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Woordje van de Grootmeester 

 
 

                                                               

 

Geachte Mevrouw, Mijnheer 

Beste leden en confraters 

 

De zon is van zijn sterkte aan het verliezen, de bladeren aan de bomen zijn aan het verkleuren en 

links en rechts dwarrelt er reeds een blad naar de grond. De herfst is in aantocht. Zo ook de 

Jeneverfeesten.  

Dit jaar zullen we weer een nieuwe commandeur verwelkomen. Ook hebben al tal van mensen de 

wens geuit om tot ridder geïntroniseerd te worden. Dit zal op 19 oktober 2019, de jaarlijkse Dag van 

de Hasseltse Jenever in het oude historische stadhuis doorgaan. 

Het programma vindt U elders in dit ‘t Drèpke. 

Tijdens het Jeneverweekend vindt u een van onze standen op zaterdag en zondag op de hoek van de 

Demerstraat en de Botermarkt en ‘s zondags ook een andere op de Vismarkt nabij het 

Borrelmanneke 

Speciaal in het kader van 30 jaar Jeneverfeesten hebben we een wandelzoektocht in de binnenstad 

opgezet: vind de gestolen manteltjes van het Borrelmanneke terug! Alle gegevens om deel te nemen 

en de oplossing door te sturen vindt u terug op de website www.confrériehasseltsejenever.be . 

Natuurlijk verwachten we dat u massaal aanwezig zult zijn op de feesten en groeten U met een 

Hasseltse borrel in de hand of aan uw lippen. 

Tot dan 

Uw Grootmeester 

Alex Vanbrabant 

http://www.confrériehasseltsejenever.be/
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Actualiteit uit de jeneverwereld 

Hasseltse graanjenever 
Hasseltse graanjenever is een jenever waarvan de alcohol voor 100% afkomstig is uit 
granen. Kom alles te weten over dit streekproduct zoals de samenstelling, verkooppunten, 
en zelfs recepten met jenever. 

Productfiche 

Herkomst: Limburg 
Type product: jenever 
Ingrediënten: moutwijn op basis van rogge en gerst, jeneverbessen, graanalcohol 
 
Geschiedenis van de Hasseltse graanjenever 
Begin 17 eeuw kwam er een verbod op de verkoop en productie van jenever. Hasselt 
ontsnapte aan dit verbod omdat het toen deel uitmaakte van het Prinsbisdom Luik. De 
smaak van de Hasseltse jenever werd in dezelfde periode wellicht beïnvloed door de 
aanwezigheid van een Hollands garnizoen. Meer dan in de andere Belgische jenevers vind je 
in Hasseltse jenever het aroma van allerlei kruiden, bessen en zaden. Eind 17e eeuw steeg 
de productie van de jenever. Maar dat succes is niet in vergelijking met het fenomeen dat 
plaatsvond op het einde van de 19de eeuw: goedkope jenever, bereid uit suikerbietmelasse, 
werd massaal gedronken. Zo veel zelfs dat de overheid de accijns verhoogde. 
Het Hasseltse jenever stoken groeide in de 19de eeuw uit tot 
een industrie die het economische, sociale, culturele en 
politieke leven in de stad volledig bepaalde. De ‘Dictionnaire 
géographique du Limbourg’ van 1835 vermeldt de 
jeneverindustrie als belangrijkste nijverheid, waarbij het 
leeuwenaandeel van de stokerijen gevestigd is in Hasselt. 
Hiermee werd de faam van de Hasseltse jenever en de 
jeneverstad bevestigd. Hoewel de productie nu maar een 
fractie meer bedraagt werd de naam Hasseltse graanjenever 
in 1997 in België en later in 2007 Europees beschermd. 

Na deze piek stortte het jeneververbruik in, o.a. door goedkope industriële alcohol en het in 
beslag nemen van distilleerketels door de Duitsers tijdens WOI. Hierdoor verdwenen de 
Hasseltse stokerijen stilaan. Vandaag zijn er nog 4 stokerijen in de regio Hasselt waaronder 
het Jenevermuseum. Massy, gevestigd in Houthalen, is de oudste stokerij in de streek. 

