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Woordje van de Grootmeester 

 
 

                                                               

Geachte Mevrouw, Mijnheer  

Beste leden en confraters 

 

De vakantiemaanden zijn er om te genieten, vooral bij mooi weer op een gezellig terras. 

Het is je allen gegund. 

Ik wil iedereen bedanken voor hun aanwezigheid bij de ”Algemene vergadering” en de voorstelling  

van ons “Drèpke”, de omgebouwde promotiewagen die de Confrérie heeft aangekocht. 

Ondertussen hebben we er al twee activiteiten mee gedaan en met succes. 

 

Als je dit leest, is onze barbecue in de Lavendelhoeve in Stokrooie alweer verleden tijd. 

 

Al onze commandeurs zijn de komende Jeneverfeesten al aan het voorbereiden. 

Zij hebben daarbij wel wat nieuws in petto, maar daarover later meer. 

Ook zal een nieuwe commandeur onze rangen vervoegen. 

Verder wens ik je een fijne vakantie toe en geniet van onze Hasseltse jenever. 

 

Uw Grootmeester 

Alexis Vanbrabant 
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Actualiteit uit de jeneverwereld 

Meester leert leerling oude stookambacht 
Kneepjes van het vak gaan niet verloren in het Jenevermuseum 
 
Hasselt en jenever zijn al eeuwen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om de traditie van ‘de 
borrel’ in ere te houden startte het Jenevermuseum een leerling-meestertraject op om de 19de-
eeuwse principes van het stoken van ambachtelijke jenever en likeur te bewaren en door te geven. 
Meester-stoker Jan Kempeneers neemt leerling-stoker Steven Reekmans onder zijn vleugels. 
 
Het klikt tussen de twee heren, stellen we vast terwijl ze een oude stookpomp uit elkaar draaien. 
Gelukkig maar, want de komende twee jaar zijn ze iedere dinsdag en vrijdag op elkaar aangewezen. 
“Als echte Hasselaar kreeg ik de fascinatie voor de jenever meteen paplepel ingegeven”, stelt 
leerling-stoker Steven Reekmans. “Als kind kwam ik met mijn vader over de vloer bij stokerij Wissels 
op de Runkstersteenweg. De voorbije jaren volgde ik al opleidingen distillateur en granen distilleren 
van Syntra Hasselt, maar ik wilde me graag verder bekwamen in het erfgoed van ambachtelijke 
jenevers en distillaten. Toen hoorde ik dat je via de Vlaamse Gemeenschap een beurs kan aanvragen 
voorheen leerling-meestertraject, heb ik zelf het museum gecontacteerd.” 

     
 
Eigen stookcreatie 
 
Directeur Davy Jacobs was meteen enthousiast omdat de kennis over de indrukwekkende 19de-
eeuwse stoomstookinstallatie van het museum nu grotendeels in het hoofd van meester-stoker Jan 
Kempeneers zit. “Het is de bedoeling alle kennis en ervaring van Jan te documenteren voor de 
toekomstige generaties”, stelt Steven. De 39-jarige uit Herk-de-Stad gaat twee jaar deeltijds werken 
als opvoeder om de klus te klaren. “Ik zal alles neerschrijven, foto’s en filmpjes maken ... Zo blijft de 
kennis bewaard voor volgende generaties. Tot slot wil ik ook iets stoken aan het einde van de twee 
jaar, ‘een eindwerk’ waarin ik kan laten zien wat ik geleerd heb.” 
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Rijker dan gin 
 
Klinkt simpel, maar beide heren beseffen dat het een huzarenstukje wordt. “Ik vergelijk jenever 
stoken wel eens met spaghettisaus maken”, merkt Jan Kempeneers op.” Je kan het technisch relatief 
makkelijk leren, maar als je echte kwaliteit wil leveren, komt er heel wat bij kijken. De kruising, de 
grondstoffen, hygiëne, veiligheid, proeven ... Dat is ervaring en kan je enkel leren door te doen. Zelf 
heb ik het geleerd doordat ik kind aan huis was bij stokers Fryns, Wissels, Motmans en Smeets. Maar 
de tijden zijn veranderd. Bovendien is er ook een technisch luik. Je vindt niet zomaar wisselstukken 
voor zo een oude installatie in de winkel. Je moet niet altijd alles zelf kunnen herstellen, maar je 
moet wel weten wat er kapot is en waar je hulp kan inroepen.” 
 
