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Woordje van de Grootmeester 

 
 
 

 

 
 
 

Geachte mevrouw, mijnheer 
Geachte leden en confraters  
 
Nu de geslaagde Jeneverfeesten weer voorbij zijn en het jaareinde nadert, wil ik mijn dank 
uitbrengen aan onze sponsors. Ook wil ik de commandeurs en aspiranten danken voor hun inzet 
tijdens het afgelopen jaar 
 
Begin 2018 is er geen nieuwjaarsreceptie: die zal plaats ruimen voor een jeneverdegustatie in de loop 
van februari. De uitnodiging hiervoor volgt nog wel. Voor onze leden zitten volgend jaar ook nog 
andere activiteiten in de traditionele pijplijn. Ook daarover hoort u weldra nog meer. 
 
Mag ik u nu al mijn beste wensen aanbieden voor een gezond, welvarend en succesvol 2018? 
 
Geniet nog van onze Hasseltse jenever. 
 
Uw Grootmeester 
Alexis Vanbrabant  
 

 



 

 
3 

 

Actualiteit uit de jeneverwereld 

Witte Non: nieuwe Hasseltse graanjenever met 35% alcoholgehalte 

Witte Non is de nieuwe Hasseltse graanjenever met 35% alcoholgehalte, met een ronde 

smaak en zachte afdronk in een artistieke fles. 

                           

Na de Errant Man, een gin die hij in het voorjaar op de markt bracht, waagt Guido Quintens 

zich nu aan de creatie van een graanjenever, die hij Witte Non doopt. Witte Non verwijst 

naar de Hasseltse Witte Nonnenstraat, waar zich zowel het Jenevermuseum als het café De 

Witte Non bevinden. De fles waaruit je Witte Non schenkt, is een zwarte stoop met wit 

opschrift en illustratie, naar een ontwerp van Hasselts kunstenares Christel Verjans. Tegen 

begin 2018 zal deze artieste ook het aangepaste design verzorgen van een limited edition 

van Witte Non in een zwarte stoop met een exclusief schilderwerkje. 

                                        

                                               www.quintensdistillery.com 

Naar: De Smaak van de Horeca                                                               Foto’s: Guido Quintens 

http://www.quintensdistillery.com/
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Stokerij Vanderlinden pakt uit met een ecologisch initiatief 

Alles wat goed is voor het verkleinen van onze ecologische voetafdruk, draagt onze 

onvoorwaardelijke goedkeuring weg. Zo ook het unieke initiatief, ´Weg met de fles´, van 

stoker Olivier Vanderlinden tijdens de laatste Hasseltse Jeneverfeesten.  

Olivier wilde er immers zijn steentje toe bijdragen om 

iets te doen aan het grote aantal lege flessen dat na 

consumptie van drank overblijft. Klanten konden en 

kunnen voortaan hun lege flessen van Vanderlinden-

jenever rechtstreeks vullen aan opslagvaten in de 

slijterijen en de stokerij. Geen gedoe meer met de vele 

lege flessen, maar een propere en ecologische oplossing 

voor al dat glasafval.  

Met deze unieke, ecologische aanpak lanceerde stokerij Vanderlinden op de Jeneverfeesten 

in oktober zijn nieuwe ambachtelijke jonge jenevers. Zo kwam Olivier op de proppen met de 

Jonge. Deze jenever heeft een alcoholgehalte van 35 % en wordt gemaakt met eigen 

moutwijn. Ook de Hasseltse Citroen, de Hasseltse Appel en de Hasseltse Rode werden boven 

de doopvont gehouden. Deze fruitjenevers hebben elk een alcoholgehalte van 20 % en zijn 

ook gecreëerd met moutwijn uit de eigen installaties. Verder bracht de jonge Hasseltse 

stoker tijdens de jaarlijkse hoogmis van de Hasseltse jenever zijn JEN-Cocktails op de markt. 

Die werden gemaakt basis van graanjenever en eigen moutwijn. 

                                                              www.stokerijvanderlinden.be 
 
Naar: De Smaak van de Horeca                                                                Foto: Olivier Vanderlinden 
 

Stokerij Vanderlinden lanceert haar Speculaasjenever 

Dat Olivier Vanderlinden van de gelijknamige stokerij Vanderlinden, als jonge ondernemer 
in een traditionele ambachtelijke Hasseltse branche, niet bij de pakken blijft zitten, 
bewees hij tijdens de Dag van de Hasseltse Speculaas op 18 november 2017.  