Olivier Vanderlinden nam in 2017 de traditie van het stoken terug op en dit in de boerderij 
van zijn overgrootouders. In de distilleerderij voltrekt zich het volledige proces van graan tot 
borrel. Een eigen distillatie van moutwijn geeft karakter aan de jonge Hasseltse 
graanjenever, aangevuld met natuurlijke aroma’s van jeneverbes en koriander. 

Uit: www.streekproduct.be 

 

http://www.streekproduct.be/
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Weetjes over jenever 

Jenever is een oeroud distillaat dat in verschillende varianten de markt bereikt. 
Waarschijnlijk ken je jonge en oude jenever, maar ken je ook de andere jeneversoorten? 

Wat is jenever? 

Om de verschillende jeneversoorten beter te kunnen onderscheiden is het zaak eerst iets 
breder naar het onderwerp te kijken. Jenever is een gedistilleerde alcoholische drank waarbij 
graan het basisingrediënt vormt. Verder bevat de drank ook steevast jeneverbessen, kruiden 
en moutwijn, ook vaak aangelengd met alcohol. In 2008 is door een beschermde 
oorsprongsbenaming, een zogeheten Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), vastgelegd dat 
enkel de drank uit Nederland, België en enkele delen van Frankrijk en Duitsland de naam 
‘jenever’ mag dragen. 

 
 

In een ver verleden, toen er slechts één jeneversoort was, was moutwijn de basis van de 
drank. Later werd naar goedkopere grondstoffen gezocht, waardoor moutwijn langzaamaan 
vervangen werd door neutrale graanalcohol. Als gevolg hiervan zie je dat in de praktijk 
iedere jeneversoort een verschillend percentage moutwijn bevat. Zo ontstond onder meer 
de opsplitsing tussen jonge en oude jenever. Dit heeft niks met de leeftijd te maken, maar 
met het verschil in de productiewijze. 

Wat zijn de verschillende jeneversoorten? 

Er zijn onderlinge verschillen tussen de jenevervarianten: het alcoholpercentage per soort, 
het percentage moutwijn dat gebruikt wordt en de algemene productiewijze van de 
producent. Om deze reden heeft jenever zijn liefhebbers ontzettend veel te bieden en 
kunnen ze verschillende kanten van deze drank ontdekken. De meest bekende soorten zijn 
de volgende: 
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Jonge Jenever: bevat minimaal 35% alcohol en maximaal 15% moutwijn, alhoewel dit laatste 
in de praktijk vaak een stuk minder is. De drank is helder van kleur en heeft een ongezoete 
smaak. Je drinkt ‘m eenvoudig puur of met ijs, maar ook als onderdeel van een mix. 

Oude Jenever: heeft minstens 35% alcohol en bevat minimaal 15% 
moutwijn. Deze drank wordt op de ‘oude’, traditionele manier 
gemaakt. Oude jenever heeft een vollere smaak dan jonge 
jenever, die het dankt aan de toevoeging van (meer) moutwijn. 
Puur gedronken is oude jenever een absolute aanrader, maar 
tegenwoordig gebruikt men hem ook veelvuldig als een onderdeel 
van mixdranken. 

Korenwijn: een luxejenever die minimaal 50% moutwijn bevat. In 
de praktijk rijpt korenwijn vaak nog enige tijd op eikenhouten 
vaten zodat het karakter extra diepgang en complexiteit verkrijgt. 
Komt puur het best tot z’n recht. 

Daarnaast onderscheiden we ook nog de volgende soorten jenever: 

Lichte jenever: deze variant is later op de markt verschenen en dankt zijn naam aan een 
alcoholpercentage lager dan 30%. Deze drank vind je terug onder namen zoals ‘lichte borrel’, 
waarmee het onderscheid ten opzichte van jonge of oude jenever aangeduid wordt. 

Graanjenever: kan zowel op de ‘jonge’ als op ‘oude’ manier vervaardigd worden. Een 
belangrijk gegeven is dat de drank minimaal 30% alcohol moet bevatten en volledig op basis 
van granen vervaardigd wordt. 

