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Woordje van de Grootmeester 

 
 

                                                               

 

Geachte Mevrouw, Mijnheer 

Beste leden en confraters 

 

2020 kondigde zich aan als een gewoon jaar, maar dat veranderde snel. 

Het werd een droevig en angstig jaar. Covid-19 heeft bijna al onze activiteiten gecanceld. 

Enkel een geslaagde jeneverproefavond van stokerij ‘t Stookkot hebben we nog op het 

nippertje kunnen laten organiseren. De jaarlijkse Algemene Vergadering heeft tussen twee 

lockdowns ook kunnen plaats hebben. Tijdens die vergadering werden de twee aspiranten, 

Paul Huygens en Bert Boerema,  tot commandeur benoemd. Helaas moesten we nog het 

overlijden van ere- commandeur Michel Beirens op 20 oktober vernemen. Voor de rest werd 

alles afgelast en hebben we geen of nauwelijks promotie kunnen maken en geen inkomsten 

kunnen genereren. 

Hopelijk veranderen de vaccins terug ons leven ten goede, wordt het leven in bubbels 

opgeheven en verloopt 2021 op een meer positieve manier. 

Mag ik jullie desondanks toch fijne feesten wensen. Verder hopen we dat in 2021 al onze 

leden gezond mogen blijven en terug de gedrevenheid en de energie mogen vinden om de 

vriendschap te omarmen met een borrel. 

 

Uw Grootmeester 

 

Alex Vanbrabant 
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Actualiteit uit de jeneverwereld 

 

Fryns stookt weer in authentieke installaties: “Veel vraag 

naar alcoholvrije jenever” 

  

Fryns Distillery stookt sinds kort in drie authentieke Hasseltse stookinstallaties: zowel de eigen 

Fryns-installatie als ook die van stokerij Wissels en de installatie van Smeets. “En ze draaien alle 

drie”, zegt zaakvoerder Michel Fryns trots. 
 

“Fryns Distillery, dat is meer dan 130 jaar 

Hasseltse jenevergeschiedenis”, vertelt 

Michel Fryns. “Misschien hebben we één 

groot voordeel, dat de naam Fryns eigenlijk 

quasi weggedeemsterd was. We hoeven 

hem dus niet af te stoffen. Voor de jongere 

generatie, waar we met onze nieuwe 

dranken op mikken, zijn we hip en sexy, 

terwijl de wat oudere Hasselaren blij zullen 

zijn dat ze één van de traditionele merken 

in de rekken terugvinden.” 

Lady Jane 

“De basis blijft onze graanjenever onder de naam Fryns”, zegt Michel. “In de Smeets-installatie 

zorgen we voor de moutwijn voor de Smeets-jenevers, die in Zonhoven worden afgewerkt. En de 

installatie van Wissels kunnen we wel gebruiken, maar de bedrijfsnaam voorlopig nog niet. Door 

corona heeft de rechtszaak daarover wat extra tijd nodig. Maar we hopen daar snel uit te geraken. 

Dat heeft ons anderzijds de kans gegeven om keihard aan nieuwe producten, al konden we geen 

proefsessies organiseren of beurzen bewandelen. En zelfs winkels die onze producten kunnen 

verkopen, bleven een tijdlang dicht. Daarom zijn we enorm tevreden dat we nu toch 350 

verkooppunten, drankenhandels, wijnhandelaren bereiken, maar ook grootwarenhuizen in Limburg, 

Kempen en het Hageland. We kunnen van start.” 

 

Tante 
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Er is ook veel vraag naar alcoholvrije jenever. “We zijn gaan luisteren naar wat de mensen willen”, 

zegt Michel Fryns. “Alcoholvrije jenever hoort daar zeker bij. Daarom is er nu de ‘Spice’ aan 20 euro 

per fles. Ook populair zijn cocktails, al vinden mensen het te ingewikkeld om die zelf te maken. 

Daarom hebben we, na lang sleutelen, drie kant-en-klare cocktails onder de noemer ‘Lady Jane’s 

choice’ klaar. Ze zijn genoemd naar een aangetrouwde tante van onze familie, die volgens de 

verhalen in de jaren 20 heel hard geleefd heeft. Dit is een hommage aan haar. Zo hebben we de 

‘Cosmopolitan’, op basis van wodka, ‘Belgian Negroni’ en ‘Lazy Red Cheeks’, allebei op basis van onze 

Fryns premium jenever…..” 