Het traject schenkt de 62-jarige Jan gemoedsrust, wetende dat de kneepjes van het vak beschreven 
staan en niet verloren gaan. “Al zal ik nog zolang ik kan in het Jenevermuseum te vinden zijn”, belooft 
Jan, die droomt dat jenever ooit een revival mag beleven, net als gin. “Want eigenlijk is jenever veel 
rijker dan gin, glimlacht hij. “Bij gin worden de kruiden toegevoegd aan pure alcohol, terwijl wij met 
een distillaat van graan werken als basis. Dat is veel rijker aan smaak.” Steven knikt bevestigend. “Het 
is tijd dat jenever zijn oubollig imago afgooit. Zo is belegen jenever bijvoorbeeld het ideale digestief.” 
Vertelden we al dat het klikt tussen die twee? 
 

Band met Confrérie 
      

 

Het mooie hierbij is dat onze Confrérie zowel met de meester-stoker als met zijn leerling nauwe 
banden onderhoudt: Jan is immers sinds 23 mei 2019 de peter van onze nieuwe promotiewagen,      
’t Drèpke (lees hierover meer hieronder), en Steven werd vorig jaar tijdens de Jeneverfeesten tot 
Ridder in onze Confrérie geïntroniseerd.  
 
Naar: De Nieuwe Hasselaar                       Foto’s: www.jenevermuseum.be
                                                                                                          Dirk Thoelen                                                                                                                                                                                          
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‘t Raedhuijs krijgt Zilveren Label van Confrérie van de Hasseltse Jenever 
 
De gekende taverne ‘t Raedhuijs in het centrum van Kortessem vierde op 24 maart 2019 het 
dertigjarige bestaan. Al die tijd was de familie Leonard-Wauter de uitbater. Op de drankenkaart 
vind je ook twee Hasseltse graanjenevers van twee verschillende stokers. Dit was dan ook de 
reden waaronder Confrérie van de Hasseltse Jenever naar Kortessem afzakte om het Zilveren Label 
van de Confrérie te overhandigen.  
 

           
 
‘t Raedhuijs dankt zijn naam aan de functie die het gebouw vervulde sinds 1835, namelijk die van 
gemeentehuis. Bij de gemeentefusie in 1976 verhuisde het gemeentebestuur naar een nieuwe stek 
aan de overkant van de straat. In 1989 startte de familie Leonard in ‘t Raedhuijs haar uitbating als 
taverne. Wie een lekkere Smeets of een oude Fryns wil degusteren maakt best eens een ommetje 
langs ‘t Raedhuijs. Genieten is er vast en zeker bij. 
 
 
 

Naar: HBvL        Foto’s: Marc Snijers 
 

 
 
Dolle, dorstige dagen in Duras (deel vier) 
Reisverhaal van een promotietrip naar Zuid-Frankrijk (in vier afleveringen) 
 
Die maandagochtend, 13 augustus 2018, leek op het eerste gezicht niet anders dan de vorige 
ochtenden in Duras. De drukte van de vorige dag omwille van de ‘Fêtes de vin’ was opnieuw ingeruild 
voor de betrekkelijke rust die in het stadje doorgaans heerst. Toch was er in het centrum van het 
stadje opnieuw wat bedrijvigheid. De wekelijkse markt lokte namelijk de mensen uit de 
buitengebieden naar de stad. Niets daarvan was echter te merken in de Hostellerie des Ducs. Het 
ontbijt op het overdekte terras leek een kopie van dat van de vorige dagen. Alleen hadden de 
onweersbuien van de vorige avond voor verfrissing gezorgd en de zon was nog niet sterk genoeg om 
de ochtenddauw op het gras, de bloemen en de bomen in de tuin op te drogen.  
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De dames uit ons gezelschap wilden wel eens langs de markt lopen. En zo geschiede. De markt in 
Duras is niks bijzonders. Het is een markt zoals je die in Zuid-Frankrijk kunt voorstellen: veel kleur, 
veel vis, veel kaas. Nu ja, dat is wat ik er mij van herinner. In gedachten was ik immers al bij hetgeen 
de nieuwe dag ons brengen zou.  
 