Moutwijnjenever: maakt men op basis van 100% moutwijn zonder toevoeging van andere 
alcohol. Deze drank heeft een onmiskenbare smaak van granen en ondergaat vaak nog een 
lagering op eikenhouten vaten. Absoluut het proberen waard als je méér wilt dan een 
reguliere jenever. 

Vruchtenjenever of fruitjenever: vervaardigt men door vruchten in neutrale alcohol te laten 
trekken. De receptuur en werkwijze van producenten kunnen onderling flink van elkaar 
verschillen, waardoor geen enkele fruitjenever hetzelfde is.  

 
 

Naar: blog.drankdozijn.nl                         Foto’s: blog.drankdozijn.nl 
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Hasseltse graanjenever van stokerij Vanderlinden en distillerie Massy: “Met 

lokale producten en met de nadruk op duurzaamheid” 

Wie Hasselt zegt, denkt jenever. Omdat de productie nu nog maar een fractie bedraagt van 
vroeger werd de naam Hasseltse graanjenever in 1997 in België en in 2007 Europees 
beschermd. Zo wordt er nog jenever gestoken bij Massy, de oudste stokerij in de streek die 
aan de basis lag van de Hasseltse graanjenever en die zich in de loop der jaren aanpaste aan 
de hedendaagse drinkcultuur. Maar ook Olivier Vanderlinden uit Hasselt heeft zich de 
kneepjes van het vak nog niet zo heel lang geleden eigen gemaakt. In de oude stallen van 
zijn overgrootouders blies hij in 2017 de traditie van het stoken op ambachtelijke wijze 
nieuw leven in.  
 

 

“Ik werk volgens de regels van de Europese verordening”, legt Vanderlinden uit. “Ik koop het 
gros van mijn producten aan in een straal van twintig kilometer rond de stokerij, een 
voorwaarde voor het label van streekproduct. Zo haal ik mijn graan in Zutendaal of 
Herkenrode. Voor ik het vergist in mijn stokerij laat ik het malen in een ambachtelijke 
dorpsmolen. De distillatie van mijn moutwijn, de basis van de Hasseltse graanjenever, 
gebeurt volgens een karaktervol recept dat al vastligt sinds het begin van de negentiende 
eeuw.” In de graanjenever van Stokerij Vanderlinden, de ‘Hasseltse Jonge’, zit vijf procent 
van die bijzondere moutwijn verwerkt.  

Duurzaamheid 
Maar Stokerij Vanderlinden is meer dan zomaar een jonge distilleerderij. “Beeld je even in: 
rond 1900 waren er nog meer dan 150 Hasseltse stokerijen. Ik hou die ambachtelijke traditie 
met gepaste trots in ere en stel mijn stokerij ter beschikking voor mensen die mijn passie 
delen. Zo stook ik - een beetje zoals een loonwerker - bijvoorbeeld peren, perziken en 
druiven voor anderen. Ik noem mezelf een ‘loonstoker’. Alleen vind je dat woord niet terug 
in de Van Dale”, lacht Vanderlinden. “Verder staat ‘duurzaamheid’ bij ons centraal en wat 
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mij betreft kun je daar niet ver genoeg in gaan. Zo proberen wij niet alleen al ons stookafval 
te hergebruiken, maar kun je bij ons op de Hasseltse Jeneverfeesten ook alleen je slag slaan 
met jerrycans. Stiekem hoop ik erop een grote speler zoals Smeets die gewoonte zal 
overnemen.” 

                       

Economische groei 
Het verhaal van de familie Massy gaat veel langer terug in de tijd: al vier generaties zijn ze 
meester in het stoken. Toch zijn de twee huidige zaakvoerders geen echte Massy’s. “Peter 
Beerten en ik zijn elk getrouwd met een dochter Massy”, lacht Ronny Wouters. “Maar we 
bouwen met heel ons hart de verworven schat van onze grootvader verder uit. Ondertussen 
produceren we tweehonderd verschillende alcoholische dranken. Onze graanjenever wordt 
gemaakt op basis van graanalcohol, Hasseltse moutwijn en jeneverbessen. Die laatste twee 
moeten van Hasselts grondgebied afkomstig zijn en alles moet in het Hasseltse district 
vermengd worden.” 
 