 

Uit: HBvL                                                                                                                        Foto: HBvL 

 

Portret - Ambachtelijke stokerij Vanderlinden: "We stoken 

jenever en gin van lokale biogranen" 

Hasselt staat alom bekend als dé jeneverstad. Niet verwonderlijk dat Olivier Vanderlinden zelf ook 

gepassioneerd geraakte door het stoken. Wie zijn biologische gin of jenever al geproefd heeft, is 

overtuigd door zijn smaak. Als ambachtsman werkt Olivier met lokale ingrediënten. "Mijn graan 

komt van lokale bioboeren en het malen gebeurt in de dorpsmolen van Stevoort."    
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Nadat Olivier Vanderlinden lid werd van de Confrérie van de Hasseltse Jenever zag hij hoe het 
stookambacht razendsnel leek te verdwijnen. Daarop kocht hij zelf een stookinstallatie. “Die staat op 
de plek waar mijn overgrootouders een boerderij hadden met kleinvee en een hoogstamboomgaard. 
Die boomgaard is er nog steeds en zal dit jaar ook biologisch gecertificeerd zijn.” 

Olivier heeft een duidelijke visie: “Als ambachtsman werk ik met lokale ingrediënten en kies ik voor 
circulariteit. Mijn biologisch graan komt van lokale bioboeren, op maximum 20 kilometer. Het malen 
van het graan gebeurt in de dorpsmolen van Stevoort. Alleen de mout komt van verder in België, 
omdat het lokale aanbod ontbreekt.” 

Modern en ambachtelijk 

Olivier werkt niet uitsluitend biologisch, maar de keuze voor bio sluit wel perfect aan bij zijn 
oorspronkelijke doelstellingen. “Ik produceer nu biogin en -jenever, en denk er aan om ook biolikeur 
te stoken met fruit van mijn boomgaard. Als er biologische fruittelers zijn die na de laatste pluk nog 
fruit hebben hangen, mogen ze me dat altijd laten weten. Ik verwerk die reststromen graag tot 
sterke drank. Biowhisky is ook nog een optie, al moet dat drie jaar rijpen op vat. Ik ben eveneens aan 
het werken aan een klimaatneutrale stokerij, met zonneboilers en zonnepanelen.” 

 

Bio voor zijn smaak 

Wel was de keuze voor bio, administratief een uitdaging. Olivier: “Als stoker van sterke drank krijg je 
sowieso al erg veel controles. De biocontrole kwam daar nog eens bij. Ook vond ik het niet kunnen 
dat ik de geheimen van mijn receptuur moest prijsgeven, een biocontroleur kijkt of het volume aan 
ingrediënten dat binnenkomt overeenstemt met het volume aan drank. Maar intussen is daar een 
oplossing voor gevonden.” 
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De meerwaarde van het biolabel voor de sterkedrankliefhebber is de smaak die zo verschilt. 
“Doordat ik kleine batches van 300 liter maak, verschilt de smaak altijd lichtjes. Van mijn testpanel, 
dat op voorhand proeft, heb ik tot op heden alleen maar tevreden reacties gekregen. Ik vermeld ook 
duidelijk op mijn flessen dat de smaak per lot kan verschillen.”  

Werken met oude recepturen 

Het bio-assortiment van Vanderlinden is onder meer te vinden in Bio-Planet en (biologische) 
speciaalzaken, maar ook in zijn webshop of tijdens de boerenmarkt Merwt op 7 november in Hasselt. 
Bij het verkopen vindt hij het vooral belangrijk dat hij zijn verhaal kan vertellen. Dat is in het ene 
afzetkanaal al makkelijker dan het andere. “Voorlopig doe ik dit nog wel in bijberoep. Om ervan te 
kunnen leven moet mijn verkoop nog een stuk de hoogte in.” 

 

Tot slot heeft Olivier nog één grote droom: “Ik droom ervan om nog oude recepturen te bemachtigen 
en daar mee aan de slag te gaan. Niet zo eenvoudig, want stokers nemen hun geheimen vaak mee in 
het graf.” Ontdek hun biologische dranken op www.stokerijvanderlinden.be 

Bron: Bio Actief, september 2020 

Naar: www.biomijnnatuur.be                                                                    Foto’s: www.biomijnnatuur.be 

https://merwt.be/
http://www.stokerijvanderlinden.be/
https://issuu.com/bioforumvlaanderen/docs/bio.actief-49-lowres
http://www.biomijnnatuur.be/
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Het sneeuwt jenever in Hasselt en omstreken  

De Witte Nonnenstraat in Hasselt is omgetoverd tot een poëziestraat. Door de coronacrisis vielen de 

jeneverfeesten in het water, maar een tentoonstelling over jenever en jenevergedichten moet dat 

voor een stukje goed maken.  

