
 

 Johan     

Soetens 

 
Als het Jenevermuseum in 

Hasselt niet van die mooie 

boeken met affiches had 

uitgegeven hadden de meesten 

van ons waarschijnlijk nooit 

van Notermans gehoord.  

Ik althans niet. 

 

Joseph Notermans (Jos in de 

wandelgangen) begon in 1874 in 

Hasselt een likeur- en 

geneverstokerij die hij 

 'la Campinoise'  

(de Kempenaarster) noemde.  

Hij werkte kennelijk zo 

succesvol dat hij tussen 1885 en 

1907 op de in die jaren 

populaire Wereldtentoon-

stellingen tweeëntwintig 

erediploma's en medailles 

veroverde. Dat getuigt van een 

enorme activiteit want buiten 

een aantal landen in Europa 

verscheen zijn uitstalling ook 

op beurzen in Australië en de 

Verenigde Staten. 

 

 

 

 

Boven: Affiche uit 1897 voor de promotie van Oranjebitter met vermelding van de verworven 

bekroningen. 

Daaronder van links naar rechts: Brussel 1888; Liverpool 1886; Adelaïde 1887; Parijs 1889. 

Geheel onder: Links Afiche uit 1898 door Abraham Frans Gips (Schiedam 1861).  

Deze studeerde in Antwerpen en Brussel en was o.a.leraar aan de TH te Delft;  

Rechts: Anoniem affiche uit 1905. 



 

Links:  

Affiche voor Notermans' jenever, 1889. 83,4 x 60 cm. 

Midden in de voorstelling prijkt het beeldmerk  

'La Campinoise' dat hij op 17 september 1884 had 

laten beschermen. Onderin wordt ons een blik in de 

kelder gegund. 

Erboven zweven putti, met een rits medailles van 1885 

tot 1889, gepresenteerd op een banderol. 

Vrouwe Limburgia wijst met korenaren in de hand 

naar de fabriek in de verte. 

 

 

 

 

 

 

 

Onder: Affiche uit 1890. 56,3 x 74,1 cm. 

Dit nostalgische stadstafreel met hondenkar en 

paardenkoets plaatsten wij ook al in uitgave 149 

(Joanie Dehullu; 'Affiches die in DOF blijven 

hangen') maar verdient het om opnieuw bekeken te 

worden. 

Te zien is de eerste vestiging aan de Kuringersteenweg, 

niet ver van de in het Westen van Hasselt gelegen 

Kuringerpoort. Verder vertoont het de kruiken en 

flessen, het firma embleem en de aan Notermans 

toegekende medailles. 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links boven: Affiche van Emile Berchmans(1867-1947), directeur van de 

Luikse Academie. In 1888 ging hij affiches tekenen waarbij hij zich liet 

inspireren door de Japanse prentkunst. Dit affiche waarop een serveerster 

met Kempische muts een sportief stel een bittertje inschenk dateert van ca. 

1900.  

 

Rechts boven: Affiche van Henri Cassiers( 1858-1944) een aquarellist met 

een voorliefde voor scenes aan de Nederlandse (toen nog) Zuiderzee. Op het 

fust in de voorgrond staat de in 1900 in Parijs behaalde gouden medaille 

vermeld. 

 

Links: Affiche, eveneens van Henri Cassiers, oorspronkelijk voor Oranje 

Bitter, maar overgeplakt met een strook 'Hasselt Vieux'. 1905-1910. 

 

Onder: Twee catalogusbladen uit 1913. De afbeelding van het drinkende 

echtpaar vindt men terug op het etiket van de fles Kempische Nectar: de op 

tafel staande kruik Oranje Bitter staat op het rechter blad afgebeeld.  

De twee afwijkende modellen komen niet voor op de bekende affiches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: Interieurfoto uit Notermans' slijterij 1910. 

Onder: Diverse genever verpakkingen in glas en 

keramiek.  

Rechts onder: Twee vierkante flessen, 

waarschijnlijik Duits fabrikaat, voor Triple Sec 

likeur. 

Hoewel Cointreau al in 1885 patentrecht op dit 

model voor verpakking van likeur had gekregen 

('pouvant seule employer le flacon rouge de forme 

carrée, tel qu'il est représenté revetu') 
gebruikten veel distillateurs dit model tot dreigende 

rechtszaken en de hinder die de fles op snelle 

afvullijnen veroorzaakte daar een eind aan 

maakte.  

 

Rechts: Affiche 77 x 50 cm. gedrukt bij Van Leer in  Amsterdam 

waarop lieden van verschillende stand hun voorkeur voor een 

goed glas delen. Op de muur, de tafel en de kist staan diverse 

verworven medailles vermeld. 

Onder: Twee laat 20e eeuwse likeurflessen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort na de Tweede Wereldoorlog, in 1949,                                                                    

verkreeg de Hasseltse stokersfamilie Frijns 

aandelen in het bedrijf.  

In de daarop volgende jaren werd de 

productie gaandeweg geheel door Frijns 

overgenomen. In de fusiegolf van de jaren 

1980 werd echter ook Frijns meegesleurd en 

belandde middels een overname door het 

Gentse bedrijf Bruggeman bij de in 1934 

opgerichte Franse groep 'la Martiniquaise', 

in grootte de tweede van Frankrijk en in 

Nederland o.a.bekend van Label 5 Whisky 

en, na de overname van Wenneker, ook van 

Olifant jenever. Het merk Notermans heeft 

al dat overname geweld niet overleefd en de 

ooit door hen gebruikte kruiken en flessen 

moet je met een lantaarntje zoeken, al 

beelden we hier een aantal af uit de Hasseltse museumcollectie.  

Gebleven zijn de advertenties en prachtige affiches.  

Dank zij de medewerking van Joannie Dehullu van het Hasseltse 

Jenevermuseum kunnen we hier een aantal afbeeldingen weergeven 

waarbij we voor de beschrijving daarvan graag gebruik gemaakt 

hebben van haar teksten.   

Affiche uit 1930, 39,2 x 29,8 cm. waarop een zeebonk een 

serie Notermans producten draagt. Let op de wat verscholen 

blank glazen likeurfles, model Elixit de Spa met een 

etikettering die van Schaltin, Pierry & Cie. schijn te zijn 

afgekeken. (zie DOF 151). 

Links een fles uit de collectie van het Jenevermuseum. 

 

 

 

 

 

 

Hieronder: 

Affiche uit 1927. 

Het beeldmerk van 

de Muskatier werd 

in dat jaar 

gedeponeerd en 

werd gebruikt op 

etiketten en 

raambiljetten. 