   
 
Als pioniers van de Hasseltse graanjenever had de familie Massy destijds goud in handen: 
Hasseltse jenever stoken groeide aan het begin van de negentiende eeuw uit tot een 
industrie die het economische, sociale, politieke en culturele in de stad en ver daarbuiten 
bepaalde. In de ‘Dictionnaire géographique du Limbourg’ van 1835 staat zelfs te lezen dat de 
jeneverindustrie als belangrijkste nijverheid werd beschouwd. “Hasseltse graanjenever 
betekende Hasseltse bloei.” 
 
Naar: HBvL         Foto’s: Karolien Coenen 
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Culinair met jenever 

Chocoladetaart met oude jenever en sinaasappelconfituur 
 
Ingrediënten: 
 

250 g bloem, gezeefd 

100 g koude roomboter, in kleine stukjes, plus extra boter voor het serveren 

100 g poedersuiker, gezeefd 

2 dooiers van scharreleieren 

4 druppels vanille-essence 

cacao, voor het bestuiven 

200 g boter, gekoeld en in blokjes 

300 g pure chocolade, in stukjes 

60 g fijne tafelsuiker  

2 scharreleieren, plus 2 eierdooiers 

150 g marmelade 

mascarpone en stukjes melkchocolade en witte chocolade ter garnering voor de vulling 

Voorbereiding 

Maak eerst de zoete deegkorst. Doe de bloem en boter in een keukenmachine en draai tot fijn 

kruim. Doe over in een kom en schep er de poedersuiker door. 

Klop de eierdooiers met de vanille-essence en giet bij het deegmengsel. Vorm het deeg tot een 

bal. Wikkel hem in plasticfolie en laat 1 uur in de koelkast rusten. 

Bereidingswijze 

Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet een vlaaivorm met losse bodem van 23 cm doorsnee in. 

Neem het deeg uit de koelkast. Rol het uit en druk het uit over de bodem en wand van de vorm. 

Zet 20 minuten in de koelkast. 

Snijd de randen bij en bekleed het deeg met bakpapier. Vul met bakbonen en zet 15 tot 20 

minuten in de oven tot de randen van het deeg goudgeel zijn. Verwijder de bakbonen en het 

bakpapier en laat afkoelen. Zet de oven op 160 °C. 
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Laat voor de vulling de boter en chocolade smelten in een vuurvaste kom op een pan sudderend 

water en roer tot ze gemengd zijn. Klop de suiker met de eieren en extra dooiers en spatel door 

het chocolademengsel. 

Smeer de marmelade gelijkmatig uit over de deegbodem. Giet het chocolademengsel in de 

deegvorm, strijk glad uit en zet 15 minuten in de oven. Neem uit de oven en laat de taart op een 

rooster afkoelen. 

Bestuif de taart met cacao en verwijder de ring van de vorm. Snijd voor het serveren de 

chocoladetaart met een heet mes in punten en garneer elke punt met een schepje mascarpone 

en een stukje melkchocolade en witte chocolade. 

 

Naar: okokorecepten.nl 

 

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 secretariaat@confreriehasseltsejenever.be,   

met de vermelding ‘Culinair met jenever’.  

 

Activiteitenkalender 

Voorbije activiteiten 

01-06-2019: Kaas-en streekproductenmarkt Postel 
24-08-2019: Boeren- en Vegan Street Food markt Leopoldsburg 
15-09-2019: Dag van het Eetbaar Landschap in Bokrijk  
24-09-2019: Kermisdinsdagmarkt Hasselt 
 
Foto’s te bezichtigen op onze website  www.confreriehasseltsejenever.be 

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

Komende activiteiten 

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

19-10-2019: De Dag van de Jenever in Hasselt  

19 en 20-10-2018: Jeneverfeesten in Hasselt      

 

                                                                                                                                                                            

mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be
http://www.confreriehasseltsejenever.be/
https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever/
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            Confrérie van de Hasseltse Jenever 

   Limburgplein 1   3500 Hasselt  
 

Hasselt, 8 september 2019 

Uitnodiging Dag van de Hasseltse Jenever en Jeneverfeesten 19 en 20 oktober 2019 

Mevrouw, Mijnheer 

De Grootmeester en de raad van bestuur van de Confrérie van de Hasseltse Jenever  
hebben de eer U uit te nodigen op onze 30ste editie van de Hasseltse Jeneverfeesten.  
 