In Hasselt start morgen een tentoonstelling over jenever. 

“Straks gaat het jenever sneeuwen” is een boek waarin 148 

jenevergedichten in gebundeld staan. Het boek is meteen het 

uitgangspunt voor een tentoonstelling rond jenever. Volgens 

Davy jacobs, directeur van het Jenevermuseum, haalt het 

poëzie weg uit zijn cliché. "Het belang van dit project is om 

jenever op een zo'n origineel mogelijke manier in de foto te 

plaatsen. Dit keer doen we dat aan de hand van een poëtische 

totaalbeleving. Er is een bloemlezing gemaakt, maar ook een 

tentoonstelling waar er interactief en coronaproof installaties 

staan in verband met jenever en zijn gedichten." 

Studenten grafisch ontwerp van Hogeschool PXL zorgden voor 
de vormgeving van het boek. De tentoonstelling zelf werd 
bedacht door studenten scenografie van de UHasselt. 
 

 
Naast de expo en het boek maakte Marcel Vanthilt bijpassende muziek. “Een aantal van deze 
gedichten heb ik op muziek gezet. Een gedicht heeft eigenlijk al een soort ritme, dus je hebt eigenlijk 
meteen een melodie. Je krijgt het gevoel dat die teksten beter tot hun recht komen. Poëzie is een 
soort rap, het is een opsomming van woorden in een rijmschema", zegt Marcel Vanthilt.  
 
In de bibliotheek van Hasselt, boekhandel 
Grim en cultuurhuis 'De Tijd Hervonden' 
zijn er jeneverexpo's. Ook in Antwerpen en 
Gent kan je deze gaan bezoeken. De expo 
start morgen en duurt tot 3 januari.   

De Confrérie van de Hasseltse Jenever is 

fioer dat ook het Jeneverliedje op tekst 

van ere-Grootmeester Mon Smitt en op 

muziek van Ridder Ludo Claesen in deze 

syllabus van jenevergedichten is 

opgenomen.  

We drukken de tekst van het Jeneverliedje daarom nog eens af op de volgende twee bladzijden.  
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Jeneverliedje 

tekst Mon Smitt - muziek & arr. Ludo Claesen 

De eerste mag je drinken 
op 't welzijn van de staat, 
op alle stokers klinken, 
ons hoop en toeverlaat. 
De tweede op de benen: 
op één kan je niet staan. 
Wie kan zo'n deugd verlenen, 
wie kan er aan weerstaan? 

Vivat vivat jeneverdranken 
vivat vivat het smaakt zo goed. 
Wij drinken en bedanken 
en wensen u voorspoed. 
Vivat jeneverdranken 
vivat, het smaakt zo goed. 

De derde is voor ’t spoelen 
van lever darm en maag. 
Ook hersens moeten koelen, 
jenever doet dat graag. 

De vierde nip je trager: 
je doet het voor de smaak. 
De rest wordt wel wat vager, 

maar 'tis voor het vermaak. 

De vijfde moet je kippen, 
ineens zo met één geut, 
en smekken met je lippen, 

dan volgt weldra de leut. 

De zesde is om te zingen, 
de aanvang van 't plezier. 
Je moet je niet bedwingen, 
't is goed voor het vertier. 
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De achtste komt na zeven, 
dat is 't geluksgetal. 
En negen laat je zweven 

van d' aarde naar 't heelal. 

De tiende God och Heren, 
je ziet en ster en maan. 
De kunst van ’t destilleren 
schonk Hasselt wereldfaam 

Daarom o lieve mensen, 
laat nooit één borrel staan. 
De wereld draait om wensen 
ik bied de elfde aan. 

Apostels samen waken, 
het zijn er twaalf bijeen. 
Zo dus nog eentje kraken, 

zo blijven we homogeen. 

Naar: VRT NWS                            
 

Soeperbedankt 
 
Op 18 december 2020 bracht de foodtruck van het tv-initiatief 
‘Soeperbedankt’ in het kader van de Warmste Week een coronaproof 
bezoek aan stokerij Vanderlinden.  
 
