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Woordje van de Grootmeester 

 
 

                                                               

 

Geachte Mevrouw, Mijnheer 

Beste leden en confraters 

 

Sinds onze laatste activiteit, de proeverij van stokerij ’t Stookkot, op 12 maart 2020 zijn de 

activiteiten van de Confrérie van de Hasseltse Jenever noodgedwongen stilgevallen.  

Het coronavirus heeft een groot deel van het sociale leven veranderd, ook bij onze confrérie: geen 

bijeenkomsten met bevriende confrérieën meer, afgelastingen van evenementen, verdagen van 

markten waar we onze Hasseltse jenever konden promoten, om maar enkele dingen te noemen. 

Maar uitstel is geen afstel: zo zal - als de coronamaatregelen het toelaten – onze uitgestelde 

Algemene Vergadering plaats hebben op 24 september 2020. 

Ondertussen zijn verscheidene van onze stokers op de coronakar gesprongen en hebben ze zich 

toegelegd op het stoken van ontsmettingsalcohol. 

Hoe de nabije toekomst er zal uitzien en wat de confrérie in deze onzekere tijden nog zal kunnen 

betekenen, moeten we nog even afwachten. We zijn alvast gestart met een nieuwe uitgebreide en 

aangepaste editie van ons ledenblad ‘’t Hessels Drépke ‘. Hierover meer in het woordje van de 

redactie. 

Komen de Jeneverfeesten in het gedrang? We weten het nog niet.  

We bereiden ons in ieder geval voor op nieuwe initiatieven. 

In afwachting van positief coronanieuws wens ik u, samen met mijn raad van bestuur, een fijne, 

gezonde en zonnige vakantie toe. 

Geniet regelmatig van een Hasselts witteke, zou ik zeggen.  

Uw Grootmeester 

Alex Vanbrabant 
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Woordje van de redactie  

Zoals u in het voorwoord van de Grootmeester al hebt kunnen lezen, had corona ook een 

impact op ons ledenblad en de verschijning ervan. De redactie van ’t Drèpke kon immers  

omwille van de coronacrisis niet samenkomen om editie 16 van einde maart 2020 in elkaar 

te steken. We vragen dan ook om – gezien de uitzonderlijke omstandigheden – ons te 

vergeven dat er in die periode geen ’t Drèpke in uw mailbox viel.  

Daarom krijgt u nu editie 16 en 17 in één lijvig exemplaar – zij het aangepast aan de situatie 

– toegestuurd. De aandachtige lezer zal ook gemerkt hebben dat we ons ledenblad herdoopt 

hebben van ‘’t Drèpke’ naar ‘’t Hessels Drèpke’ om elk verwarring met onze promotiewagen 

- die ook ‘‘t Drèpke’ is gedoopt - uit de weg te gaan. 

Daar onze activiteiten sinds de laatste editie grotendeels stilgelegen hebben en 

waarschijnlijk nog grotendeels zullen beperkt blijven in de nabije toekomst (afhangend van 

de evolutie van de coronacrisis), hebben we ook de vaste lay-out en inhoud van het nieuwe 

’t Hessels Drèpke wat aangepast. We rekenen ook hiervoor op uw begrip. 

We hebben alvast een nieuwe rubriek toegevoegd: Hasseltse stokers. Hierin belichten we de 

stokers van Hasseltse jenever, die door de Confrérie erkend zijn, uitvoerig. We baseren ons 

hierbij op het werk dat aspirant-commandeur Bert Boerema - onder het peterschap en met 

de steun van onze Grootkanselier - afleverde om erkend te worden als commandeur. Het 

werk, in het totaal 50 bladzijden dik, zal in de volgende edities van “t Hessels Drèpke’, in 

fragmenten, per stoker, aan u gepresenteerd worden. Alvast veel leesgenot. 

De redactie 

Actualiteit uit de jeneverwereld 

’t Stookkot stelde zijn gamma jenevers voor op proeverij CHJ 

Op donderdag 12 maart 2020, op de vooravond van de eerste lockdownmaatregelen, waren 

onze leden uitgenodigd op de proeverij van stokerij ’t Stookkot in het parochiaal 

ontmoetingscentrum, Sint-Ludovicus te Rapertingen. Nadat de voorgaande jaren de 

stokerijen Smeet en Vanderlinden hun stooksels hadden gepresenteerd, kreeg nu stoker Kris 