Er stond vooreerst een bezoek bij Hans en Els op het programma. Hans Payens en zijn vrouw 
Elisabeth, kortweg Els, waren twee Nederlanders op leeftijd die zich al decennia geleden in de streek 
van Duras hadden gevestigd in hun eigenhandig gerestaureerde ‘villa’, La Chouette (De Uil in het 
Nederlands). Marc had met hen in de loop van de jaren dat hij hier met de leerlingen van de 
Hotelschool van Hasselt op stage in de wijnbouw kwam, een uiterst vriendschappelijke relatie 
opgebouwd. Er kan dan ook niemand beter dan Marc het merkwaardige verhaal van het gezin 
Payens uit de doeken doen. Ik vroeg hem dan ook om kort te vertellen wat hij zich over hen 
herinnerde. De aandachtige lezer merkt beslist dat ik in de verleden tijd over de Payensen schrijf. Het 
waarom daarvan zal je duidelijk worden in Marcs relaas hieronder. 
 
Hierbij probeer ik een korte levensloop van Hans en Els Payens, mijn Nederlandse vrienden in 
Duras, te schetsen op basis van wat ik me nog herinner van hun vele verhalen. 
Hans en Els, ongehuwd, leerden mekaar op vrij jonge leeftijd kennen. 
Omwille van een andere geloofsovertuiging (Els was protestants en Hans katholiek opgevoed) 
mochten ze van hun ouders niet huwen. 
Ze verloren mekaar uit het oog en zijn elk een huwelijk aangegaan met iemand anders. Uit beide 
huwelijken kwamen kinderen voort: bij mijn weten heeft Hans één zoon, Jonathan, en 
Els twee zonen, Cees en Huib, uit die echtverbintenissen. 
Vele jaren later kwamen zij per toeval mekaar opnieuw tegen op de universiteit waar ze werkten. 
Hans wou onmiddellijk een afspraakje versieren, maar Els hield de boot af ‘omwille van haar 
huwelijk en de twee kinderen’. 
Maar bij Els begon het toch ook opnieuw te kriebelen, en na menig aandringen van Hans volgde er 
een afspraak: ze waren nog steeds verliefdop elkaar. 
Ze bleven regelmatig afspreken en twee echtscheidingen waren daarvan het gevolg. Veertig jaar 
geleden zijn ze dan opnieuw gehuwd. 
Ze gingen regelmatig met vakantie naar het zuidwesten van Frankrijk. Maar telkens logeren bij 
vrienden vonden ze na tijd niet meer zo leuk. Ze hebben dan zelf naar een optrekje gezocht en er 
eentje gevonden in Saint Astier de Duras.  
Het goed was eigendom van een Engelsman en Hans is samen met de vader van Els naar Engeland 
gegaan om de koopakte te tekenen en de koopsom te betalen. Het was een oude boerderij die ze 
beiden eigenhandig hebben gerenoveerd. Enkele noodzakelijke verbouwingen werden uitgegeven.  
Toen de verbouwingen halfweg waren, zijn ze definitief in La Chouette, zoals ze hun stulpje hadden 
gedoopt, gaan wonen.  Wat later hebben ze ook de Franse nationaliteit aangenomen.  
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Op 08 oktober 2018 is Hans omwille van gezondheidsproblemen overleden. Els miste Hans enorm 
en overmand door een immens verdriet is ze ook kort nadien, op 15 november 2018, heengegaan. 
La Chouette bleef verweesd achter …. 
 
Persoonlijk heb ik Hans en Els Payens enkel die dag in augustus 2018 ontmoet. Wat me van hen 
vooral is bijgebleven is de eruditie waarmee ze over de dingen praatten: ze hadden duidelijk allebei 
letters gegeten. Dat was niet verwonderlijk als je de enorme boekenrekken met een massa aan 
boeken zag die de muren van hun ruime woonkamer sierden.  
Hij was een Limburger, een katholiek, joviaal en gastvrij, zij was een protestantse uit de Randstad, 
wat hautain, afstandelijk en dominant. 
 
De dag was al over zijn toppunt heen toen we La Chouette achter ons lieten en enkele kilometers 
verder onze wagens parkeerden op het erf van de Familie Jean-Luc en Marianne Carmelli. We waren 
op het wijngoed De La Place aanbeland. Jean-Luc Carmelli is van Italiaanse origine, Marianne 
Vanderplaetsen heeft Nederlandse roots. “De naam van het bedrijf is ontleend aan de vertaling naar 
het Frans van Mariannes achternaam,” wist Marc ons te vertellen. Haar waren we de vorige dag op 
de Wijnfeesten tegengekomen. Ze had er de strakke regie over het gebeuren gevoerd. De ontvangst 
was hartelijk en het bezoek begon met een rondleiding in het bedrijf.  
 