Met dit initiatief wilde tv-maker Dieter Coppens ( Down the Road ) – 
voor de gelegenheid vergezeld van zijn collega Wim Liebaert ( De 
Columbus ) – de nominatie van de stokerij als belangrijke  steun van de 
maatschappij in coronatijden kracht bij zetten: stokerij Vanderlinden had 
in het voorjaar de switch gemaakt van jeneverstoken naar het stoken 
van alcoholgel voor de zorg. Duiizenden liters nodige handgel kwamen zo 
snel bij de zorginstellingen in de streek terecht.  
 

Dit was een voldoende reden - zo vond een anonieme fan -  om 
stokerij Vanderlinden op deze originele manier in de picture te 
plaatsen en te bedanken. 
In aanwezigheid van een beperkt aantal genodigden en in de 
buitenlucht schonken de heren Coppens en Liebaert 
pompoensoep aan de aanwezigen.  
Ook de Confrérie van de Hasseltse Jenever ondersteunde deze 
summiere hulde met een beperkte vertegenwoordiging. 
 

 Herman Janssens                                                                                                 Foto’s: Carla Lenaerts 
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Selfiewedstrijd CHJ wordt verlengd 

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.  

Daar de coronamaatregelen het deelnemen aan de selfiewedstrijd, die we in het voorjaar 

lanceerden, erg beperkt – zoniet onmogelijk gemaakt – hebben, verlengen we de wedstrijd tot drie 

maanden nadat de horecazaken terug open mogen. 

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 de einddatum van de wedstrijd ( 3 maanden na het 

heropenen van de horeca dus ) 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. 
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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. 

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 

 

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
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Nationaal Jenevermuseum  
Witte Nonnenstraat 19 

Hasselt 

 

Jeneverie ’t Spul        
Hoogstraat 92 

Schiedam (NL) 

 

Geen Jeneverfeesten? Wel jeneveracties! 

Corona ligt aan de basis van het opschorten van de Jeneverfeesten 2020 in Hasselt. Toch blijft de 

Confrérie van de Hasseltse Jenever niet met de handen in het haar zitten. Ze pakt daarom uit met 

twee acties om in 2021 de Hasseltse jenever en de horecagelegenheden die een inspanning doen om 

de Hasseltse jenever mee te promoten in de kijker te zetten. 

Actie 1: Wordt nieuw lid en scoor een fles jenever 

Word nu lid van het CHJ en scoor meteen het lidmaatschap van de CHJ tot begin 2022, krijg de kans 

(= geen verplichting) om geridderd te worden in de confrérie bij de eerstvolgende Dag van de 

Jenever, ontvang ons driemaandelijks ledenblad ‘t Hessels Drèpke digitaal en... verdien een fles 

(fruit)jenever met een selfie. 

Wat moet je doen? 

• word lid van de CHJ door € 25 te storten op rekening BE05235001665075 van 
Grootintendant Penningmeester C.H.J. Rolf Sterckx van de Confrérie van de Hasseltse 
Jenever met de mededeling: lid 2020-2021. 

• Stuur tegelijkertijd je gegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres via 
mail naar secretariaat@confreriehasseltsejenever.be . 

• Bezoek minstens 1 van onze labeletablissementen, drink er een jenever, maak een selfie met 
de jenever en met de sticker met ons label ( dat in die zaken aanwezig is) op de achtergrond. 
Stuur de selfie naar secretariaat@confreriehasseltsejenever.be . 

Als u deze drie voorwaarden vervuld heeft, nemen we contact met u op om u de fles (fruit)jenever te 
bezorgen. 
 
PS: de labeletablissementen vindt u hierboven en op de Facebook-pagina van de confrérie: 
https://m.facebook.com/confreriehasseltsejenever 

Actie 2: jeneverroutes in Hasselt voor u uitgestippeld door de CHJ 

De CHJ heeft al aan zestien horecagelegenheden het Zilveren Label uitgereikt omdat deze zaken 
minstens twee Hasseltse graanjenever van verschillende stokers op hun kaart staan hebben. Twee 
ervan bevinden zich in het buitenland: Hostellerie des Ducs in Duras (F) en Jeneverie ‘t Spul in 
Schiedam (N). 
 