Van Grieken de kans om zijn jenevergamma aan onze leden te presenteren. Een 30-tal 

doorgaans trouwe leden kwamen naar Rapertingen afgezakt, waar Kris hen uitvoerig liet 

kennismaken met zijn producten, de historie van zijn stokerij en de manier waarop hij zijn 

producten produceert. Bij een hapje, verzorgd en bereid door Alda Screurs en Rudi Hermans 

en verschillende degustaties van de ’t Stookkot-producten, beleefden de aanwezigen een 

leerrijke en smakelijke avond. De foto’s bij dit artikel spreken voor zich. Het initiatief droeg 

de sympathie weg van alle aanwezigen en volgend jaar – in postcoronatijden – komt er vast 

een vervolg met weer een andere stoker van Hasselts goud.  
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Herman Janssens                                                                                    Foto’s: Stijn Janssens 

 

Het Nationaal Jenevermuseum Hasselt (degustatieruimte) verwerft 

Zilveren Label van de Confrérie van de Hasseltse Jenever 

Met veel fierheid ontvingen burgemeester Steven Vandeput, schepen Joost Venken en 

museumdirecteur, Davy  Jacob, op 3 maart 2020 het Zilveren Label van de Confrérie van de 

Hasseltse Jenever. Dit is een keurmerk dat de Confrérie uitreikt aan horecazaken en 

proeflokalen die minstens 2 Hasseltse graanjenevers op hun kaart hebben staan.  

Een koud kunstje voor het Jenevermuseum, want het proeflokaal heeft meer dan 15 

Hasseltse jenevers in zijn ruime aanbod van Belgische jenevers. 

       

 

Naar: Facebook Nationaal Jenvermuseum Hasselt   Foto’s: Herman Janssens 

 

https://www.facebook.com/StevenVandeput.be/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDFZ6SSzAG6FPKnLR1a9XA3fmYYWfnjVjlYLVXvJ8USYEEnus3Z5v87rCAen4_fnPbWYMlrYFec8LHuZyFrPjIhwNHQBic43-E7tpKBpH70v6Xm1kTfE7vKY36Q5A7D-C10dxE2s6kVUXFqoPtV2tFdszwwsF7brwqlwKUQZUfn1WXJ6_jfK-9haGHUJ6-6hk3O9TThocgkGD2c0NsQUd-r0Y7_fm_s-qjGbTHKk4VOcmO9ygdO-K08DsPhFyWedIo72dwVDQsDG7qecYgEGEZLC_WR7kdINxIx8gki-lXpFUmXgFQNuagul2SjwxI2K9wDUwVLW2Sq6G0EE_ZbqxfSJvMIXE_AetZuEQ&__tn__=K-R
https://nl-nl.facebook.com/joost.venken?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDFZ6SSzAG6FPKnLR1a9XA3fmYYWfnjVjlYLVXvJ8USYEEnus3Z5v87rCAen4_fnPbWYMlrYFec8LHuZyFrPjIhwNHQBic43-E7tpKBpH70v6Xm1kTfE7vKY36Q5A7D-C10dxE2s6kVUXFqoPtV2tFdszwwsF7brwqlwKUQZUfn1WXJ6_jfK-9haGHUJ6-6hk3O9TThocgkGD2c0NsQUd-r0Y7_fm_s-qjGbTHKk4VOcmO9ygdO-K08DsPhFyWedIo72dwVDQsDG7qecYgEGEZLC_WR7kdINxIx8gki-lXpFUmXgFQNuagul2SjwxI2K9wDUwVLW2Sq6G0EE_ZbqxfSJvMIXE_AetZuEQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDFZ6SSzAG6FPKnLR1a9XA3fmYYWfnjVjlYLVXvJ8USYEEnus3Z5v87rCAen4_fnPbWYMlrYFec8LHuZyFrPjIhwNHQBic43-E7tpKBpH70v6Xm1kTfE7vKY36Q5A7D-C10dxE2s6kVUXFqoPtV2tFdszwwsF7brwqlwKUQZUfn1WXJ6_jfK-9haGHUJ6-6hk3O9TThocgkGD2c0NsQUd-r0Y7_fm_s-qjGbTHKk4VOcmO9ygdO-K08DsPhFyWedIo72dwVDQsDG7qecYgEGEZLC_WR7kdINxIx8gki-lXpFUmXgFQNuagul2SjwxI2K9wDUwVLW2Sq6G0EE_ZbqxfSJvMIXE_AetZuEQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDFZ6SSzAG6FPKnLR1a9XA3fmYYWfnjVjlYLVXvJ8USYEEnus3Z5v87rCAen4_fnPbWYMlrYFec8LHuZyFrPjIhwNHQBic43-E7tpKBpH70v6Xm1kTfE7vKY36Q5A7D-C10dxE2s6kVUXFqoPtV2tFdszwwsF7brwqlwKUQZUfn1WXJ6_jfK-9haGHUJ6-6hk3O9TThocgkGD2c0NsQUd-r0Y7_fm_s-qjGbTHKk4VOcmO9ygdO-K08DsPhFyWedIo72dwVDQsDG7qecYgEGEZLC_WR7kdINxIx8gki-lXpFUmXgFQNuagul2SjwxI2K9wDUwVLW2Sq6G0EE_ZbqxfSJvMIXE_AetZuEQ&__tn__=K-R
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Selfiewedstrijd CHJ (met jeneverprijzen voor iedere deelnemer) 