Zoals vele wijnboeren in de 
streek houdt ook het 
wijngoed De La Place zich 
niet uitsluitend met wijn 
bezig. In de reusachtige 
stallen maakten we kennis 
met de Blonde d’ Acquitaine. 
Blonde d'Aquitaine is een 
relatief jong runderras, dat 
sinds 1963 zijn eigen 
stamboek heeft. Zoals de 
naam al doet vermoeden, 
vindt het ras haar oorsprong 
in de Franse regio Aquitanië.  
 
Tot 1920 waren er drie onderrassen in Aquitainië en omgeving. Door deze rassen te combineren en 
te kruisen met enkele andere rassen, zoals de Limousin en Charolais, ontstond een vleesras dat 
unieke eigenschappen wist te combineren. Koeien van dit ras kunnen gemakkelijk afkalven doordat 
de kalveren van dit ras in verhouding tot andere vleestypische rassen klein van formaat zijn.  
Daarnaast heeft een Blonde d'Aquitaine een goed eindgewicht en kan ze leven van een karig 
rantsoen. Dieren van dit ras kunnen doorgroeien totdat ze een leeftijd hebben bereikt van 5 tot 6 
jaar. In deze 5 tot 6 jaar kunnen stieren een gewicht van 1500 kilo en koeien een gewicht van 1100 
kilo bereiken.  
 
De dieren maakten in ieder geval een imposante indruk op ons allen. Marianne wees een van stieren 
in de stal aan en zei langs haar neus weg: ”Die komt binnen enkele weken op het rooster van de 
jaarlijkse barbecue van het wijngoed terecht.” Meteen vond Carla de blonde Hollandse een heel pak 
minder sympathiek.  
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Na een kort bezoek aan de wijngaarden en een dito uitleg over de pluk van de druiven, zakten we af 
naar de degustatieruimte. Jean-Luc en Marianne lieten er ons proeven van hun aanbod aan witte, 
rode en roséwijnen. Ook kwamen er allerlei hapjes op tafel terwijl er druk gediscussieerd werd over 
aroma’s, smaken en kleuren.  
Toen de wijnproeverij op zijn einde liep, kwam Jean-Luc met een verrassing op de proppen. Het is de 
gewoonte in de streek van de Loire en de Garonne om, zoals ook elders vaak gebeurt, fruit op te 
leggen in alcohol. Meestal gaat het in de streek van Duras om pruimen die een jaar in een 
reusachtige bokaal met eau de vie uit de streek bewaard worden.  
 
Nu had Jean-Luc voor ons speciaal pruimen op Hasseltse jenever gelegd. Die jenever had hij in 2017 
aan onze stand op de Wijnfeesten gekocht en nu, een jaar later, kon en wilde hij het resultaat van 
zijn ‘experiment’ met ons delen. We konden na het proeven alleen maar beamen dat hij in zijn opzet 
geslaagd was en prompt kregen we twee grote bokalen met ‘prunes au génièvre de Hasselt’ 
toegestopt. Die zijn dan ook op een van de bestuursvergaderingen in het najaar op tafel gekomen. 
 
Nadat we onze wijnvoorraad met enkele dozen van het domein De La Place hadden aangevuld, 
trokken we vlug naar de Hostellerie des Ducs, want het was al laat in de namiddag en we moesten 
ons nog even opfrissen, want er stond nog een ‘zwaar’ avondprogramma op ons te wachten. 
Gelukkig moesten we er ons niet voor verplaatsen, want het kapittelbanket van de Maréchalat des 
Côtes de Duras vond naar jaarlijkse gewoonte op de dag na de ‘Jour des Vins’ in de Hostellerie des 
Ducs plaats. De afvaardiging van Confrérie van de Hasseltse Jenever was naar goede gewoonte ook 
weer uitgenodigd.  
 

    
 
Op het overdekte terras was een lange tafel feestelijk gedekt voor de gasten die tegen 20 uur werden 
verwacht. Michelleke Prévot, die we twee dagen tevoren nog hadden bezocht (zie aflevering 2 van 
dit reisverslag), had erop gestaan om voor het aperitief te zorgen. Zijn eau de vie bracht er al dadelijk 
de schwung in. Al moet ik zeggen dat niet iedereen in de rij stond voor een tweede glaasje van dat 
‘straf spul’. De familie Blanchet deed er weer alles aan om het de aanwezigen zo aangenaam mogelijk 
te maken en om hen een heerlijk menu voor te schotelen. De dames van het Maréchalat voerden het 
hoge woord terwijl de heren zich hulden in stilzwijgen en er blijkbaar het hunne van dachten.  
 
