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Gouden Carolus
op Meubelbeurs
Mechelen
De Meubelbeurs Mechelen doet beroep op Gouden Carolus en zal de bezoekers
de kans geven om dit Mechelse bier te degusteren op de beurs. Gouden Carolus is
nauw verbonden met de stad Mechelen. Brouwerij Het Anker, waar het bier wordt
gebrouwen, ligt binnen de oude stadsmuren, bij het begijnhof. We trokken naar de
brouwerij voor een kennismaking met de sympathieke eigenaar, Charles Leclef.

Mechelen P.L.
Het Anker situeert zich in het historische hart van de
stad. Naast het brouwen van bieren, zoals Maneblusser,
Gouden Carolus en Tripel, baat Het Anker een hotel en
een brasserie uit. We zochten Charles Leclef op, de man
die Het Anker in 1990 overnam van zijn grootoom en
het bedrijf opwerkte tot een dynamische brouwerij met
diverse activiteiten.
Charles: “De brouwerij maakte vroeger deel uit van
het voormalige begijnhof van Mechelen. De begijntjes
verhuisden op een gegeven ogenblik van extra-muros
(buiten de stadsmuren van Mechelen) naar intra-muros.
“Uit het stadsarchief blijkt dat hier al bier werd gebrouwen in 1472. Toen was hier het ‘krankenhuis’ van het begijnhof en diende het bier als ‘rantsoen’ voor de zieken.
Al die tijd zijn de begijntjes hier in de buurt gebleven.”
“In 1872 startte mijn voorvader Louis Van Breedam met
een brouwerij. Ik maak deel uit van de vijfde generatie
langs moederskant. In 1960 nam mijn overgrootvader
afstand van het Pilsbier – dat hier sinds 1900 werd gemaakt – en werd er nog enkel donker, regionaal bier van
hoge gisting gebrouwen. Voor dit bier besliste hij om de
naam te veranderen van Keizersbier in ‘Gouden Carolus’. Dat was een belangrijke kentering.”
“Door omstandigheden werd er echter niet geïnvesteerd en geraakte de brouwerij in verval. Toen ik als
22-jarige, in 1982, wat kwam meehelpen in de brouwerij, had ik geen benul van het brouwen van bier. Ik
werkte me in en in 1990 besliste ik om de brouwerij
over te nemen. Het eerste wat ik wilde doen, was de
locatie vrijwaren. Er was een minimale activiteit op een
gigantische site en de productiemethoden waren verouderd. In diverse stappen en met vallen en opstaan
heb ik geprobeerd om nieuw leven in de brouwerij te

krijgen. In eerste instantie door alles wat we verdienden,
te herinvesteren. Maar ook door nieuwe activiteiten op
te starten, zoals de uitbating van een hotel met 22 kamers alsook een brasserie en later het organiseren van
rondleidingen.”

Groei
“Er werd een mooie groei gerealiseerd met de verkoop
van ons bier en met de creatie van nieuwe bierproducten. Momenteel wordt Gouden Carolus geëxporteerd
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Er worden jaarlijks zo’n 7.000 flessen van verkocht. Ieder
jaar, op 23 november, brengen we een speciale Whisky
uit die we in beperkte oplage verkopen.”

Opvolging
naar meer dan veertig landen, en er is nog heel wat potentieel. Inmiddels hebben we alle logistieke activiteiten,
zoals het bottelen en het transport, verhuisd naar een
industrieterrein aan de rand van de stad. In 2000 zijn we
begonnen met het distilleren en bewaren van Whisky,
gebaseerd op Gouden Carolus. In 2010 hebben we een
volwaardige distilleerderij ondergebracht in de ouderlijke boerderij in Blaasveld, met een beperkte productie
van 2000 à 3000 flessen per jaar.”
“Die verschillende activiteiten hebben mij in staat gesteld om het brouwproces grondig te moderniseren, de
site van het Anker in Mechelen te vrijwaren en te commercialiseren en tegelijk een economische activiteit te
ontwikkelen die vandaag werk biedt aan 65 mensen.”
“Inmiddels is de Gouden Carolus Single Malt uitgegroeid
tot een begrip in gespecialiseerde boetieks en in Delhaize. Delhaize verkoopt ook onze Whisky, in exclusiviteit.

Charles Leclef is tevreden met wat hij bereikt heeft: “Ik
heb veel geïnvesteerd in de restauratie, en modernisering van de site. Het is uiteraard een werk dat nooit
af is. Zo’n oud gebouw vergt permanente zorg. Ik heb
gelukkig mensen die me enorm hebben geholpen. Ik ben
trots dat Gouden Carolus vandaag een begrip is in de
bierwereld. Ook wat de opvolging betreft, is er goed
nieuws: een van mijn zonen stoomt zich klaar om in de
brouwerij te komen werken, om me bij te staan en op
termijn de brouwerij over te nemen. De gedachte dat
dit allemaal niet voor niets is geweest, geeft me veel
voldoening.”
“We gaan graag in op de vraag van Nadine Janssens om
als exclusieve partner bier te leveren aan de Meubelbeurs. We zullen een oude brandweerwagen ter beschikking stellen waar professionele schenkers Maneblusser en Gouden Carolus zullen serveren en te koop
aanbieden.” •
www.hetanker.be

