
 

 

 

 

                   Johan Soetens 

 
Volgens de 19e eeuwse historicus Guillame Beetemé (1837) nam in 

1820 de uit een Kempische familie afkomstige Jean Joseph J. Meeùs 

een stokerij  over van zijn schoonvader. (Guillaume Beetemé; 

Antwerpen, Moederstad van Handel en Kunst, 1893). Andere bronnen 

spreken echter van 1815 en op een prachtige reclameplaat in 

vogelvlucht uit 1897/1899 staat zelfs het jaartal 1753 maar misschien 

betrof dat het oorspronkelijke bedrijfje dat Jean Joseph wist uit te 

bouwen tot de destijds grootste stokerij van Antwerpen.  

De naam 'Het Anker' dateert van 1880 toen de oorspronkelijke  

vestiging werd ingeruild voor een ruim pand aan de Oude Leeuwenrui 

(Canal des Vieux Lions), tegenwoordig op een steenworp afstand 

gelegen van het in 2011 geopende Museum aan de Stroom.  
Een van Jean Jopseph's zonen, Louis Jean, (1816-1903) wilde voor 

zichzelf beginnen en vond in 1869 een geschikte plaats voor een 

stokerij in Wijnegem, Oostelijk van Antwerpen, langs het Kempisch 

kanaal: de verbinding tussen de Schelde en de Zuid-Willemsvaart. 

Sinds 1861 zat daar al de stokerij Bal & Co.   

Honderd jaar later zouden hun wegen samengaan. 

Reclamekaart 70 x 50 cm. uit 1890 van 

distilleerderij Het Anker.  

Rechts: Affiche 48,5 x 70 cm. uit 1897 – 

1899 waarop de distilleerderij met alle 

bedrijvigheid daaromheen in vogelvlucht 

te zien is.  

Onder: Affiche 57,5 x 47 cm uit 1890 van 

stokerij 'De Sleutel'te Wijnegem. 

Rechts onder: Postkaart ca. 1900 met een 

blik op de stokerij.  

 



Louis Meeùs gaf zijn eerste stokerij de naam 

'De Sleutel / La Clef' en zijn in 1883 gebouwde 

tweede stokerij 'De Pijl / La Flèche' en bouwde 

zijn bedrijf snel uit tot de grootste van België 

en volgens Guillaume Beetemé zelfs de 

grootste ter wereld. Op de 

Wereldtentoonstelling van 1885 in Antwerpen 

presenteerde hij zich met een alcoholproductie 

van 50.000 Liter en een productie van meer dan 

10 miljoen Liter drank. Dat stond voor een 

zesde van de totale Belgische productie. In 

1894 had men een graanopslag van 50.000 hectoliter waarvoor negentien silo's nodig 

waren. In die jaren behoorde Louis Meeùs tot de meest gefortuneerde inwoners van 

Wijnegem en het bedrijf bood werk aan honderden dorpsgenoten en inwoners van 

naburige gemeenten en was goed voor 10% van alle gemeentelijke belastingen.  

 

Reclamekaarten wereldtentoonstellingen van Antwerpen 1885; Brussel 1888; Antwerpen 1894 en Brussel 1897. 
Uit; 'De Stokerij Meeus' Uitgave Heemkunde Kring Jan Vleminck. 

Kelderflessen met het karakteristieke ronde etiket respectievelijk;  

Collectie Jo Giebens;  

Reclamebord Collectie Jenevermuseum Schiedam; 

Div. Flessen  Jenevermuseum Hasselt (foto H. Maertens, Brugge);  

Op een olieverf schilderij van onbekende herkomst;  

Kelderfles Louis Meeùs met zegel '1898'. 



 

 

 

De 19e eeuw wordt in België wel de Gouden Eeuw van de 

jenever genoemd. Er werden grote hoeveelheden alcohol 

geproduceerd, zowel voor consumptie- als voor industriële 

doeleinden. Dat werd mede mogelijk gemaakt door het gebruik 

van nieuwe grondstoffen zoals aardappelen en suikerbieten 

maar vooral door de introductie van de continu werkende 

stookkolom die de traditionele alambiek ging vervangen. Het 

was een uitvinding van de Fransman Cellier-Blumenthal die 

zijn vinding in 1813 patenteerde maar tien jaar later moest 

uitwijken naar België vanaar dat de installatie in Frankrijk 'La 

Colonne Belge' werd genoemd.  Tegen de goekope en neutrale 

alcohol die verkregen werd konden de traditionele stokers die 

gebruik maakten van een alambiek moeilijik concureren. Vanaf 

die tijd dateert de aanduiding 'Vieux Système' op de etiketten 

om te benadrukken dat deze jenever bereid was met moutwijn. In Schiedam werd om die reden het echtheidszegel 

ingevoerd waarmee de flessen NOTARIS jenever nog altijd gesierd worden.  