De coronacrisis heeft ook een knauw gegeven 

aan de werking van onze Confrérie. En dit om 

evidente redenen. Toch wil de Confrérie van de 

Hasseltse Jenever de strop in haar werking en 

de verminderde activiteit voor en ten voordele 

van haar leden opvangen. Tegelijkertijd willen 

we de horecagelegenheden die ons label in de 

wacht gesleept hebben in de voorbije twee 

jaren een hart onder de riem steken. Daarom 

zetten wij een speciale coronaselfiewedstrijd 

op het getouw. Deze wedstrijd is toegankelijk 

voor elk lid. Meerdere leden van een familie 

kunnen slechts gezamenlijk deelnemen.  

De coronaselfiewedstrijd: 

Wat is er te winnen? 

Ieder lid van de CHJ dat correct deelneemt aan deze wedstrijd wint  een fles Hasseltse jenever of 

fruitjenever. 

Wie kan (niet) deelnemen? 

Een deelnemer moet eerst en vooral lid van onze Confrérie zijn.  

Er is maar 1 prijs per familie te verwerven. 

Leden van de raad van bestuur kunnen niet deelnemen. 

Wat moet je ervoor doen?  

Je moet ons voor 19 oktober 2020 – de dag waarop dit jaar onze Dag 

van de Hasseltse Jenever gepland was - een selfie doorsturen via mail 

op secretariaat@confreriehasseltsejenever.be met als onderwerp 

van de mail ‘coronaselfiewedstrijd CHJ’. 

De selfie moet duidelijk genomen zijn in een etablissement dat ons 

zilveren label wist te bemachtigen. Als bewijs hiervoor vragen we om 

op de selfie een gevuld glaasje Hasseltse jenever die in dat 

etablissement te verkrijgen is in de hand te houden. Ook moet het 

aanwezige zilveren label van de Confrérie duidelijk op de selfie te zien 

zijn. Pas als aan al deze voorwaarden voldaan is, sleept u de schitterende prijs in de wacht. De 

origineelste selfie belonen we bovendien zowel met een fles echte Hasseltse jenever als een fles 

fruitjenever. De jury die hierover beslist bestaat uit de leden van de Grote Raad. Hun beslissing is 

onaanvechtbaar. 

Waar kunt u terecht? 

Op de volgende bladzijde vindt u de lijst van alle horecazaken die tot hiertoe ons zilveren label in de 

wacht sleepten. Zoals je ziet, keuze in overvloed. Er is vast een zaak bij die je steun verdient. 
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Caracole               
Zuivelmarkt 16 

Hasselt 

 
Hostellerie des Ducs   
Boulevard Jean-Brisseau  
   

Duras (F) 

 
De Stroobander  
Sint-Jozefsplein 13   
   

Tuilt - Hasselt 

 

In de Kleine Hal  
Maastrichterstraat 30 

Hasselt 

 
L’ Aperi Vino  
Zuivelmarkt 20 

Hasselt 

 

Het Smaaksalon 
Maastrichterstraat 61  

Hasselt 

 

Vous Lé Vous  
Wimmertingenstraat 76                                                      

Wimmertingen-
Hasselt 

 
In de Vaart van Maastricht  
Maastrichtersteenweg 32 

Hasselt 

 

’t Raedhuijs  
Kerkplein 6 
 
De Lavendelhoeve - Limburg Lavendel 
Olmenbosstraat 25 

Kortessem 
 
 
Stokrooie-
Hasselt 
 

                      
 

 
Café Kerkhof  

Sint-Truidersteenweg 208               

Hasselt 

 

In ‘t Dorp                  
Joris Van Oostenrijkstraat 80 

Kuringen -
Hasselt 

 

De Goei Goesting       
Zuivelmarkt 18 

Hasselt 

 
Nationaal Jenevermuseum  
Witte Nonnenstraat 19 

Hasselt 

 