Om deze gelegenheden te steunen in deze coronatijden en om de Hasseltse jenever in de kijker te 
zetten heeft de CHJ drie routes langs de labeletablissementen in en rond Hasselt uitgestippeld. Elke 
route doet vier horecazaken aan. Bij elk etablissement wordt aangegeven welke Hasseltse jenevers 
er kunnen gedegusteerd worden en waar men eventueel een versnapering kan nuttigen of een hapje 
eten. Deze routes kunt u ontdekken via de Facebookpagina van onze confrérie. 

 

mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be
mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be
https://m.facebook.com/confreriehasseltsejenever
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
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Culinair met jenever 

PERENMARSEPEINTAART MET PERENJENEVER  

  

1. Ingrediënten: 

 

550 gr. peren 

125 gr. marsepein 

125 gr. boter (zacht) 

125 gr. poedersuiker 

1 theelepel kaneel 

125 gr. bloem 

2 eieren 

een beetje zout 

3 theelepel bakpoeder 

3 eetlepels melk 

½ pakje vanillesuiker 

5-10  cl perenjenever (perenjenever de 

Hasseltse Peer van stokerij Vanderlinden) 

  

 

 2.Bereiding: 

Gebruiken een springvorm  doormeter 26 cm .  
Op de bodem bakpapier. 
 De springvorm goed invetten met boter. 
 
Voorbereiding: 
 
De oven op 175 ° voorverwarmen. 
 
De peren schillen, in vier verdelen, de pitjes verwijderen en in smalle schijfjes snijden. 
De perenjenever in een diep bord uitschenken. Hierin de perenschijfjes  leggen.  
Dit bord afdekken en 10 à 15 minuten laten staan tot verder gebruik.  
De marsepein – in kleinere stukken - samen met het bloem in een blender onder elkaar mengen.  

 

Bereiding:  

De boter, de poedersuiker en de kaneel samen in een kom tot een schuimige massa omroeren.  
De eieren één voor één eronder roeren. 
Het bloem-marsepeinmengsel en een snuifje zout hieronder mengen. Vervolgens de 3 eetlepels melk 
erbij voegen en alles goed mengen. 
Het hele mengsel in de springvorm gieten. 
 
Op dit mengsel de stukjes peer in wijzervorm verdelen zodat de gehele oppervlakte bedekt is. 
Op de peren een ½ pakje vanillesuiker strooien en er nog enkele druppels perenjenever op gieten. 
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Baktijd op 175 ° gedurende  45-50 minuten 
 
Serveertip : kort voordat je de springvorm losmaakt, de perenmarsepeintaart met een beetje 
poedersuiker bestrooien.  

 

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 

Mei 2020: niet-officiële uitreiking van de sticker van het Zilveren Label aan café Kerkhof en In 

’t Dorp 

24-09-2020: Algemene Vergadering in het historisch stadhuis 

18-12-2020: Soeperbedankt bij stokerij Vanderlinden 
 
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: 

13  mei 2021: Algemene Vergadering CHJ in het historisch stadhuis; Groenplein 1 3500 
Hasselt 

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

Van zodra alle andere normale activiteiten van de confrérie terug ongehinderd kunnen 
doorgaan, houden we u ervan op de hoogte. 

 

 

 

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

 
 
 
 

 
’t Stookkot 

Local Distillers & Engineers Bvba 

Oppenstraat 73 

3512 Stevoort Hasselt 

stookkot@stookkot.be  

www.stookkot.be  

't Stookkot is niet zomaar een stokerij, maar een verhaal van verbondenheid.  

Verbondenheid met de streek, met de producten, met de métier van het stoken ... 

't Stookkot is gelegen in een vierkantshoeve in Stevoort, Hasselt,  

op de grens met Haspengouw, maar met één voet in de jeneverstad, Hasselt... 

De unieke locatie zorgt ervoor dat de stokerij twee kanten uit kan. 

Enerzijds ligt ze in Haspengouw en is ze uitstekend gelegen om ‘eaux de vie’ van fruit te stoken. 

Anderzijds bevindt ze zich op het grondgebied Hasselt en kan ze perfect de echte Hasseltse jenever 

produceren. 

En dat is ook precies wat 't Stookkot wil doen. 

Aan de basis ligt het verlangen om jenever als volwaardige drank te promoten. Daarbovenop willen de stokers 

ook aandacht hebben voor het ambacht zelf: zelf de moutwijn stoken, geen industriële aroma's en kleurstoffen 

gebruiken en bij voorkeur werken met lokale grondstoffen. 

