achterkant van speelkaarten maar vooral als etiket zoals te 

zien is op een groot aantal afbeeldingen en op een enkele bewaard gebleven fles. 

Jammer genoeg ziet het er naar uit 

dat daar geen originele exemplaren 

bij zijn. De hierbij afgebeelde fles 

uit de collectie van het Nationaal 

Jenevermuseum in Hasselt is een 

vóór-oorlogse cognacfles.                               

Het zou goed kunnen zijn dat het 

een afvulling betreft uit de laatste 

oorlogsjaren 1940-1945 toen de 

meeste glasfabrieken stil lagen 

wegens gebrek aan brand- en 

grondstoffen en bedrijven niet 

kieskeurig konden zijn in de keuze 

van een flesmodel maar zich 

behielpen met alles wat er 

voorhanden was. Zo vulde men hier 

te lande brandspiritus en inkt af in 

wijnflessen en Distilleerderij de 

Kuyper gebruikte zelfs bierflessen 

voor het afvullen van jenever zoals 

we weten dank zij een in Oostenrijk 

teruggevonden  partij (Zie DOF 134) 



 

 

Verder bracht Neefs een kinawijn op de markt onder de naam Samson Kina. 

Ook hiervoor maakte Ernest Godrinon in 1908 en 1910 affiches die enkele 

krasse oude heren afbeelden, vitaal gebleven dank zij de versterkende drank. 

De roodgejakte Samson uit 1908 sierde sindsdien de etiketten. In 1929 

maakte Leo Marfurt met die benadering korte metten door het als aperitief in 

een gestileerde bistro te situeren. Het zou Marfurts bekendste affiche worden 

voor de sector van het gedistilleerd. 

Opvallend is dat de verpakking, een recht-toe-recht-aan ronde fles 

kenmerkend afwijkt van de in onze streken gangbare bocksbeutel vorm. 

Kennelijk vetrouwde men voor de uitstraling van het product voornamelijk 

op de wervingskracht van de affiches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1980 werd Neefs overgenomen door de wijnhandel en stokerij Geens te 

Aarschot: een bedrijf dat het hoofdzakelijk van een lage prijsstelling moest 

hebben. Daartoe voerde men ook wijnflessen met een verkleinde inhoud tot 68 

cl. tot de Europese wetgeving die een inhoud van 75 cl.voorschrijft dat 

onmogelijk maakte. Ook de traditionele keramische stoop moest er aan 

geloven en werd vervangen door een standaard Hollandse groen glazen 

jeneverkruik.  

 

In het depot van het Hasseltse Jenevermuseum bevindt 

zich deze fles uit de jaren 1980. Het is geen Elxir 

d'Anversfles maar een standaard acht-kantige 

likeurfles, fabrikaat Holzminden (Duitsland).  

In 1931 ontwierp Leo Marfurt een affiche voor De 

Kempenaar. waarbij de romantische, huiselijke 

taferelen uit het begin van de eeuw teruggebracht zijn 

tot enkele beeld- elementen. 

Twee maal de 

achterzijde van een  

speelkaart naar het 

affiche van Henri 

Cassiers. Door 

slechts de essentie 

van de voorstelling 

weer te geven wint 

deze aan impact. 



 

The period from 1850 onward is considered the beginning of the industrial 

revolution, as well as the period for the development of advertising. It was the 

beginning of the Golden Age for the art of posters and placards. Well into the 

1930's, posters were the bases of all public relations for consumer products. The 

companies with the most successful poster campaigns were those that employed 

first class designers, such as Jossot or Mucha, who used a unique packaging 

(Maggi, Odol) and had a strong company symbol, such as 'Bibendum', the 

Michelin man or, as in this case, the three cheerful fishermen from Volendam, a 

small Dutch town, famous for its smoked eel and the traditional dress of its 

inhabitants. They were considered collectables from the very beginning and 

sometimes secretly removed from walls or even filched from a printer's shop by 

ardent collectors. In 1881, at the French company Cointreau, 30% of the 

advertising budget was spent on posters. To be effective, one, or preferably two 

placards per thousand inhabitants were considered necessary.  

It will be hard to find more ardent followers of this trend than the Belgian 

distillers who had their posters and placards designed by famous artists, such as 

Privat-Livremont, the precursor of the Art-Deco artist Mucha and Ernest 

Godfrinon, well-known painter of romantic still-lives and interiors. Luckily, 

many of these have been preserved. The National Jenevermuseum in Hasselt 

(Belgium) can boast of harbouring one of the largest collections in the world, 

made available to the public thanks to two voluminous publications, as shown on 

page XXXX  

 

In 1832, Jan Babtist Neefs, founded a wine shop to 

which he soon added the production of liqueurs and 

jenever. 

The latter was bottled in an elongated stone bottle, in 

Belgium known as a 'Stoop' (pronounce 'stope'), 

hence the brand name 't Wit Stoopke'.  In 1907, the 

Three Fishermen (on placards described as Three 

Farmers), a design from the Dutch printing firm van 

Leer, were introduced and quickly proved 

themselves as a strong company and brand symbol, 

not only used on labels but also on promotional 

objects such as playing cards. It was so strong an 

ideograph, that a female equivalent was introduced 

to promote the company's liqueur brand 'De Kempenaar' as shown on page XXX.  

Not before the 1930's, under influence of the trend following  a more simplified and direct styling, the Three 

Fishermen were redesigned by the Swiss/Belgian artist Leo Marfurt (1864-1977) who had built a reputation for 

himself with his work for the 1930 World Exhibition in Antwerp. 

In 1980, the Neefs Distillery was taken over by 

competitor Geens in the small town of Aarschot, 

between Antwerp and Brussels. That company 

went bankrupt in 2007. Sadly, not many of the 

bottles that were used by Neefs have been 

preserved, and those that have survived are not 

those depicted on placards and advertisements. 

However, what remains is the wealth of paintings 

and pictures, posters and placards preserved in 

the collection of the Jenevermuseum, 

representing daily life from the early 1900's and 

the joy and togetherness that a bottle can bring.   

Poster by Ernest Godfrinon 

(1910) showing participants of 

a crossbow contest and the joy 

a few glasses of jenever can 

bring. 

Left: A rare poster by Evarist Carpentier (1903) painter 

of historical sceneries (1845-1922).  

Right: Ernest Godfrinon: Áfter the wedding ceremony'. 

Grandma is overcoming her emotions with some help  

from a bottle of Elixir. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