Jeneverie ’t Spul        
Hoogstraat 92 

Schiedam (NL) 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcafekerkhof%2F&psig=AOvVaw0Lqw_HNRMkHg0ck9hsCRj4&ust=1592923752408000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjRqtHVleoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.stadsraadhasselt.be%2Fsponsors&psig=AOvVaw1plu-g8cvIMbloCTBXZOmE&ust=1592923890182000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj8t5bWleoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FGoeigoesting%2Fposts%2F&psig=AOvVaw21x9dxjBGAJN9IybNRS9v8&ust=1592925626937000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMir9MzcleoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flevenswater.weebly.com%2Fjenevermuseum.html&psig=AOvVaw2sAJNlA5STYo4HOQnPap5H&ust=1592923653413000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODR9aTVleoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.tspul.nl%2F&psig=AOvVaw1zrHTU2GVvIceJV0qQOaEk&ust=1592925749740000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjOk4bdleoCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 
7 

 

Culinair met jenever 

Gazpacho met jenever 

Ingrediënten (voor 600 – 700 ml koude soep) 

325 gr kerstomaatjes 

1 rode paprika 

0.5 komkommer 

1 teentje knoflook 

1 lente-ui 

30 gram stevig wit brood (mag oud zijn!)  

Smaakmakers: 

1,5 – 2 eetlepels goede, lekkere olijfolie 

snuifje zout en peper 

jenever naar smaak (zie tips) 

Overige extra’s: garnaaltjes, chiliflakes, zeekraal, tabasco, olijfolie, tuinkers 

Bereiding  

Was de groenten en pluk de kroontjes van de tomaatjes. Verwijder de kroon, zaadjes en 
zaadlijsten uit de paprika en snijd grof in stukken. Snijd ook de komkommer, lente-ui, 
knoflook en het brood grof in stukken. 

Doe dit allemaal in een blender en pureer tot je een gladde massa hebt. Voeg per halve 
eetlepel de olijfolie toe, tot je de juiste consistentie (structuur en dikte) hebt. 

Breng op smaak met een snuifje zout en peper. 

Roer vlak voor het serveren de jenever er doorheen. 

Tip 1: Serveer je de gazpacho als amuse, dan mag hij wat sterker zijn dan als hij geserveerd 
wordt als voorgerecht. Voor een amuse (in een amuseglaasje) zou ik gaan voor ongeveer 10 
– 15 ml en voor een voorgerecht zo’n 20-30 ml (per persoon).  

Maar je kunt dit helemaal naar smaak doen: minder gek op de sterke smaak van de jenever, 
doe dan een paar druppeltjes en proef steeds! 

Tip 2: Je kunt er ook voor kiezen de jenever en de extra’s, zoals de chiliflakes, zeekraal en 
garnaaltjes, los te serveren, zodat iedereen zelf zijn eigen gazpacho kan pimpen! 

Naar: www.flyingfoodie.nl 
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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 

03-03-2020: uitreiking van het Zilveren Label aan het Nationaal Jenevermuseum te Hasselt 

12-03-2020: Proeverij van ’t Stookkot in het parochiaal centrum te Rapertingen 
 
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 – indien de 
coronamaatregelen het toelaten - aanwezig zijn: 

24-09-2020: Algemene Vergadering CHJ in het historisch stadhuis; Groenplein 1 3500 Hasselt 

17-10-2019: De Dag van de Jenever in Hasselt  

17 en 18-10-2020: Jeneverfeesten in Hasselt      

U wordt via mail op de hoogte gehouden of deze activiteiten effectief doorgang vinden. 

       

 
 

mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be
http://www.confreriehasseltsejenever.be/
https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever/
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Hasseltse stokers 2020 

                                                                         

Olivier Vanderlinden  

“Stokerij der Hasseltse Echtheid” 

Luikersteenweg 264/1 

3500 Hasselt 

011 28 80 55 

contact@stokerijvanderlinden.be 

www.stokerijvanderlinden.be   

   stokerijvanderlinden  jenevermuseum 

 

In de oude familiehoeve brengt de nieuwe ambachtelijke stokerij Vanderlinden nieuw leven. 

Met passie, tijd en liefde voor het authentieke product distilleren zij 

hun eigen unieke moutwijn van rogge, gerst en mout. 

De smaak is uniek en vormt dan ook het DNA van de stokerij Vanderlinden. 

Deze moutwijn vormt tevens de basis voor de eigen graanjenevers en fruitjenevers. 

 

 

 

 
anno 2017 

mailto:contact@stokerijvanderlinden.be
http://www.stokerijvanderlinden.be/
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100% MOUTWIJNEN … het graan DNA van ‘Henri’ onze distilleerketel. 

 
Een pure moutwijn van gerst & rogge … 
 
Henricus 

Henricus … een naam met betekenis.  