 

 

 

 

 

mailto:stookkot@stookkot.be
http://www.stookkot.be/
http://http/www.toerismelimburg.be/nl/haspengouw
http://www.stookkot.be/Stookkot.html#http://www.hasselt.be
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Hasseltse Vieux Système 

Gestookt volgens Hasseltse traditie met 1/3 rogge, 1/3 gerst en 1/3 gerstemout. 

Deze jenever heeft een uitgesproken moutwijnsmaak met een duidelijke neus van jeneverbes. 

Ondanks de robuuste moutwijn heeft hij toch een zachte afdronk. 

 

38% vol/alc 

stenen stoopjes van 20 cl en 50 cl 
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Hasseltse jonge jenever 

Jonge jenever op basis van moutwijn met iets meer kruiden, maar met minder moutsmaak. 

Kenmerkend voor deze Hasseltse jonge is de uitgesproken anijssmaak.  

 

 

 

35% vol/alc 

fles 50 cl 

Oude graanjenever 

Gestookt met tarwe in plaats van rogge en gerst, dus niet ‘Hasselts’. 

Deze jenever geeft een zachtere en meer afgeronde smaak. 

 

38 % alc/vol 

stenen stoop van 50 cl. 
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Spelt 

Spelt wordt beschouwd als een primitievere variant van de gewone tarwe, die door kruising uit andere soorten is 

ontstaan. Het is een graansoort die sinds ongeveer 5000 v.Chr. verbouwd wordt.  

 Het zou veel gezonder, lichter verteerbaar zijn en veel minder calorieën bevatten dan tarwe en andere 

graansoorten. Het zou ook de enige graansoort zijn die 'niet verzurend' werkt in uw lichaam. 

Omwille van het hoofdingrediënt spelt, mag deze jenever geen Hasseltse jenever genoemd worden. 

 

38 % alc/vol 

stenen stoop van 50 cl. 

 

Bio-jenevers 

 Qua smaak verschillen deze bio-jenevers niet van de gewone jenevers; maar uiteraard wel qua grondstoffen.  

Alle grondstoffen zijn gecertifieerd biologisch en waar mogelijk zoveel mogelijk lokaal aangekocht.  

 

Sinds oktober 2015 produceert ’t Stookkot biologische graanjenever. De granen die nodig zijn voor het stoken 

van de jenever (moutwijn) worden door biolandbouwers uit de buurt geteeld. Die houden rekening met onder 

meer de akkervogels, door een deel van de oogst als wintervoedsel op het veld te laten staan. 

 

De granen worden vervolgens gemalen in de Dorpermolen van Stevoort (Hasselt). Deze molen wordt 

aangedreven op waterkracht, een bijzonder ‘duurzame en schone’ vorm van energie. Door het gebruik van de 

molen wordt ook het cultureel erfgoed in stand gehouden, want een molen die niet gebruikt wordt, veroudert snel 

(rust roest!) terwijl de kennis van het vakmanschap dan ook dreigt verloren te gaan. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_tarwe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graan
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Fruitjenevers 

 

Appeljenever 

 

Bestaat voor de helft uit 

ongefilterd appelsap van PIPO, 

afgewerkt met de nodige kruiden. 

 

 

 

 

 

22 % alc/vol 

fles 50 cl 

 

Bessenjenever 

 

Het resultaat van een 

maandenlange maceratie van de 

vruchten op jenever om een zo’n 

natuurlijk mogelijk aroma te 

bekomen. 

 

 

 

 

22 % alc/vol 

fles 50 cl 

 

Citroenjenever 

 

Deze jenever ontleent zijn smaak 

aan de zeste en pulp van citroenen 

die macereren in alcohol. 

Niet te zoet en lichtjes zuur zoals 

verse citroenen. 

 

 

                  22 % alc/vol 

fles 50 cl 
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Cacaojenever 

 

Deze jenever ontleend zijn smaak 

aan cacaobonen die geweekt 

worden op alcohol. 

Niet te zoet en lichtjes bitter zoals 

fondantchocolade. 

 

 

 

40 % alc/vol 

fles 50 cl 

 

 

 

 

Eau de Vie 

Eau de Vie van peer Durondeau 

Durondeau wordt beschouwd als de ‘koning der peren’. 