Na het hoofdgerecht was het aan de Confrérie om de Hostellerie des Ducs in de bloemetjes te zetten. 
Vermits de zaak van de familie Blanchet twee echte Hasseltse graanjenevers - een Extra Smeets en 
een Vieux Système van ‘t Stookkot - aan hun gasten konden aanbieden, kwamen zij in aanmerking 
om als eerste niet-Hasseltse en tot hiertoe enige buitenlandse zaak het Zilveren Label van de 
Confrérie van de Hasseltse Jenever te ontvangen. Ze waren er erg van onder de indruk en enorm 
geëmotioneerd over het feit dat hun dergelijke eer te beurt viel.  
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Natuurlijk werd dit alles bezegeld met een echte Hasseltse borrel. Onze Franse tafelgenoten konden 
dat tussendoortje best smaken.  
 

        
 
De rest van de avond verliep in een amicale en gemoedelijke sfeer. Tegen 1 uur in de nacht hadden 
de alle Franse deelnemers aan het kapittelbanket afscheid genomen en sloten de overgebleven 
Hasselaren de gezellige avond af met .... een Hasselts drèpke. 

 
Herman Janssens                          Foto’s: Herman Janssens 
                 Marc Snijers  

 

Confrérie van de Hasseltse Jenever heeft eigen promotiewagen 

 

In aanwezigheid van enkele schepenen, Hasseltse stokers, de Belleman, leden en 

sympathisanten van de Confrérie van de Hasseltse Jenever is het Drèpke’ 

voorgesteld, de gloednieuwe promotiewagen voor de Hasseltse jenever. Dit gebeurde 

op 23 mei 2019 in de rand van de Algemene Vergadering van de Confrérie die jaarlijks 

plaats heeft in de raadzaal van het oude stadhuis op het Groenplein te Hasselt. 
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De confrérie wil hiermee, naast de lancering van het jeneverlabel, met deze wagen ook doorheen 

het jaar de jenever promoten. “De visibiliteit van de Confrèrie op evenementen wordt hiermee 

vergroot”, opperde een lid van de raad van bestuur. Trots stelden ze dan ook hun Drépke voor en 

Jan Kempeneers, stoker van het jenevermuseum, mocht als peter met een doopritueel de wagen 

inwijden. Hierover las u al elders in dit ledenblad. 

Chrétien Paesen schreef in het Belang van Limburg volgende leuke column over de doop van het 

Drèpke. We willen u alvast dit aardig stukje journalistiek niet onthouden. 

Drèpke 

Het heeft het achtbare genootschap van de Confrérie van de Hasseltse Jenever 
behaagd haar nieuwste project aan de Hasseltse burgers te presenteren: het Drèpke. 
Zijnde een voertuig met lading, bestaande uit …. jenever. 

De presentatie van de degustatiewagen verliep zoals we het van de jeneverbroeders 
gewend zijn. Kiezen, keuren en vooral proeven. In het ruime gezelschap van notabelen 
van het dorp - de verkiezingen lagen nog in het verschiet - werd de wagen tot aan de 
pui van het stadhuis voorgereden. Jan de Belleman riep vanaf de trappen heel 
Hasselt-Centrum tot de orde. Jan vroeg en kreeg ‘ááándach’. Met veel waardig 
gespeech, vaak onderbroken met een krachtig ‘gezondheid’ of een discreet ‘prosit’, 
deden de jeneveraars de bedoelingen van hun Drèpke uit de doeken. Hunne 
hoogwaardige ambassadeurs van het ons zo bekende en begeerde distillaat gaan met 
hun Drèpke de boer op. Peter van het Drèpke is ons aller Jan Kempeneers, stoker in 
het Jenevermuseum. Van een meter was geen sprake maar mogelijk vinden ze ad hoc 
nog eentje die tegen een stoot en een borrel kan. 