De Hasseltse Jeneverfeesten zijn ondertussen 

uitgegroeid tot een van de grootste stadsfeesten 

van België. Twee dagen lang borrelt de stad van 

de activiteiten met een ode aan de Hasseltse 

jenever. 

Onze Grootmeester, bestuursleden en 
confraters stellen uw aanwezigheid op ons 
103de Intronisatiekapittel ten zeerste op prijs en 
stellen u het volgende programma voor: 

 
10.00 u. Ontbijt in de Hotelschool Hasselt, Elfde Liniestraat 22  3500 Hasselt  

  U kunt hiervoor tot 10 oktober 2019 inschrijven via het formulier hieronder  
of via mail met opgave van het aantal deelnemende personen. 

 
     11.30 u. In stoet met bevriende confréries en genodigden naar de Virga Jessebasiliek 
 
     12.00 u. Heilige Mis, voorgegaan door Eerwaarde Heer Ali Cornelisis, Deken van Hasselt en 
  opgeluisterd door het kathedraalkoor van Hasselt o.l.v. Ludo Claesen, Conductor – 
  Composer, Prof. of Polyphony/Chambermusic 
 
     12.45 u. Vertrek naar de Raadzaal van het historische stadhuis van Hasselt  
 
     13.00 u. 103de Kapittel met intronisatieceremonie van de nieuwe Commandeurs en Ridders 
  Aansluitend receptie, aangeboden door de stad Hasselt 
      
     14.45 u. In stoet met bevriende confréries, nieuwe Ridders en genodigden naar het  
                            Jenevermuseum 
               Optredens en voorstelling van de nieuwe jenever van het Jenevermuseum 
  Proeven van de nieuwe jenever 
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     16.00 u. Vertrek in stoet naar het Borrelmanneke 
 
     16.15 u. Woord van de Grootmeester 

Voorstelling van de schenkers van de nieuwe manteltjes voor het Borrelmanneke 
Overhandiging van de nieuwe manteltjes voor het Borrelmanneke door 
sympathisanten van onze confrérie.  

  Omhangen van de manteltjes aan het Borrelmanneke 
Het jaarlijkse wonder van het Borrelmanneke met het schenken van jenever aan alle 
aanwezigen. 

 
     16.45 u. Vrij bezoek aan de standen van de Hasseltse stokers 
 
     18.30 u. Diner in het Smaaksalon, Maastrichterstraat 61 te Hasselt 
 

MENU 

 

Aperitief met hapjes 

 

Voorgerecht 

Rode poon met prei, spinazie en choronsaus met graanjenever 

Hoofdgerecht 

Hert met pompoen, sinaasappel, raapjes, jenever van mandarijn en aardappel 

Dessert 

Gekarameliseerde peer met frangipane, citroenjenever en gemberijs 

 

Koffie met Hasseltse borrel 

 

Aangepaste wijnen, waters en frisdrank inbegrepen 

U kunt hiervoor tot 10 oktober 2019 inschrijven via het formulier hieronder. 

Tijdens de Dag van de Jenever, 19 oktober 2019, kunt u op de hoek van de 

Demerstraat en de Botermarkt genieten van een lekkere Hasseltse jenever aan de 

stand die door enkele van onze leden wordt bemand. 

Op zondag 20 oktober 2019 vindt u ons op dezelfde plaats terug. Ook op de Vismarkt, 

nabij het Borrelmanneke, zal de Confrérie van de Hasseltse Jenever die dag als naar 

goede gewoonte een jeneverstand opzetten en bemannen. 
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Op beide dagen en plaatsen is iedereen van harte welkom om het typische Hasseltse 

streekproduct in al zijn facetten te ontdekken. 