 

Gerard van Loon was de zesde graaf van het graafschap Loon.    

Hij stichtte rond 1182, in Kuringen, vlakbij zijn residentie, het Prinsenhof, de abdij van 

Herkenrode. Het grondgebied, in de 13e eeuw ongeveer 3000 ha groot, was eigendom 

van de graaf. Hij schonk het aan een zekere broeder Henricus met de voorwaarde er een 

klooster voor Cisterciënzerzusters te stichten. Het werd het eerste en het grootste 

vrouwenklooster van die orde in de Nederlanden.  

Broeder Henricus krijgt na meer dan 750 jaar eindelijk wat weerklank voor zijn werk in dit heerlijk distillaat met 

granen die afkomstig zijn van zijn stichtende gronden. Meer dan 750 jaar traditie rond onze zo bekende 

jeneverbes zit verdoken in dit heerlijke distillaat van 100% Hasseltse moutwijn.  

 

De moutwijnen, die 1 jaar gelagerd werden, kregen de ronkende namen Josephine, Catharina en Aleidis.   

3 abdissen van Herkenrode. Bovendien is de drank genoemd naar onze distilleerketel ‘Henri’. 

Henricus 

 

Een pure moutwijn van gerst & rogge … de pure drank van Henricus,  

de stichtende broeder van de Abdij van Herkenrode. 

 

graan: gerst & rogge 

40% vol / 500 ml 

Henricus “Josephine”  

Deze 100% moutwijn werd vernoemd naar  

de laatste Abdis van Herkenrode Josephine de Gondecourt (1791-1796).  

Het is een moutwijn die 1 jaar gerust heeft op een eiken vat,  

verrijkt met een kruidenmix van jeneverbessen. 

 

vat: eiken vat 

graan: gerst & rogge 

40% vol / 500 ml 

Henricus “Catharina” 

Vernoemd naar abdis Catharina van Mombeek (1702-1725). 

 

Een moutwijn van gerst en rogge die één jaar gelegen heeft,  

verrijkt met een kruidenmix van jeneverbessen.  

Zo krijgt “Catharina” een zeer speciale pepertoets van het houten vat. 

 

vat: mysterie (geheim van de stoker) 

graan: gerst & rogge 

40% vol / 500 ml 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Loon
https://nl.wikipedia.org/wiki/1182
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuringen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Herkenrode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Herkenrode
https://nl.wikipedia.org/wiki/13e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cisterci%C3%ABnzers
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Henricus “Aleidis”  

Vernoemd naar abdis Aleidis van Waanrode (1354-1365). 
 
Een moutwijn die 1 jaar heeft gerust op een eiken vat van sherry,  
verrijkt met een kruidenmix van jeneverbessen.  
Aleidis geeft hierdoor een droge afdronk aan de 100% moutwijn. 
 
vat: eiken vat van sherry 
graan: gerst & rogge 
40% vol / 500 ml 

 
 
 
Henricus Albertina  (in productie) 
 

Een pure moutwijn van gerst & rogge. 

 

1 jaar gelagerd op essen vaten 

graan: gerst & rogge 

40% vol / 500 ml 

 
 
Henricus Petrus  (in productie) 
 
Heeft 1 jaar gerust op een mix van houtsoorten  
en is verrijkt met onder andere jeneverbessen. 
 
vat: verschillende houtsoorten 
graan: gerst & rogge 
40% vol / 500 ml 
 

 

Jenevers 
 

De Hasseltse Jonge 
 
Hasseltse graanjenever van Stokerij Vanderlinden is  
2 x gedistilleerd en heeft 6 maanden gerijpt. 
De fles bevat 5% Hasseltse moutwijn op het  
totale % vol/alc om de authenticiteit te waarborgen. 
Aroma’s zoals jeneverbes en koriander en andere kruiden  
geven smaak aan dit stukje ‘Hasseltse Echtheid’. 
. 
Geen extra toevoeging van suiker 
35% vol / 700 ml                                                                                                                         
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Hasseltse Bio Jonge 

 
De biogranen zijn afkomstig van 2 lokale boeren  
en worden gemalen in de Dorpermolen in Stevoort.  
 
Hasseltse graanjenever van Stokerij Vanderlinden is  
2 x gedistilleerd en heeft 6 maanden gerijpt. 
De fles bevat 5% Hasseltse moutwijn op het  
totale % vol/alc om de authenticiteit te waarborgen. 
Aroma’s zoals jeneverbes en koriander  en andere kruiden  
geven smaak aan dit stukje ‘Hasseltse Echtheid’. 
 
