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Woordje van de Grootmeester 

 
 

                                                               

 

 

Geachte Mevrouw, Mijnheer 

Beste leden en confraters 

 

Na maanden van Covid-19 en onzekerheid is er nu hoop dat we een betere tijd tegemoet 

gaan.  

De verlofmaanden zijn in aantocht. We hopen bij mooi weer eindelijk nog eens van een 

terrasje te kunnen genieten. 

Het is u  allen van harte gegund. 

De confrérie van de Hasseltse Jenever neemt de draad terug op met een stand op de 

Landbouwdagen in Alden Biesen op 4 juli 2021 en een Algemene vergadering op 16 

september 2021.  

Ook rekenen we erop dat de Jeneverfeesten dit jaar kunnen doorgaan. We zijn alvast met de 

voorbereiding gestart. We hopen dat de pandemie geen roet meer in het eten komt gooien.  

Ik wens u allen een fijn en ontspannend verlof toe.  

Geniet ondertussen regelmatig van een Hasselts jeneverke.  

 

Uw Grootmeester, 

Alex Vanbrabant 
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Actualiteit uit de jeneverwereld 

Meester-stoker Jan Kempeneers 

Meester Kempeneers was kunstschilder, schoolmeester alias ‘De Bok’ maar ook vake Luc. Samen 

met moeke José kregen ze 8 kinderen. Moeke was ook erg geëngageerd in meerdere verenigingen. 

Vake en moeke stichtten in de jaren 70 ‘Atelier op zolder’ in het fauconvalkasteel in Kortessem. Op 

een bĳzondere creatieve en originele manier leerden vake en moeke honderden kinderen 

knutselen, potten bakken, dansen, toneel, schilderen, enz. Vandaag bestaat nog altĳd ‘ATLJ op 

zolder’. Iedereen in Kortessem kende vake en moeke! Hun hippe kinderen waren ook één voor één 

erg inventief, fantasievol en namen dit creatief engagement allen mee naar hun toekomst. 

Zo was er zoon Jan, hij ging naar het lager onderwijs in Kortessem en vervolgens naar het 

kunstonderwijs in Hasselt. Nadien studeerde hij muziek en percussie in de conservatoria van 

Antwerpen en Maastricht. Op 31 maart 1986 had Jans vake, meester Kempeneers, contact met 

stoker Roland Wissels. Roland vroeg of Jan wilde meehelpen om van het nieuwe jenevermuseum iets 

levendig te maken. Jan wilde zich graag engageren om het levend water onsterfelijk te maken op de 

traditionele wijze. Een de dag later mocht hij beginnen. Jan, was een handige Harry en werkte zowel 

technologisch als cultuurwettenschappelijk via het ambachtelijk 19de-eeuws stookproces. Alle 

zintuigen werden gebruikt voor het op punt zetten, verfijnen en beleven van deze ‘aqua-viteʼ. Hij 

ging te rade bij de grote jeneverstokers der aarde zoals Wissels, Fryns en Smeets .  

Al meer dan 30 jaar stookte Jan ambachtelijk 

jenever. Hij zorgde zelf voor de volledige 

restauratie en op punt stellen van de oude 

stoominstallatie. Hij stookte huisjenevers, 

likeuren, Elixir, Hasseltse graanjenever en het 

bekende goudwater! Jaarlijks zelfs meer dan 1500 

liter. Uiteindelijk werd alchemist Jan ook Meester-

stoker van het nationale Jenevermuseum.  

Het Borrelmanneke kreeg een gedaante! Onlangs had ik nog contact met mijn oude buurjongen Jan. 

Hij vertelde mij dat de Kempeneersstam al honderden jaren verwant waren met dranken en 

creativiteit. Vandaar wellicht zijn drijfveer om stoker te worden. Maar Kortessem draagt hij nog altijd 

in hart en nieren. Hij komt er nog regelmatig en denkt nog vaak aan zijn kinderjaren en ‘Atelier Op 

Zolderʼ. Aan alle mooie liedjes komt een einde en Jan ging op 2 mei met welverdiend pensioen. De 

laatste maanden heeft hij een nieuwe stoker, Steven Reekmans, opgeleid om zijn levenswerk verder 

te zetten. Doch Jans levend water zal altijd rijkelijk blijven vloeien. Meester-stoker Jan, ‘viè goan ne 

goeje kloeti op os hat zetteʼ ‘Op our gezondhed. Sjol hè!ʼ 

Uit: HBvL – Jo Lambrechts                                                                                              Foto: HBvL 
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Nieuwe meester-stoker voor Jenevermuseum 

Hasselaar Steven Reekmans treedt als 

nieuwe meester-stoker van het 

Jenevermuseum in de voetsporen van 

Jan Kempeneers. In oktober lanceerde 

de stad Hasselt de unieke vacature, 

waar maar liefst 25 geïnteresseerden 

voor kandideerden. “Opmerkelijk was 

dat de kandidaten van ver buiten 

Hasselt kwamen, uit heel Vlaanderen en 

zelfs… uit Nederland”, weet schepen 

voor Cultuur, Joost Venken.  