In 1913 deponeerde Louis Meeùs de naam "Oude Beste' voor zijn jenever maar het merk bestond al eerder, getuige 

de affiche van 70 x 44 cm. die op zijn laatst uit 1909 kan stammen en waar op twee musketiers vanuit een witte 

'stoop' krijgen ingeschonken. 

De keramische verpakking maakte later plaats voor een glazen fles met zegel zoals bovenstaande uit 1937.  

 

De continu werkende stookkolom bij Louis Meeùs, 1910. 

Reclamekaart uit 1910. 



 

Tussen het assortiment flessen dat bij 

Louis Meeùs in gebruik was valt het 

bijzondere model likeurfles op. In 1922 

maakte de bekende Franse illustrator 

Charles Herouard, bekend om zijn 

sprookjesachtige afbeeldingen, een 

reclamekaart voor de likeur 'Clemis' 

waarop een pittig elfje een met ranken 

omwikkelde sleutel draagt en waarop 

ook de bijzondere fles te zien is. 

Hedouart (1881-1961) was jarenlang 

illustrator voor het licht-erotische 

weekblad 'La Vie Parisienne' dat 

bestond van 1863-1970. Het nummer 

van 22 juli 1922 heeft op de omslag 

dezelfde figuur maar nu met de titel 'La 

Clef des Champs'. Het is niet moeilijk 

je voor te stelllen hoe de reclamekaart 

daarna tot stand is gekomen.  

De afbeelding wordt nog steeds gebruikt op de moderne verpakking. 

Flessenassortiment Louis 

Meeùs. Coll. Jo Giebens 
Uit; 'De Stokerij Meeus' Uitgave 

Heemkunde Kring Jan Vleminck. 
 



BAL & C°, ook distillerie ‘De Kroon’ genoemd, was een succesvolle jeneverstokerij die in 1861 werd opgericht door Jan 

Baptist en Corneel Jozef Bal. Ze was oorspronkelijk enkel gevestigd langs het Kempisch kanaal in Merksem en werd later 

uitgebreid met een grote mouterij in Schoten. In 1957 werd het bedrijf overgenomen door Frans Hol die het in 1959 

samenvoegde met Louis Meeùs onder de naam Bal & L. Meeùs Wolmegem. 

Links: Deelname Wereldtentoonstelling Antwerpen 1894. Rechts: Affiche 76 x 50 (1909) Litho van Leer Amsterdam. 
Geraadpleegde bronnen; 'De Stokerij Meeus' Uitgave Heemkunde Kring Jan Vleminck.  

                                                 Karl Scheerlink; 'Jenever en Likeur,  'Affiches die blijven hangen' Uitgave Jenevermuseum Hasselt 

 

Alles veranderde met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Eerst nam het Belgische leger bezit van het bedrijf 

om troepen en paarden te huisvesten en daarna de Duitse bezetters. Die stalen bovendien 352.000 kilo aan koperen 

ketels distillatieapparatuur, een klap waarvan het bedrijf zich nooit meer heeft kunnen herstellen. 

In 1930 werd de productie van jenever gestaakt en in de 'Distillerie de La Clef Louis Meeùs' in de Antwerpse 

Lange Winkelstraat nog slechts in bescheiden mate gemaakt, samen met de uit natuurlijke grondstoffen 

vervaardigde likeur Clémis.   

Tijdens de oorlog 1940-1945 viel er voor Duitsers weinig koper meer te stelen. Tegen het einde van de oorlog 

werden de bedrijfgebouwen door hen gebruikt als stal voor een groot aantal varkens die na de capitulatie 

grotendeels in handen vielen van de plaatselijke bevolking. 

In 1947 zag de leiding geen toekomst meer voor het eens zo trotse bedrijf. De gebouwen en woonhuizen werden 

verkocht en in 1959 nam het echtpaar Frans Hol en echtgenote de zaak over. Twee jaar daarvoor waren ze al in 

bezit gekomen van de nabijgelegen distilleerderij Bal & Co. 'De Kroon/ La Couronne'. Deze produceerde naast 

jenever tevens likeur, echter op basis van essences. Tegenwoordig houdt het bedrijf 'Bal & Louis Meeùs' zich 

hoofdzakelijk  bezig met de import van wijnen. 

In 2011 publiceerde de Heemkundige Kring 'Jan Vleminck' een boek over het wel en wee van de stokerij Meeùs 

hetgeen gepaard ging met een tentoonstelling van verzamelobjecten en drukwerk in 't Gasthuis van Wijnegem 

waarbij dankbaar gebruik werd gemaakt van voorwerpen uit de collectie van verzamelaar Jo Giebens. 

 

 

 

 