Geen extra toevoeging van suiker 
35% vol / 700 ml 

 

Hasseltse oude graanjenever: “den Hesselse Aa’n” 

Bevat minstens 15 %  één jaar gelagerde moutwijn op  

het totale % vol/alc om de authenticiteit te waarborgen. 

Natuurlijke aroma’s zoals jeneverbes en koriander geven  

de definitieve smaak aan dit stukje ‘Hasseltse Echtheid’. 

Geen toevoeging van suiker of karamel. 

 

38% vol / 700 ml 

 

Hasseltse Appel 
 

Deze appeljenever is samengesteld uit appelsap van de Jonagold, 

2% Hasseltse moutwijn, eau de vie van appel en een snuifje suiker.             

 

20% vol / 700 ml 

 
Hasseltse Citroen  
 

Deze citroenjenever is samengesteld uit natuurlijke citroenpulp,  

2% Hasseltse moutwijn, citroendistillaat en een snuifje suiker. 

 

20% vol / 700 ml 

 

Hasseltse Rode 
 
Een gedeelte van de rode bessen wordt gemacereerd op eiken vat.  
2% Hasseltse moutwijn en wat extra suiker maakt het geheel af. 
 

20% vol / 700 ml 
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Hasseltse Appelsien 

De appelsienjenever is samengesteld uit appelsiensap,  

2% Hasseltse moutwijn, appelsiendistillaat en geen extra suiker. 

 

20% vol / 700 ml 

 

 

Hasseltse Peer 
Deze perenjenever is samengesteld uit natuurlijk perensap  

van de Durondeau-peer, 2% Hasseltse moutwijn,  

eau de vie van Poire Williams en een snuifje suiker. 

 

20% vol / 700 ml 

 
Hasseltse Speculaas 
 

Bevat minstens 2% moutwijn op het totale %vol/alc 

om de authenticiteit te waarborgen.  

Natuurlijke gedistilleerde aroma’s van de speculaas geven  

de definitieve smaak aan dit stukje ‘Hasseltse Echtheid’. 

 

20% vol / 700 ml 

 

Cocktails / Likeuren 
 
Een kant-en-klare cocktail op basis van jenever en moutwijn of een leuke likeur 

 
Gin Fizz  
 

Dit Jen-product bevat jonge jenever, moutwijn, citroen en een snuifje suiker.  

Kan perfect puur gedronken worden, maar eveneens met een beetje tonic of soda. 

 

20% vol / 500 ml 

 

Punk 
 

Dit Jen-product bevat moutwijn, pompelmoes en een snuifje suiker. 

Kan perfect puur gedronken worden, maar eveneens met een beetje tonic of soda.  

 

40% vol / 500 ml 

0% vol / 500 ml 

 
Kersenlikeur  
 

Een deel van de geoogste kersen worden gedistilleerd tot een eau de vie.   

Het andere deel van de kersen worden op een eau de vie van kers gelegd.  

Na een rustperiode worden de 2 producten samengevoegd. 

 

20% vol / 500 ml 
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Eaux de vie 

 

Nadat het fruit geplukt, verwerkt en vergist is, wordt het gedistilleerd tot een heerlijke eau de vie. 
 
 

Eau de vie Framboos 
 

gedistilleerde framboos  

 

De frambozen zijn afkomstig van een biersteker en werden opnieuw gedistilleerd.  

 

 

Gold Medals 2018  
 

‘SPIRITS SELECTION BY CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES’ 

 

40% vol / 500 ml 

 

 

Eau de vie Perzik/Abrikoos 

 

gedistilleerde perzik & abrikoos 

 

De grondstoffen zijn afkomstig van een biersteker en werden opnieuw gedistilleerd.  

 

40% vol / 500 ml 

 
 

Eau de vie Appel 
 
gedistilleerde appelen 

 

De grondstoffen zijn afkomstig van de eigen hoogstamboomgaard  

en van de landbouwschool “PIBO”   

 

40% vol / 500 ml 

 
 

Eau de vie Peer 
 

40% vol / 500 ml 

 
Gins 
 
De twee gincreaties op basis van jeneverbes, koriander, …  

Gin 57 heeft een zeer duidelijke afdronk terwijl de BIO-gin 45  

meer aroma’s afgeeft in de mond en minder bij de afdronk. 

 
Als je jenever zegt, is de gin niet ver weg. 
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Gin 57 
 
Gedistilleerd uit jeneverbes, koriander, kardemom 
en andere kruiden op basis van graanalcohol. 
 
40% vol / 700 ml 
 
 

BIO-gin 45 
 
Gedistilleerd uit o.a. jeneverbes, bergamot, koriander,  

citroen op basis van bio-graanalcohol. 