 

Huidige stoker Jan Kempeneers is al meer dan 30 jaar de meesterstoker van het museum en gaat in 

mei van dit jaar met pensioen. Een hoogst uitzonderlijke vacature! Geen enkele andere stad of 

gemeente in België heeft een stoker in dienst. Bovendien stookt het Jenevermuseum volgens 

19de-eeuwse principes en recepturen, wat zo uniek is dat de zoektocht naar een nieuwe stoker 

zelfs het landelijk nieuws haalde.  

“We zijn zeer trots dat onze aanwervingscampagne zoveel weerklank in de media en dito respons 
van geïnteresseerde kandidaten kreeg. Omdat het om een zeer specifieke functie gaat met heel wat 
verschillende taken en verantwoordelijkheden, hadden we toch niet zoveel reacties verwacht. Maar 
het ging natuurlijk om een erg bijzondere vacature. Je kan immers niet elke dag stoker van het 
Jenevermuseum worden”, aldus Joost Venken, Hasselts Groen-schepen van Cultuur. 

 STEVEN REEKMANS NIEUWE STOKER  

Uit alle kandidaten werd uiteindelijk Hasselaar Steven Reekmans (°1979) geselecteerd. Tot voor kort 
was Steven leerkracht-opvoeder en volgde hij de opleidingen ‘Distillateur’ en ‘Graan distilleren’ bij 
Syntra Hasselt. Behalve naar zijn gezin gaat zijn grote liefde vooral uit naar muziek én jenever.  

Stevens liefde voor jenever gaat ver. Met een vakmanschapsbeurs van de Vlaamse Gemeenschap 
leerde hij, ook in het Jenevermuseum, de voorbije jaren het 19de-eeuwse productieproces van 
jenever in een stoomstookinstallatie tot in de kleinste details te registreren, te documenteren, 
kortom te borgen. Hier kon hij zijn kennis van de biochemie én de administratie achter de productie 
van jenever en likeur verdiepen en kon hij er zelf mee aan de slag. Bovendien kan Steven dankzij zijn 
pedagogische ervaring als leerkracht-opvoeder het jeneververhaal op een bijzonder aangename en 
boeiende manier overbrengen. “De functie van museumstoker verschilt grondig van deze van 
commercieel stoker: alles wat de museumstoker in de toekomst zal doen, moet in functie staan van 
het borgen en bewaren van ons unieke immateriële, roerende en onroerende jenevererfgoed voor 
de volgende generaties”, vertelt museumdirecteur Davy Jacobs. “De kandidaten werden bijgevolg 
ook gescreend op hun ‘erfgoed-reflex’. Behalve technische en administratieve kennis waren passie 
voor jenever in al zijn aspecten en het overbrengen daarvan een cruciale eigenschap want meer dan 
ooit wordt de stokersfunctie een publieksfunctie én een netwerkfunctie. Zo zal de nieuwe stoker 
mee instaan voor het ontwikkelen en begeleiden van tastings en workshops en voor het realiseren 
van verschillende projecten in samenwerking met hogescholen, universiteiten en binnen- en 
buitenlandse jeneverproducenten.” 
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HULPLIJN  

Wat denkt huidig meester-stoker Jan Kempeneers over zijn opvolger? “Ik ben zeer 
blij dat ik de museumstokerij, die ik toch als een eigen kindje beschouw, aan de 
goede zorgen kan overlaten van iemand die al ervaring heeft met het stoken. Het 
afscheid zal niet gemakkelijk zijn, maar ik weet dat alles wat ik in die meer dan 30 
jaren voor het Jenevermuseum gerealiseerd heb in goede handen is. En als hij mij 
nodig heeft: ik ben maar één telefoontje verwijderd!” 

Uit: www.joostvenken.be                                       Foto’s: VRT NWS en HBvL 

Noot van de redactie: Sinds de Dag van de Hasseltse Jenever, 19 oktober 2019, is Steven lid van de 
Confrérie van de Hasseltse Jenever. De Grootmeester, de raad van bestuur en alle leden van de 
confrérie wensen hem daarom van harte veel succes en een hoop werkvreugde in zijn nieuwe job. 