Naast jenever is speculaas een typisch Hasselts product dat ook elk 
jaar zijn aandacht krijgt in de Stad van de Smaak. Dat gebeurt tijdens 
de Dag van de Hasseltse Speculaas, een organisatie van de Orde van 
de Hasseltse Speculaas, die zich hoofdzakelijk afspeelt op het 
Kolonel Dusartplein en andere plaatsen in de binnenstad. Naast alles 
wat te maken heeft met Hasseltse speculaas stelde stoker Olivier 
Vanderlinden, geheel in overeenstemming met de gelegenheid, zijn 
nieuwste destillaat voor: de Speculaasjenever.  

De Speculaasjenever is een private label van de Orde van de 
Speculaas en zal bijgevolg niet opgenomen worden in het standaard 
gamma van de stokerij. 

 
Naar: De Smaak van de Horeca                                                              Foto: Olivier Vanderlinden 
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De Confrérie van de Hasseltse Jenever lanceert Jé-tonic  
 
“Als gin een prima basis vormt voor cocktails aan de andere kant van het Kanaal, dan geldt 
dat vast ook voor jenever hier omdat het enige verschil tussen beide dranken erin ligt dat 
er bij jenever moutwijn is toegevoegd.” Deze simpele overweging lag aan de basis van de 
Jé-tonic.                                    

 

Dirk Thoelen van de Confrérie van de 
Hasseltse Jenever stelde op zaterdag 14 
oktober 2017 in de Hotelschool vier zelf 
ontwikkelde varianten van Jé-tonic of 
jenevertonic voor. Deze Jé-tonics zijn niet 
alleen vriendelijk voor uw portemonnee, 
maar ook makkelijk zelf te maken.  

 

De bereiding van een Jé-tonic is simpel: doe een borrel graanjenever van Smeets, Massy, 
Vanderlinden of het Stookkot in een aangepast glas. Voeg naar believen ijs en gedroogde 
jeneverbessen toe. Leng dit geheel, naargelang de smaak die je verkiest, aan met Indian 
tonic, clementine of grapefruit. En geniet!        

 

                       

 

Ook de Hasselt Mule, een cocktail van jenever en gingerbeer, werd aan het talrijk 
opgekomen publiek in de rand van het ontbijt ter gelegenheid van de Dag van de Jenever 
voorgesteld. Gezondheid!!!! 

Naar: de Smaak van de Horeca                                                Foto’s: De Smaak van de Horeca 
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Gerenoveerde stokerij Wissels vindt nieuw onderkomen in magazijn 

Millesime te Hasselt 

De families Fryns en Wissels vertegenwoordigen bijna 200 jaar jeneverstokersexpertise in 
Hasselt. Na het complexe faillissement van Stokerij Wissels in de Normandiëstraat in 
Runkst heeft Michel Fryns, telg uit de stokerijfamilie Fryns uit Hasselt, de stookinstallatie 
van Wissels opgekocht. Hij liet ze demonteren en renoveren in Duitsland om ze terug te 
monteren in het ruime depot van zijn wijngroothandel in Ekkelgaarden te Hasselt.  
 

We laten Michel Frijns even aan het woord over 
zijn plannen voor de nabije toekomst: “Ik wil mijn 
steentje bijdragen om de stokerstraditie in Hasselt 
hoog te houden. Met de hulp van stoker Peter 
Berx wil ik opnieuw hoogkwalitatieve 
jeneverproducten op de markt brengen tegen de 
Jeneverfeesten 2018. Dit wil ik doen met respect 
voor het professionele ambacht en met eerbied 
voor de gebruikte natuurlijke producten, zowel 
van lokale als van niet-lokale aard.  
 

 
Vooraleer we beginnen met onze nieuwe 
jenevers te stoken, zullen we eerst onze 
moutwijn zelf destilleren in de destillatiekolom 
van Wissels om zo een strategische voorraad 
aan te leggen van meer dan 10000 liter. Onze 
moutwijn wordt opgeslagen in gebruikte 
eikenhouten vaten uit Limousin en de Verenigde 
Staten.  
 