Het is een peer met een zeer aromatische fris-zoetzure smaak. 

Via pulpgisting en nauwgezette distillatie wordt de essentie van de Durondeausmaak gecapteerd. 
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40 % alc/vol 

fles 50 cl 

 

Eau de Vie van appel ‘Schone van Boskoop’ 

Schone van Boskoop is een stevige, saprijke, fris-zurige appel met een aangenaam aroma. 

 
40 % alc/vol 

fles 50 cl 

 

 

Naar: Hasseltse Stokers 2020, Bert Boerema, syllabus in opdracht van de Confrérie van de  
           Hasseltse Jenever 
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Geschiedenis van en anekdotes over de jenever          
                 

De KUNST van het DISTILLEREN  

Distilleren is van alle tijden en men treft het op vele plaatsen aan. Zelfs in de prehistorie dronk 

men al een zekere vorm van alcohol, afkomstig uit toevallig ontdekte gistingsprocessen.  

5000 jaar geleden gebruikten de Egyptenaren al een soort distilleerkolf die men toen aanwendde 

voor het vervaardigen van parfums en maquillage.Je kan het moeilijk geloven, maar in 465 voor de 

geboorte van O.-L.-Heer gaf Hippocrates aan zeelui de goede raad om zeewater te distilleren om er 

zoetwater van te maken. Hij ontdekte en interpreteerde het condenseren van waterdamp tegen een 

deksel van een ketel ! Men zou dit de eerste stap kunnen noemen naar de alcoholdistillatie. 

De Mesopotamiërs maakten eveneens gebruik van fermentatietechnieken om parfum, bier en wijn 

te bekomen. Aristoteles beschreef 2350 jaar geleden al een eenvoudige distillatiemethode  waarbij 

na verhitten, verdampen en condenseren “alcohol” in de ketel overbleef. Die werd gebruikt voor het 

maken parfum of cosmetica. Het woord “distilleren “ komt van het Latijnse woord ‘destillare’ wat 

afdruppelen betekent . 

Rijstbier en vergiste melk 

De Chinezen vervaardigden in die vroege periode een soort rijstbier en de Mongolen verkregen een 

alcoholische drank uit vergiste melk. 

Bij ons heeft men het distilleren van de Arabieren geleerd. De term “alcohol” is trouwens afkomstig 

van het Arabische woord ‘al Koh’l ‘dat sommigen vertaalden als ‘De Geest’.  

Jodin Maria wordt door sommigen aanzien als de uitvindster van het distillatietoestel ver- 

vaardigd uit koper , aardewerk of glas , dat een kookpot met een alambiek verbond en een 

buis bevatte om het verkregen distillaat af te voeren naar een recipiënt. Arabieren verfijnden 

de methode en tijdens de Kruistochten kwamen de Westerlingen in contact met de alchemie en 

het distilleren . Op zoek naar vloeibaar goud werden de distillatieprocessen meer verfijnd. 

Tijdens de 11de eeuw was in Zuid-Duitsland het stoken van ‘Weingeist’ gekend. 

Albertus Magnus sprak al  over ‘Aqua Ardens’ ( brandend water of vuurwater) ; men noemde het in 

die periode in Duitsland ook wel ‘Schnapsteufel’. 

Professor Arnould De Villanova (1235-1312 ) vervaardigde een likeur op basis van alcohol dat met 

een distillaat van rozen, citroen en natuurlijke zoetstoffen werd afgewerkt: het Aqua Vitae ( = 

levenswater) . Hij wordt door sommigen als de herontdekker van het distilleerproces beschouwd. 

In de 13de eeuw besteedde Jacob van Maerlant in ‘Der Naturen Bloeme’ al aandacht aan 

geneeskrachtige planten en kruiden, zoals de juniperus of de jeneverboom. Hij kreeg niet voor niets 

een straatnaam toegekend in de jeneverstad, Hasselt. De Jeneverboom en de jeneverbessen zijn 

goed voor een betere vertering , medicijn tegen buikpijn en ontsmettend. Meer uitleg hierover vindt 

u in het Jenevermuseum te Hasselt op de 1ste verdieping in het woonhuis. 
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 Kort samengevat: in die tijd waren wijnen en bier een genotsmiddel en sterke drank een medicijn. 