Jenever is terug in Hasselt, en Fryns wil drankje populair 
maken bĳ jeugd 

Hasselt was anderhalve eeuw de Belgische jeneverstad bĳ uitstek, maar in 2017 verdween de 

laatste stokerĳ uit de binnenstad. Michel Fryns (61) haalde het destĳds zo populaire graanproduct 

terug naar de Limburgse hoofdstad. 

“Er stroomt alcohol door mijn bloed”, zegt Michel Fryns, telg van de vierde generatie van een 

Hasseltse jeneverfamilie. In 1887 begon zijn overgrootvader Guillaume Fryns een jeneverstokerij in 

de Lombaardstraat. Eind vorige eeuw werd de familiale onderneming verkocht aan de Gentse 

stokerij Bruggeman. “Door de versnippering van aandelen was een overname onvermijdelijk 

geworden”, preciseert Michel, die in 1996 wijngroothandel Hasselt Millésime opstartte. Twee jaar 

geleden deed hij die van de hand en stortte hij zich op een nieuw jeneverproject. Hij kocht eerst de 

failliete stokerij Wissels en haalde een jaar later het familiebedrijf Fryns terug naar Hasselt. 

Bovendien kwam hij met Bruggeman overeen om alle moutwijn voor het jenevermerk Smeets in 

Hasselt te produceren. De assemblage en botteling gebeuren wel nog in Gent. Kortom, drie 

authentieke Hasseltse jenevers kwamen back to the roots. De moutwijn wordt gestookt met de 

originele installaties.  

Nederlandse moed  

“Door de opkomst van gin miste de jeneversector de trein van de mixed drinks volledig”, benadrukt 

hij. “Straffe ironie, want gin stamt rechtstreeks af van jenever, je ziet dat aan de naam. Britse 

soldaten leerden jenever in de Zuidelijke Nederlanden kennen tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-

1648) en noemden de drank eerst Dutch courage - Nederlandse moed, dus. Pas later verkortten ze 

jenever tot gin.” Michel Fryns wil jenever weer lanceren bij de jeugd en kan daarvoor rekenen op de 

hulp van zijn dochter Céleste. “Ze heeft farmacie gestudeerd en daarna een opleiding gevolgd aan de 

Vlerick Business School. Ze heeft daardoor zowel een wetenschappelijke als zakelijke achtergrond”, 

preciseert hij. Het nieuwe aanbod van Fryns is behoorlijk gevarieerd. De uithangborden zijn twee 

jenevers: de Premium Belgian Genever en Vieux Système, een borrel van 38° voor de 

jeneverliefhebber op basis van gerst, rogge en gerstemout. Daarnaast is er Lady Janeʼs Choice, een 

assortiment drinkklare cocktails. De alcoholvrije drank Spice 0.0% wordt gemaakt op basis van vers 

geraspte en geschilde gember en is nu al een hype. 

Naar: HBvL – Rudi Smeets                                                                                 Foto: HBvL 

http://www.joostvenken.be/
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Geproefd: jenever van ’t Stookkot, van korrel tot borrel een 
streekproduct 

Mannen maken plannen. In de gelijknamige film van Marc Didden trekken twee artistieke vrienden 
naar Portugal. Danny Thijs (52) en Kris Vangrieken (51) zochten het minder ver en openden in 
Stevoort jeneverstokerij ‘t Stookkot.  

 

      

 

Hasselt profileert zich in zijn citymarketing nog altijd als dé Belgische jeneverstad. Illustratief 
daarvoor is het toeristische infobord van Toerisme Vlaanderen, waarop onder meer een gevuld 
borrelglaasje staat. Dat imagobeeld strookte nochtans lange tijd niet meer met de realiteit. De 
voorbije decennia verdwenen alle stokerijen uit de binnenstad, maar de teloorgang lijkt afgestopt. 
Even buiten het centrum worden de labels Fryns en Wissels van a tot z geproduceerd door United 
Hasselt Distillers, waar eveneens de moutwijn voor Smeets wordt gemaakt. 

Er is ook distilleerbedrijvigheid in de periferie. In 2009 kwamen Danny Thijs en Kris Vangrieken op het 
idee om jenever te stoken. Omdat ze zich niet meteen een dure stookinstallatie wilden aanschaffen, 
maakten ze gebruik van de ketel van brouwerij Bink in Sint-Truiden. Een jaar later werd die 
overgebracht naar de huidige locatie, een kleine vierkantshoeve in Stevoort. 