We kunnen ook nog terugvallen op oude recepturen uit de jaren ‘20 van de stokerijen 
Notermans, Lijnen en Severy. Peter, de stoker, geniet veel input bij het ontwikkelen van onze 
nieuwe jenevers, die we meer sexy willen maken en met een aangepaste smaak willen 
produceren. Zo willen we de terugval van jeneverconsumptie counteren. Vooral de oudere 
generatie drinkt nog wel Hasseltse graanjenever, maar door allerlei factoren drinkt de jeugd 
er minder. Het is dan ook onze verdomde plicht om het juiste evenwicht te vinden tussen 
onze jenevers - die door de hogere kwaliteit een meerprijs zullen kennen in het winkelrek - 
en de matige jeneverconsumptie bij de jongeren. Een heel moeilijke oefening! Verder zijn we 
altijd bereid om samenwerkingen met andere instanties op te zetten om het behoud van de 
Hasseltse jenever veilig te stellen.”. 
 

Naar: De Smaak van de Horeca                                                    Foto’s: De Smaak van de Horeca 

https://desmaakvandehoreca.wordpress.com/2017/10/20/stokerij-wissels-herrijst-na-grondige-renovatie-in-magazijn-millesime-hasselt/michel-fryns-1/#main
https://desmaakvandehoreca.wordpress.com/2017/10/20/stokerij-wissels-herrijst-na-grondige-renovatie-in-magazijn-millesime-hasselt/michel-fryns-2/#main
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Culinair met jenever 

Varkenshaasje met jenever voor 4 personen 

  
 
Type gerecht: hoofdgerecht 
Aantal personen: 4 
Voedingswaarde: ongeveer 295 kcal  
Bereidingstijd: 30 minuten 
 
 
 

Ingrediënten 
1½ eetlepel jeneverbessen, 2 varkenshaasjes (ca. 600 gram), nootmuskaat, peper, 5 eetlepels 
Hasseltse jenever, 50 gram boter of margarine, zout, 2 eetlepels crème fraîche 
 
Keukenbenodigdheden: 
aluminiumfolie, pan 
 

Bereiding: 

1 Plet en hak een eetlepel jeneverbessen fijn of stamp ze grof in een vijzel.  
2 Snij de varkenshaas in plakjes van ca. 2 cm dik.  
3 Wentel deze varkenshaasmedaillons door de gehakte of gestampte jeneverbessen.  
4 Bestrooi het vlees met nootmuskaat en peper.  
5 Verhit daarna 40 g boter in een braadpan.  
6 Bak de plakjes varkenshaas gedurende ongeveer 6 minuten mooi bruin.  
7 Keer hierbij de plakjes na ongeveer 3 minuten. Het vlees moet uiteindelijk wel gaar zijn, maar niet 
   geheel doorbakken.  
8 Haal dan de plakjes vlees uit de pan en bestrooi ze lichtjes met zout.  
9 Houd ze onder aluminiumfolie of in een voorverwarmde oven warm. 
10 Doe de rest van de boter, de jeneverbessen en de Hasseltse jenever in de pan.  
11Roer de aanbaksels van de gebakken stukken varkenshaas los en breng de saus aan de kook. 
12 Roer dan de crème fraîche erdoor en breng de saus naar voorkeur op smaak met wat peper.  
13 Verdeel de varkenshaasmedaillons over vier borden en giet de saus erover.  
 
Tip: 
Serveer de varkenshaasmedaillons met gegratineerde aardappeltjes en broccoli, of met jonge 
worteltjes en nieuwe aardappeltjes. Werk af met schijfjes van een mandarijntje of kwartjes van 
opgelegde abrikozen. 

 

Heeft u recepten van hapjes, gerechten, desserts of cocktails met jenever als een 

belangrijk(ste) ingrediënt, aarzel dan niet om het met ons en onze leden te delen.         

Stuur het recept, eventueel met foto, naar info@confreriehasseltsejenever.be, met de 

vermelding ‘Culinair met jenever’.  

Misschien wordt uw inzending dan wel opgenomen in een van onze volgende uitgaven. 

Alvast bedankt voor uw medewerking 

mailto:info@confreriehasseltsejenever.be
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Activiteitenkalender 

Voorbije activiteiten 

Meer foto’s zijn te bezichtigen op de website  www.confreriehasseltsejenever.be 

of op Facebook https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever 

Dag van het Eetbaar Landschap in Bokrijk op 17 september 2017 
 

 
Alexis Vanbrabant, Michel Broux, Thibault Fabry en Annelies Vanderlinden 
vertegenwoordigden er onze confrérie 
 
De afsluitende conferentie van het project Genius Loci in het Europees Parlement te 
Brussel op 21 september 2017. 
 