 

                                      

Ze gaan het land doorkruisen met het Drèpke en iedereen die ze onderweg 
tegenkomen mag - neen, MOET - proeven. Tijdens de proeverijen krijgen de proevers 
goed onderbouwde uitleg over de vier officiële Hasseltse jeneverstokers en hun 
vloeibare voortbrengselen. Ik vermoed dat de bijhorende uitleg steeds langer gaat 
duren naarmate de kruistocht vordert maar soit, het doel is heilig. 
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Het valt nog te bezien hoe ze in Brugge of in de kustgemeenten het woordje Drèpke 
uitgelegd gaan krijgen. Vergeet niet dat Hasselt ergens in het Hinterland ligt en daar 
lopen wolven en everzwijnen. Jenever wordt daar waarschijnlijk nog gestookt in open 
plekken in de bossen door mannen in lange gewaden. Voor de Hasselaren wordt het 
eenvoudig - die begrijpen elkaar, nietwaar?         

 

Het Drèpke zal verschijnen bij alle events en feestelijkheden en de Confrérieleden zullen 
hen met de hand op de eigen borst uitleggen waarom zij zo graag een borrel lusten en 
meteen u aansporen om toe te treden tot de jeneversnoepers. Als dat al niet het geval zou 
zijn.  

Naar: HBvL en Chrétièn Paesen                              Foto’s: Dirk Thoelen 

 

Onze sponsors 

   

 

             



 

 
12 

 

Culinair met jenever 

Jenevercocktails voor de zomer  
 

Spicy Juniper 

 

Ingrediënten (per glas) 

50 ml jenever, ijsblokjes, flesje Gingerale, 2 ml Angostura bitters, zeste van citroen en een 

muntblaadje 

 

Bereiding 

Neem een cocktailglas en vul dit volledig met ijsblokjes 

Voeg 50 ml jenever toe. 

Neem een barlepel en steek deze tot beneden in he glas 

Giet nu de gingerale langs de lepel in het glas tot het bijna vol is. 

Voeg de 2 ml Angostura bitters toe. 

Roer in het glas met de barlepel tot alles volledig gemengd is. 

Werk af met de zeste van citroen en een muntblaadje. 

 

 

Segroni 

 

Ingrediënten (per glas) 

30 ml jenever, 30 ml Campari, 30 ml rode vermouth, ijsblokjes en een 

schijfje sinaasappel 

 

Bereiding 

Giet de 30 ml jenever, de 30 ml Campari en de 30 ml rode vermouth in een 

shaker. 

Schud het mengsel. 

Serveer het daarna in een glas gevuld met ijsblokjes. 

Werk af met een schijfje sinaasappel. 



 

 
13 

 

Activiteitenkalender 

 

Voorbije activiteiten 

De Confrérie van de Hasseltse Jenever was op volgende activiteiten aanwezig: 

18-04-2019: Info- en degustatie-avond van stokerij Vanderlinden in het Extra Borrelhuis 
30-04-2019: Mei-avond in Hasselt op en rond de Reddelberg 
23-05-2019: Algemene Vergadering van de Confrérie van de Hasseltse Jenever  
                       en ‘doop’ van promotiewagen, ‘t Drèpke 
02-06-2019: Kaas- en streekproductenmarkt in de abdij van Postel 
03-06-2019: Avondmarkt Kolonel Dusartplein Hasselt 
 
 
Verdere details en foto’s vindt u op de Facebookpagina van de Confrérie van de Hasseltse 
Jenever:                 

                                    https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever 

 

 

 

Komende activiteiten 

29-06-2019: Barbecue van de Confrérie in de Lavendelhoeve Stokrooi e 
01-07-2019: Avondmarkt Kapelstraat Diepenbeek 
07-07-2019: Landbouwdagen Alden Biesen 
08-08-2019 tot en met 15-08-2019: promotietrip naar Wijnfeesten in Duras (Frankrijk) 
15-09-2019; Dag van het Eetbaar Landschap Bokrijk 
Verdere uitreiking van Zilveren Labels gedurende de zomermaanden 

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

 