 

40% vol / 700 ml 

 
Geschenken 
 
Een geschenkkistje, borrelglaasjes, sleutelhanger, cocktailglas …  
stel zelf samen om cadeau te geven! 
 
Verschillende geschenkkistjes mogelijk. 
 
 
 
 
 
 

 
Speciale editie 
 
AQUA HENRICUS 13 

 
Met Aqua Henricus grijpt Vanderlinden terug naar een recept van Jacob van Maerlant uit de 13de eeuw,  
dat opgefrist werd en zodoende aangepast aan de hedendaagse tijdsgeest. 

Geschiedschrijver Jacob van Maerlant maakte in 1269 de eerste geschriften in het Middelnederlands 

over onze gedistilleerde jeneverbes. De verschillende verwerkingen van deze notities leidde eeuwen 

later tot de basisreceptuur van onze jenever. 

Meer dan 750 jaar traditie zit verscholen in dit heerlijke distillaat van wijnmost en jeneverbes. 

                                                      
Private label 
Wilt u uw eigen distillaat of smaak op maat aanbieden aan uw klanten?  
Dan bent u bij Stokerij Vanderlinden aan het juiste adres.  
Samen ontwerpt de stoker voor uw merk en/of onder uw naam het juiste distillaat of de gewenste smaak 
tegen een correcte prijs. Uit de verschillende creaties en verpakkingen kiest hij samen met u de meest 
geschikte distillaten, geproduceerd volgens de strengste kwaliteitsnormen.  
Voeg daar nog  ervaring en vakkennis aan toe en u krijgt een uniek en doelgericht eindproduct. 
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Workshop 

In 3 dagen maakt stoker Olivier Vanderlinden u 
wegwijs in het stoken van graan. 
Dit proces wordt uitgelegd met zowel de 
nagelnieuwe en state of the art distillatieketel Henri 
van Stokerij Vanderlinden, als met een exemplaar 
uit het einde van de 19de eeuw. 
Voor de 19de-eeuwse ketel begeven de 
workshoppers zich naar het Jenevermuseum van 
Hasselt dat maar al te graag ondersteuning biedt 
aan de nieuwe lichting distillateurs. 
Samen werken ze aan de herwaardering van de 
Hasseltse Echtheid. 

µµµ 

 
Loonstook 
Stokerij Vanderlinden is meer dan een nieuwe distilleerderij.  
Stokerij Vanderlinden is een open platform, een gemeenschap van eensgezinde individuen die de 
mogelijkheid krijgen om hun eigen beslag in de stokerij te laten distilleren.   
Appels, peren, krieken, persresten van druiven en zelfs bier distilleert de stokerij tot een mooie eau 
de vie. 
“Henri” distilleert graag de door u ontwikkelde fermentatie of het dito maceraat tot een heerlijk 
en hoogwaardig distillaat. Hiervoor is een minimale hoeveelheid van 300 kg fruit nodig, wat 
overeenkomt met ongeveer 350 l beslag.   
Het vergiste beslag moet in perfecte staat zijn en afkomstig van overrijp fruit, liefst zonder bladeren, 
stelen, pitten, houtresten en ander  vuil.   
Enkel zo kan er een mooi distillaat ontstaan, want “rubbish in, is rubbish out”. 
 

Circulaire economie 
Stokerij Vanderlinden werkt mee om, binnen de circulaire 
economie, producten, materialen en grondstoffen steeds 
intensiever te gebruiken met een sterke focus op maximale 
herbruikbaarheid.  
In de circulaire economie is de functionaliteit van producten, 
materialen en grondstoffen belangrijker dan de eigendom ervan. 
Vooral bij de fruitdistillaten zal stokerij Vanderlinden alles maximaal hergebruiken. Overrijp fruit 
wordt niet ondergegraven of laten we niet rotten op de velden.  
Bij Vanderlinden kunt u al uw overschotten verwerken tot een heerlijke fruitdistillaat zodat het 
maximum uit het fruit wordt gehaald.  
Uiteindelijk zal uw fruit opnieuw als meststof geloosd worden in uw plantage of op uw akker. 
Kortom bij Vanderlinden is er geen sprake meer van afval. 
 