In het kader van het door de Europese Commissie gefinancierd project “Genius Loci” werd 
een specifiek label ontworpen voor belangrijke industriële erfgoedsites en -projecten. Voor 
België werden er 22 labels toegekend, waarvan 17 in Vlaanderen.  
De confrerie van de Hasseltse Jenever was met Alexis Vanbrabant, Danny Alderweireldt en 
Herman Janssens aanwezig op de afsluitende conferentie van dit Europees project. De leden 
van onze confrérie verzorgden er een degustatie van verschillende jenevers die bij het gros 
van de binnen- en buitenlandse gasten erg in de smaak vielen. 
 

 

http://www.confreriehasseltsejenever.be/
https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever/
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Dag van de Hasseltse Jenever op 14-15 oktober 2017 in de Hasseltse binnenstad 
 

De nieuwe Ridders van de Confrérie van de Hasseltse Jenever anno 2017 zijn: 

Jambon Jan , Schouterden Kevin, Bijnens Danny, Auwerk Evy, Beck Dirk, Bleus Jean-Paul,  

Cambier Erik, Vandeweyer Gisella, Werckx Dries, Wolfsen Louis Alberto Guerra, Debaenst 

Carine, Dehasque Philippe, Deken Christophe, Delveaux Tim, Droogmans Karen, Trippaers 

Peter, Dupont Yvo, Festjens Luc, Hox Laurence Vandormael Justine, Miss België Schotte 

Romina, Miss Limburg, Needham Robert, Schamp Stany, Schrooders Theo, Strang Jürgen, 

Van Lathem Hans, Vandermaesen Koen 

 

                

 

 

                                                                                                                      Foto’s: Roland Hermans 
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Komende activiteiten 

De Confrérie van de Hasseltse Jenever zal op volgende activiteiten aanwezig zijn: 

Kerstmarkt in Hasselt van 14 tot en met 24 december 2017 op het Capucienenplein (naast de 
toeristische dienst van de stad Hasselt) 

 

Activiteiten voor de leden: 2018: 
 
Jeneverproeverij: 21 februari 2018 in het Borrelhuis 

Bezoek aan Japanse Tuin: april 2018 (afhankelijk van het moment van de bloesems) 

Algemene vergadering: mei 2018 

Zomerbrunch of BBQ: juli/augustus 2018 

Dag van de Hasseltse Jenever en 30ste editie van de Jeneverfeesten : 20/21 oktober 2018 

Verdere details over deze activiteiten worden aan de leden ten gepaste tijde kenbaar 

gemaakt via e-mail/flyers/facebook. 

 

Alvast te noteren in uw agenda: 

   

Jeneverproeverij 

(ter vervanging van de nieuwjaarsreceptie) 

Degustatie van de nieuwe producten van Smeets 

woensdagavond 21 februari om 19.00 uur 

In de zaal van het Borrelhuis 

 

Verdere details vindt u op de Facebookpagina van de Confrérie van de Hasseltse Jenever. 
      

                        https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever 
 
Graag stellen wij u onze nieuwe Facebookpagina voor.   
Wij zouden erg op prijs stellen als u onze Facebookpagina zou ‘liken’ (leuk vinden) en u uw 
vrienden uitnodigt hetzelfde te doen.   
Zo kunnen wij u perfect en vooral snel op de hoogte houden van alle informatie over de 
Hasseltse jenever en onze confrérie. 

https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever
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Geschiedenis van en anekdotes over de jenever          
 

Longveepest in Hasselt  
Einde in zicht 
 
Honderdvijftig jaar geleden heerste de runderpest in Hasselt. Artikels uit de pers van die 
tijd geven aan welke maatregelen de stad nam om het onheil in te dammen en onder 
controle te krijgen. Gezien het verband van de veestapel met de productie van jenever 
was dit een dringende aangelegenheid.  
   