De gereedschappen nodig om korenbrandewijn te stoken anno 
1794 
                                
Hoe en met welk materiaal 200 jaar geleden moutwijn werd gestookt, zal je in dit artikel misschien 
duidelijk worden. Om het lezen te vergemakkelijken werden de tekst en bepaalde woorden 
aangepast. Goed om weten is dat de inhoudsmaat een aem overeenkomt met ongeveer 150 liter, 
zijnde 1/6de vat. 
Neem een ketel van tien aemen groot om twee aanzetkuipen ieder van vijf aemen groot om daarin 
ruw te kunnen stoken om dan vervolgens met de fijne ketel één aem goede korenbrandewijn per dag 
te stoken. 
Voor te stoken is een goede koperen ketel van taai, sterk rood koper nodig. Deze hoeft niet vertind te 
zijn, maar om fijn te stoken moet hij echter wel vertind worden. 
Deze ketel moet tien aemen groot zijn of tien tonnen water houden, dewelke gij zult laten inmetsen 
op een dikke muur rondom de ketel tot boven toe lopende naar de schoorsteen om zo de vlammen en 
rook rondom de ketel te laten lopen om alles terdege heet te laten worden. Ook moeten in de muur 
rondom de ketel twee tot drie vierkante gaten gemaakt worden om de ketel schoon te kunnen 
maken. In de schoorsteen moet gij een ijzeren platte schuif hebben om het vuur te kunnen regelen en, 
als de vlam van het hout of turf ophoudt of uitgebrand is, de schuif te kunnen toe zetten om de 
warmte daarin te houden, als mede uw vuur te kunnen regelen als het te sterk brandt of een te grote 
hitte bij het stoken geeft. 
Onder de ketel zult gij een ruim langwerpig stookgat maken met een goede sterke rooster daarin en 
met scherpe kanten van de staven omhoog zodat de assen er gemakkelijk doorheen kunnen vallen. 
Voor het gat dient men een goede ijzeren deur te plaatsen, als mede voor het asgat om uw vuur 
daardoor te kunnen bewaren en ook dient een ijzeren deur geplaatst in de verwelfde schoorsteen om 
die te kunnen sluiten voor het overlopen van de ketel. Onder uw rooster zult gij een groot en diep 
asgat hebben waar gij voor vier, vijf of meer dagen uw assen kunt opbergen, welke afgesloten kan 
worden met een ijzeren deur daarvoor gemaakt buiten de schoorsteen om door het overlopen van de 
ketels of het springen van de helm geen brand te kunnen stichten. 
Op de ketel zult gij een dichte helm plaatsen van rood en taai koper gemaakt en vanbinnen wel 
terdege vertind alsmede de pijp van de helm tot in het slang gat toe. 
Ook moet over het hoofd van de helm een sterk sluitende band van goed ijzer of taai koper gemaakt 
zijn die men bij het stoken vast kan toesluiten voor het opvliegen van de helm, alsmede voor het 
overlopen. Anderen stutten het daarenboven nog met een hout tegen de balken aan. 
Daarnaast moet gij naast de rauwe ketel een grote open koelkuip van tien tot twaalf aemen plaatsen 
waarin gedurig koud water moet staan en koud dient gehouden te worden. Als het lauw wordt, tapt 
men het langs de kraan weer af en pompt men in de vierkanten bak weer koud water van boven in 
welke bak in het midden van de koelkuip door de bochten van de slang moet gaan tot op de grond, 
alwaar ze vier grote gaten moet hebben om het koud water door te laten lopen en warm van onder 
naar boven te doen dringen. 
In de voorschreven koelkuip zult gij een grote van rood koper gemaakte en vertinde slang hebben 
staan met allerminst acht bochten. Hoe meer bochten zij heeft, hoe beter de brandewijn afkoelt. Het 
einde van de slang mag niet dieper of lager in de koelkuip komen zodat men van buiten onder het 
einde van de slang een open kruik gemakkelijk zetten kan om de brandewijn op te vangen of door een 
kort insteekbuisje in een zich in de aarde bevindend vat te kunnen laten vloeien. Uw opvangvat dient 
wel van acht aemen water groot te zijn en moet voor de koelkuip onder de slangpijp recht overeind in 
de aarden staan om het nat van het rauw stooksel daarin te vergaren.  
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In de open bodem moet een rond poortgat zijn om daarin een pomp te kunnen zetten om de rauwe 
brandewijn in de fijne ketel te pompen. Ook moet desnoods boven dit in de aarde staand vat en over 
de gehele bodem heen een luik zijn om de vuiligheid en stortend water van het vat en pompgat af te 
kunnen houden. 
De vuile opvangvaten moeten ten laatste viermaal jaars schoon gemaakt worden met koud en zoet 
schoon water. 
Ook moet men somtijds de koelkuipen aftappen en van binnen terdege schoon maken. 
  