 
Naar: Hasseltse Stokers 2020, Bert Boerema, in opdracht van de Confrérie van de Hasseltse Jenever 
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Geschiedenis van en anekdotes over de jenever          
                 

Hasselt, Schiedam en de aartshertogen Albrecht en Isabella  

In 1601 werd door aartshertogen Albrecht en Isabella (foto 

rechts) een plakkaat uitgevaardigd om het graanstoken in de 

Spaanse Nederlanden te verbieden omdat graanalcohol 

“hinderlick was aan de gezondheydt der menschen.” - met heel 

wat overlast tot gevolg – en omdat graan wel voor andere 

doeleinden diende gebruikt te worden. (foto hieronder) 

Opmerking: het plakkaat diende dikwijls te worden vernieuwd 

omdat men er zich niet aan hield.  

In de Republiek der Nederlanden telde deze ordonnantie niet, behalve 

in tijden van graanschaarste. Vooral In Schiedam verfijnde men de 

productie van moutwijn: branders versuikerden het zetmeel van een 

rogge- en tarwebeslag met gerstemout en na de vergisting werd er 

tweemaal in ruwketels gedistilleerd. 

- 1ste distillatie: vluchtige componenten werden van de spoeling 

gescheiden. 

-  2de distillatie: voor- en naloop werden van de middenloop 

gescheiden. 

Vervolgens werd de middenloop, de moutwijn,  met jeneverbessen 

overhaald in distilleerketels. Zo groeide Schiedam uit tot de grootste 

jeneverstad van de Noordelijke Nederlanden. 

Hasselt hoorde bij het Graafschap Loon en het Prinsbisdom Luik. Er mocht alleen geen jenever 

gestookt worden bij momenten van graantekort. In 1610 werd er voor de 1ste keer door de overheid 

accijns geheven op de lokaal geproduceerde jenever door Sampson van Horne. Dat vertelt voldoende 

over de toenmalige gestookte hoeveelheid jenever. 

Toen Hasselt tussen 1675 en 1682 door een Hollands garnizoen werd bezet, steeg het verbruik en de 

productie van de jenever en onze stokers leerden van de Hollanders de verfijnde methoden van het 

distilleren. Niet te verwonderen dat jaren later Hasselt “ Un nouveau Schiedam” werd genoemd.              

Naar:  Alcohol tijdens de 19de eeuw door Eric Van Schoonenberghe 

Nu weten we uit de Hasseltse geschiedenis dat rond 1627 de aartshertogin Isabella 

(toen al weduwe) (foto rechts) een bezoek bracht aan Scherpenheuvel bij de inwijding 

van de eerste koepelkerk der Lage Landen, de huidige basiliek en dat ze vervolgens in 

Herkenrode het H. Sacrament van Mirakel bezocht, om nadien te overnachten in 

Hasselt in het toenmalig stadhuis ‘Die Crone’, gelegen op de huidige Havermarkt, vanaf 

het huis ‘het Leerske’, twee huizen verder naar het westen. Rond de jaren 1960 was er 

de Kredietbank gevestigd. ‘Die Crone’ was een zeer bekend hotel en restaurant. 

Verschillende Prinsbisschoppen hielden er zelfs feest wanneer ze de stad bezochten.  
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Het gebouw was geheel uit hout opgetrokken en onder de pui, rustend op graniet, lag een 

geplaveide kelder. De pui was vervaardigd door een Hasselaar Cornelis Plattyn . De zaal, ook wel 

“Princekamer “genoemd, gaf toen een uitzicht op het binnenhof van ‘het Leerske’, dat ook een 

vroegere jeneverstokerij was. 

Haar bezoek moet indruk gemaakt hebben bij de Hasselaren, want zij was vergezeld van lijfwachten 

te paard. Die dieren werden vermoedelijk gestald in een grote paardenstal, gelegen in de huidige  

Isabellastraat. Er konden daar 80 dieren terecht. In 1819 kocht stoker Maes de grote stal en bouwde 

er zijn stokerij. In 1840 bouwde hij er 4 huizen die nog altijd goed opvallen in het straatbeeld: het zijn 

de laatste huizen, rechts gelegen, komende vanuit de Minderbroederstraat en grenzend aan de tuin 

van de paters. (foto hieronder) 

 

Eind 18de eeuw lachten de Franse veroveraars doopten de straat om in “Rue aux poux volants” of 

Vliegende luizenstraat. In deze straat stonden toen kleine huisjes met mesthoop voor de gevel en 

bewoond door arbeiders die o.a. in de jeneverindustrie werkten. 

Het bezoek van aartshertogin Isabella heeft ook sporen nagelaten: vele Hasseltse meisjes die nadien 

geboren werden kregen de naam Isabella. 

.                                                                                   

Naar: Willy Smeets.                Foto’s: Herman Janssens 

          

Oproep  
 

ALGEMENE VERGADERING CHJ (als corona het toelaat) 
DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020 om 20.00 UUR 
RAADZAAL HISTORISCH STADHUIS HASSELT 