We kijken uit naar deze heuglijke dag en naar de tijdige bevestiging van uw deelname 

aan de activiteiten die we voor u die dagen in petto hebben. Zo kunnen we deze 

feestelijke gebeurtenis naar best vermogen plannen. 

Met vriendelijke groeten 

Namens de Grootmeester en raad van bestuur van de Confrérie van de Hasseltse 
Jenever 

       
Herman Janssens 
secretaris-Grootkanselier 

 
 
 
 

Inschrijvingsformulier voor het ontbijt en/of diner 

Jeneverfeesten 19 oktober 2019 

Locatie ontbijt: Hotelschool, Elfde Liniestraat 22  3500 Hasselt 

Locatie diner: Het Smaaksalon, Maastrichterstraat 61  3500 Hasselt 

Naam: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postnummer/gemeente: …………….………………………………………………………………………………………… 

Wenst deel te nemen met ……………………. perso(o)n(en) aan het ontbijt aan de prijs van 15 

euro per persoon. 

Wenst deel te nemen met ………………… perso(o)n(en) aan het diner aan 61 euro per persoon 

indien deze/die lid zijn/is van de CHJ. Dit geldt ook voor een partner. 

Wenst deel te nemen met …………………perso(o)n(en) aan het diner aan 65 euro per persoon 

indien deze/die GEEN lid zijn/is van de CHJ. 

Ik stort dus voor 10 oktober 2019 …………………………………. euro op rekening  
BE05235001665075 van Grootintendant-penningmeester C.H.J. Rolf Sterckx. 

Reserveren kan ook - onder dezelfde voorwaarden - via e-mail: 
secretariaat@confreriehasseltsejenever.be. 

mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be
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Dit moet je zeker eens doen! 

WANDELZOEKTOCHT van de Confrérie van de Hasseltse Jenever 

 
Ter gelegenheid van 30 jaar Jeneverfeesten in Hasselt organiseert onze 
confrérie een WANDELZOEKTOCHT in de Hasseltse binnenstad. 
Speurneuzen moeten op zoek naar de gestolen manteltjes van het 
Borrelmanneke en naar de naam van de opdrachtgever van de diefstal.  
Wie wenst deel te nemen vindt alle info op onze website via de volgende 
link: www.confreriehasseltsejenever.be/wandelzoektocht  
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confreriehasseltsejenever.be/wandelzoektocht
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Geschiedenis van en anekdotes over de jenever          
 

Van hoeve van het Wittenonnenklooster tot Nationaal Jenevermuseum (1) 

 

De Witte Nonnenstraat dankt haar naam aan de aldaar gevestigde contemplatieve kloosterzusters. 

Eertijds heette die plaats “aen die susters”, daarvoor “die wolfkens “. Nu is bevindt zich op de 

plaats van het vroegere klooster het Nationaal Jenevermuseum. 

In 1426 werd door Ida Putlincx een klooster gesticht dat men Sint-Katharinadal noemde. 

In 1428 kwam vanuit het Prinsbisdom Luik de goedkeuring door bisschop Jan van Heinsberg. 

Men noemde de zusters ook Franciscanessen-penitenten, ook wel Witte Nonnen of Witte dames. 

Deze Ida en haar overleden echtgenoot schonken hun huis met tuin aan deze zusters. De naam 

Katharinadal herinnert er ons aan dat de eerste mis die er werd opgedragen op de feestdag van deze 

heilige viel, nl. op 28 november 1430. Het klooster stond onder de bescherming van de prior van de 

Kruisheren te Luik. Het beeld van de heilige Katharina kan men nu nog zien achter glas in de 

buitengevel van het Extra Borrelhuis, schuin tegenover het beeld van Dokter Willems in de Witte 

Nonnenstraat  

De contemplatieven mochten niet buiten hun 

kloostermuren komen. Vandaar dat er een 

onderaardse gang liep onder de huidige Witte 

Nonnenstraat naar hun hoeve en dries aan de 

overkant van de straat. De dries deed dienst als 

bleekweide. Later bouwde men er 

werkmanswoningen. 