 

 

Begin 14de eeuw was er een verdere ontwikkeling van de internationale handel, mede veroorzaakt 

door de goede samenwerking tussen de Hanzesteden, wat de handel in Duitse wijn en bier verder 

deed ontplooien.  

Bier wordt gemaakt van gegiste gerst en men ontdekte al vlug dat men door het distilleren van deze 

vergiste gerst en andere graansoorten - evenals andere suikerhoudende plantaardige producten - 

een hoogwaardigere graanalcohol van meer dan 40% kon verkrijgen. Dat was wel meer dan wat de 

Arabieren konden bekomen met hun ongeveer 10%. Raymonde Lullus , leerling van Arnoldus de 

Villanova , schreef er uitvoerig over met het doel van alle  alchemisten voor ogen, nl. het levenselixir 

en de Steen der Wijzen te vinden. 

De pestepidemie in 1348 lag an de basis van de grote verspreiding van de distilleerkunst in de 

Nederlanden. Zelfs de apothekers maakten vanaf toen gebruik van de alambiek in hun zoektocht 

naar medicijnen tegen deze verschrikkelijke ziekte. 

Tijdens de 15de eeuw verspreidde de distilleerkunst zich verder over Europa. Een belangrijke 

persoon hierbij was Paracelsus Theophrastu , die de term ‘alcohol’  definitief ingang deed vinden.  

Ook de eerste boeken over distilleerkunst van Philipus Hermanni en Hieronymus Brunschwyck 

verschenen in die periode. 

Onder het bewind van Keizer Karel (16de eeuw) werd brandewijn steeds populairder , zodanig zelfs 

dat de steden in de Nederlanden accijnzen op  sterke dranken begonnen te heffen. In Hasselt was dat 

voor de eerste keer in 1610. Samson van Horne was er toen pachter van de accijnzen op gestookte 

dranken. Hij woonde van 1588 tot in 1606 in het Hoefijzer in de Maastrichterstraat , schuin 

tegenover de zijgevel van de afspanning ‘de Drie Pistolen’ op de Grote Markt . 

 Kloosters speelden een grote rol bij de opkomst van brandewijn: omdat de kloosterlingen 

wijnbouwers waren en wijn niet onbeperkt houdbaar was, zochten zij naar middelen om de 

levensduur te verlengen. Zo werd wijn uiteindelijk tot brandewijn gedistilleerd. Dankzij hun 
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kruidentuinen waren ingrediënten voldoende aanwezig om likeuren te vervaardigen . Ook de 

apothekers ontdekten dat alcohol een goed bewaarmiddel voor geneesmiddelen was. 

In de Noordelijke Nederlanden vormde men vele brouwketels om tot alambieken , maar door het 

voorkomen van koudere winters werd er minder wijn geproduceerd waardoor  deze veel duurder 

werd. Daarom nam de man in de straat zijn toevlucht tot de goedkopere brandewijn. 

De Hollandse handel vierde hoogtij : zij brachten hun kennis van vergistbare producten op vele 

plaatsen in de wereld in de praktijk. Zij distilleerden o.a. in Indonesiè en in Zuid-Amerika rum uit 

suikerriet en in Frankrijk brandewijn van minder in trek zijnde druiven (Ugni Blanc), beter bekend als 

cognac.  

Wordt vervolgd  

Naar: Seniorennet door Stefaan Van Laere en ons bezorgd door Michel Verdonck 

Willy Smeets.                

          

In memoriam 
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Om af te ronden goed nieuws in moeilijke tijden 
 
Daar de activiteiten van onze confrérie tijdens het coronajaar 2020 
totaal in het water zijn gevallen en we onze leden niet hebben 
kunnen bieden wat we tijdens een normaal jaar wel hadden 
gekund, besliste de raad van bestuur unaniem dat het lidmaatschap 
van alle betalende leden van 2020 ook geldt voor het lidmaatschap 
van 2021. Bijgevolg dienen de betalende leden van 2020 voor 2021 
GEEN LIDGELD te betalen en behouden ze automatisch hun 
lidmaatschap voor 2021. Dit geldt ook voor de geïntroniseerden van 
19 oktober 2019 die voor hun intronisatie een bijdrage van 50 euro 
hebben gestort. 
 
Wensen 2021 
 
De Grootmeester, de Grote Raad en de raad van bestuur van de     
      Confrérie van de Hasseltse Jenever wensen alle leden en 
             sympathisanten een voorspoedig en gezond 2021. 
 
 

                                         