Zondag 24 februari 1867: artikel uit “De Onafhankelijke van de Provincie Limburg”* 
 

Verleden dijnsdag (19 februari) ’s avonds 
om 6 uren is het mirakeleus Beeld van 
Onze Lieve Vrouw op haren troon 
terggeplaetst: de kerk was te klein door de 
menigvuldige aenwezigen welk aen de 
voeten hunner moeder kwamen 
neerknielen om haer te bedanken van 
reeds hare magtige bescherming over 
onze stad te hebben doen gevoelen. 
DE E.P. Aloysius sprak de menigte eenige 
woorden toe om te toonen dat nooit 
Hasselt te vergeefs tot Maria geroepen 
heeft.  
Ook zeide hij: “hoe zou eene Moeder hare 
kinderen iets kunnen weigeren, als zij ze 
dagelijks met zooveel liefde, hunne 
handen tot haar ziet verheffen?” Bij deze 
woorden ontviel allen een traen: allen 
schenen inwendig te zeggen:”ja, goede 
Moeder, gij hebt voor ons gebeden; wij 
ook, nog meer dan ooit, zullen we u 
getrouw dienen, en altijd ons uwe liefde 
trachten weerdig te zijn; 

Na dat de jonge Congreganisten nog een lied van dankbaarheid gezongen hadden, plaatste 
de E.P. Gardiaan het Beeld van Onze L.-V. op den gewoone troon, onder het zingen der 
Litanie. Nu keerde men gerust naar huis, verzekerd dat weldra alle onheil en ongelukken van 
onze stad gingen verwijderd zijn. 
En indien men voortgaat met alle natuurlijke middelen te gebruiken om de verschrikkelijke 
ziekte voor te komen of te vernietigen, zoo ook houdt men niet op het gebed met die 
voorzorgen te voegen. 
De novene ter eere van het H. Sakrament wordt allerbest bijgewoond: ’s morgens is de kerk 
van het volk opgepropt, ook verdwijnt alle vrees; het volk herleeft, als of iets inwendig hun 
zegde “weest gerust; de geesel is van uwe hoofden afgekeerd!” 
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Woensdag 27 februari 1867: artikels uit “De Onafhankelijke van de Provincie Limburg.”* 
 
Men zegt dat M. de minister aan de Kamer een krediet van 700.000 fr zal vragen, bestemd 
om in de schade te voorzien, welke de veepest te Hasselt heeft aengericht. 
 
De veeartsen die op order van het fransch gouvernement naar Hasselt gekomen waren, zijn 
vertrokken. 
 
Volgens dat wij vernemen, zullen alle merkten, toekomenden dijnsdag op de gewoone 
plaatsen gehouden worden. Deskundige zijn van gevoelen, dat men niet meer te vreezen 
heeft voor het overbrengen der ziekte naar andere plaatsen. 
 
Gelijk wij in ons vorig nummer reeds gezegd hebben, begint Hasselt te herleven. Het vleesch 
der beesten, die bij de melkverkoopers zijn afgeslagen, is te Antwerpen aan gevoegzamen 
prijs kunnen verkocht worden, dank aan den ijver en zelfopoffering der heeren Aug. 
Croonenberghs en Frederik Willems, die, op hunne eigen kosten zich naar Antwerpen 
begeven hebben om daar den intrest der geringe menschen waar te nemen. 
Verleden woensdag is men gedwongen geweest eene arme melkverkoopster naar het 
gezondheidshuis van St-Truiden te vervoeren, door de zinneloosheid aangedaan en dit omdat 
men hare beest afgestoken had. 
 
Het schijnt dat alle schelmen nog niet uit Hasselt verdweenen zijn; in den nacht, tusschen 
donderdag en vrijdag, zijn er kwaaddoeners in de hof van den heer Koob Vanderstraeten 
gedrongen, hebben de deur van het zomerhuis opengebroken en eenige voorwerpen 
geannexeerd. 
 

• De originele woordenschat, zinsbouw, interpunctie en spelling werden 
behouden.                        

 
Oproep 
 

Aan alle leden vragen we vriendelijk om na te denken over en voorstellen te doen omtrent 

activiteiten die de Confrérie voor zijn leden zou kunnen organiseren met de bedoeling 

elkaar beter te leren kennen en het samenhorigheidsgevoel en “spirit” onder de leden te 

versterken. 

Voorstellen kunt u aan het secretariaat bezorgen of e-mailen naar 

info@confreriehasseltsejenever.be  

Deze voorstellen zal de Raad van Bestuur bespreken en – na goedkeuring - voor uitvoering 

plannen. 

 
 

mailto:info@confreriehasseltsejenever.be