Naar: Den volmaekten brandewijnstoker en distilateur/ Maastricht 1794 
  
Michel Broux 
 
 

100 jaar geleden werd de Wet Vandervelde goedgekeurd 

 

Emile Vandervelde is afkomstig uit de Brusselse Franstalige burgerij, studeerde Rechten en trad toe 

tot de pas opgerichte Belgische Werkliedenpartij in 1885. Hij werd socialistisch 

volksvertegenwoordiger in het Parlement in 1894 en zelfs minister in 1918.  Hij was er vast van 

overtuigd dat er een Alcoholwet diende te komen, want het buitensporig alcohol drinken bij de 

arbeidersklasse liep de spuigaten uit. Vandaar dat armoede, geweld, zedeloosheid, ziekten en veel 

miserie bij het gewone volk heerste. Veel Matigingsbonden voerden campagne om dit overmatig 

alcoholverbruik tegen te gaan. 

De overheid had al vroeger, vooral tussen 1842 en 1912, ingegrepen door het verhogen van de 

accijnzen op jenever. 70 % van de prijs van een fles jenever kwam bij de fiscus terecht.  De prijs van 

de drank van de gewone werkman, de jenever, ging de hoogte in terwijl de drank van de burgerij, de 

wijn, nogal mild belast werd. 

Tijdens WO I daalde de alcoholconsumptie drastisch, van 5,53 liter per persoon naar 0,56 liter per 

persoon door de strenge controle van de Duitse overheid, het graantekort, de opeisingen … 

Op 29 augustus 1919 kwam er de nieuwe alcoholwet, de Wet Vandervelde. 

Vanaf dan is het aanbieden, verkopen of consumeren van sterke drank in alle voor het publiek 

toegankelijke plaatsen zoals hotels, cafés en stations, verboden. Drankgelegenheden mogen geen 

sterke drank meer in voorraad hebben, ook niet in de aanpalende woning. 

De bevolking kon enkel nog sterke drank kopen voor eigen gebruik bij handelaars zonder 

verbruikszaal, maar dan alleen met minstens 2 liter tegelijk. Het gevaar bestond dat het 

drankmisbruik zich verplaatste naar de huiselijke sfeer: vandaar de verhoging van de 

jeneveraccijnzen. 

Op 1 januari 1984 werd de Wet Vandervelde vervangen door de Wet Gol-De Clercq. 

Deze nieuwe borrelwet zegt o.a. dat men om sterke drank te mogen verkopen een vergunning nodig 

heeft, dat sterke drank een alcoholgehalte van hoger dan 22% vol bij 20° C heeft en dat 

minderjarigen in drankgelegenheden geen sterke drank mogen drinken of kopen om mee te nemen.  
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Sterke drank verkopen of gratis aanbieden is verboden op de openbare weg of autoweg en - tenzij na 

speciale toestemming – in occasionele drankgelegenheden bij culturele of sportieve manifestaties.  

In drankgelegenheden mogen geen uithangborden, aanplakbiljetten of emblemen voorkomen die 

aanzetten tot het verbruik van sterkedrank. 

De borrelwet van 1984 geldt nog altijd en op 10 januari 2010 werd er een wetswijziging van kracht 

die het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren aan banden legt. Het is sindsdien verboden 

om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan jongeren onder de 16 jaar. Dit omvat alle 

alcoholhoudende dranken van meer dan 0,5% vol, zoals bier, wijn …. 

Het is verboden om sterkedrank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan jongeren onder de 18 

jaar. Elke persoon die alcohol of sterkedrank wil kopen, moet zijn leeftijd kunnen aantonen. 

In het JENEVERMUSEUM te Hasselt loopt er een mooie tentoonstelling over 100 jaar 

ALCOHOLWET. Enkele spotprenten over de wet Vandervelde trokken onze aandacht. 

Op een eerste spotprent uit de (hiernnaast) tentoonstelling merk je 

dat café Pitje gesloten is (de baas schonk er jenever) en dat agenten 

er de wacht houden. Bij de kruidenier Mitje staat er een lange rij 

mensen aan te schuiven om er 2 liter jenever te kunnen kopen.  

Op de tweede spotprent (hieronder links) zoeken beambten van 

douane en accijnzen overal naar verborgen sterkedrank.  

De derde spotprent (hieronder rechts) toont hoe politieman, Emile 

Vandervelde, de man met het borreltje terecht wijst terwijl de man 

met de twee stopen wel mag drinken. 

 

 

Een bezoekje zeker waard! 

Naar: Joanie Dehullu 

Willy Smeets        Foto’s: Willy Smeets 