Tijdens de Franse Revolutie werden de zusters er in 

1797 verjaagd en hun klooster werd verkocht door de 

Republiek aan Nikolaas Van Russelt en diens zoon. Die 

verkochten het later aan burgemeester Willems, de 

vader van dokter Louis Willems. Nog later werd het 

gebouw voor 50000 frank door de Belgische regering 

aangekocht. 

In 1839 volgde de afbraak van het klooster en de kerk. 

In 1840 bouwde men er een militair hospitaal en een kazerne. 

De hoeve aan de overkant van de straat kwam in handen van vrederechter Hussen die ze in 1803 

doorverkocht voor 2400 frank aan Jean Antoine Bamps (1776- 1842) Deze installeerde er een stokerij 

in van Klasse 2 (de 2 alambieken van de installatie hadden een inhoud van 10-15 hl) 

In 1807 verkocht Bamps de boerderij met woonhuis, schuur, paardenstal en stokerij aan Léon 

Godefroid Vaesen (1769- 1822) Na diens overlijden 1822 kwam de stokerij in handen van zijn broer-

priester Nicolaas Gerard Vaesen en zijn zus Maria Catharina, weduwe van Guillaume Stellingwerff . 
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Ze lieten er volgende werken uitvoeren: het woonhuis werd ondergebracht in de stokerijvleugel en 

verhoogd met een bouwlaag en een zolderverdieping. De stokerij werd uitgebreid. 

Adrien Nicolaas Stellingwerff (1798- 1876) (foto hiernaast) erfde de 

stokerij van zijn moeder in 1843 en zette er het stoken verder met zijn 

ongehuwde broer Leon Joseph Victor (1805- 1888). 

Het huidige uitzicht met neoclassicistische voorgevel met centrale poort 

onder een driehoekig gevelveld en schuur in symmetrie met het woonhuis 

had een zijpoort aan de straatzijde. Ook hij vergrootte de stokerij. 

                                                                                                     

                                                                                     

Naar: Willy Smeets.                 Foto’s: Willy Smeets 

          
Het Zilveren Label van de Confrérie van de Hasseltse Jenever    

Volgende negen etablissementen hebben het Zilveren Label van de Confrérie 

van de Hasseltse Jenever gekregen omdat ze minstens 2 Hasseltse 

graanjenevers van 2 verschillende en door de confrérie erkende stokers 

aanbieden. 

Caracole  Hasselt               
Zuivelmarkt 16 

Hostellerie des Ducs  Duras (F)     
Boulevard Jean-Brisseau 
  

De Stroobander  Tuilt-Hasselt     
Sint-Jozefsplein 13 
 

In de Kleine Hal  Hasselt         
Maastrichterstraat 30 
 

L’ Aperi Vino  Hasselt       
Zuivelmarkt 20 

Het Smaaksalon  Hasselt                                                      
Maastrichterstraat 61 
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Vous Lé Vous             Wimmertingen-Hasselt   
Wimmertingenstraat 76 
 
 

In de Vaart van Maastricht  Hasselt    
Maastrichtersteenweg 3é  
 

’t Raedhuijs   Kortessem      
Kerkplein 6  
 
Tijdens de Dag van de Hasseltse Jenever, 19 oktober 2019, zijn volgende vijf etablissementen 
kandidaat om hun Zilveren Label van de Confrérie van de Hasseltse Jenever te bemachtigen 
als ze aan de voorwaarden voldaan hebben: 
 
Café Kerkhof               Hasselt 
Sint-Truidersteenweg 208 
 
In ‘t Dorp                 Kuringen 
Joris Van Oostenrijkstraat 80 
 
De Goei Goesting      Hasselt  
Zuivelmarkt 18 
 
Nat. Jenevermuseum Hasselt 
Witte Nonnenstraat 19 
 
Jeneverie ’t Spul       Schiedam (NL) 
Hoogstraat 92 

 
Oproep  
 

 
 

 
 

Aan iedereen die ons per post wil bereiken vragen 

we om gebruik te maken van ons nieuwe adres: 

Confrérie van de Hasseltse Jenever  

LIMBURGPLEIN 1 

3500 HASSELT 

 