“In Hasselt werd in de negentiende eeuw een derde van het Vlaamse jenevervolume geproduceerd, 
maar dat gebeurde op industriële basis”, preciseert Kris Vangrieken. “Wij wilden een hoevestokerij, 
zoals er destijds in Vlaanderen ongeveer driehonderd waren. Boeren stookten de overschot van hun 
graan en fruit uit en hadden daardoor extra inkomsten. Vandaag is er in de Benelux nog maar één 
landbouwstokerij.” 
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Kris Vangrieken en Danny Thijs hebben geen grootschalige ambities. Zij brengen jaarlijks zo’n 
drieduizend liter op de markt. Behalve drie soorten graanjenever maken zij ook drie fruitjenevers 
(appel, bessen, citroen), een cacaojenever, een gin en een rum. Voor Beacon Spirits uit Lommel 
stoken zij onder private label twee eaux de vie (van boskoop en durondeau) en een marc van de 
druivenresten van de wijndomeinen De Caybergh (Herk-de-Stad) en Schorpion (Vliermaal). 

“Dat lijkt nogal wat voor een kleine stokerij, maar als je de knowhow hebt om jenever te stoken, kan 
je ook andere spirits maken”, benadrukt Kris. “Voor ons is het belangrijk dat we een eerlijk product 
afleveren. Wij kiezen van korrel tot borrel voor de korte keten en zijn biogecertificeerd.” 

Zin om ’t Stookkot te bezoeken? Opendeurdag elke tweede zondag van de maand. 

Geproefd door sommelier Jurgen Lijcops: Hasseltse Jenever Vieux Système 

‘Van korrel tot borrel een streekproduct’ staat op het rugetiket van Hasseltse Jenever Vieux Système 
38° van distilleerderij ‘t Stookkot. Dat blijkt uit de herkomst van de ingrediënten: gerst, rogge en 
gerstemout van een lokale landbouwer. Daar wordt jeneverbes aan toegevoegd, samen met drie 
andere geheime kruiden. Jurgen Lijcops: “Dit is een bijzonder lekkere jenever met een charmante 
neus van amandel- en abrikoosaroma’s. Het mondgevoel is zeer aangenaam: fruitig, romig, moelleux. 
Ook retronasaal – geuren gaan via de keel naar de neus – klopt het plaatje volledig. Kortom, ik 
proefde een topproduct met eigenheid en persoonlijkheid.” 

Naar: HBvL - Rudi Smeets                                      Foto’s: HvVL – Luc Daelemans 

 

100 JAAR JENEVER SMEETS 

Een eeuw jenever Smeets: van koppige ondernemer tot wereldtop 

 

“Mijn geheim voor een lang leven? Elke avond een borreltje.” Het is een vaak gehoorde uitspraak 
van eeuwelingen die naar aanleiding van hun 100ste verjaardag geïnterviewd worden door Het 
Belang van Limburg. De kans is groot dat de borrel waarnaar ze verwijzen een Smeets is, het 
iconische Hasseltse jenevermerk dat zich voortaan óók een eeuweling mag noemen. 

Eeuwelingen verdienen een interview in deze krant, en dus 
trekken we naar De Brandewijnsketel in de Hasseltse Raamstraat, 
ook bekend als de oude Smeets-stokerij. Hier zitten we – op een 
veilige afstand van elkaar – aan tafel met Jo Smeets (73), 
kleinzoon van stichter Gerard Smeets en de zoon van Louis, die na 
de Tweede Wereldoorlog de fakkel van z’n vader Gerard overnam. 
Jo volgde op zijn beurt z’n vader Louis op, en zorgde als telg van 
de derde generatie voor de internationale expansie van Smeets in 
de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Begin de jaren 2000 werd 
het merk verkocht aan een grotere groep, om het zo alle 
mogelijke kansen op een succesrijk voortbestaan te kunnen 
bieden in een wereldmarkt gedomineerd door multinationals.  
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Jo wordt geflankeerd door Luc Smeets (62) – ook een kleinzoon van Gerard – en Tom Smeets (35), 
een neef van voornoemde heren en achterkleinkind van patriarch Gerard. Tom verzorgt de  
marketing voor Smeets met zijn bedrijf SirFish. Naar aanleiding van het jubileum schreef hij het 
naslagwerk ‘De Jenever Revival’. “Niet alleen om de honderdste verjaardag van Smeets te eren, maar 
ook en vooral om jenever als Limburgs topproduct op te waarderen.” 

Straks meer daarover. Laat ons eerst een duik nemen in het rijke verleden van de Hasseltse jenever. 
Een geschiedenis met veel hoogte-, maar ook dieptepunten. Want na de Eerste Wereldoorlog is de 
jeneverproductie op sterven na dood. Tóch vindt de dan 26-jarige Gerard Smeets het in 1921 een 
goed idee om in de Hasseltse Kapelstraat een winkel in sterkedrank te beginnen. Dat doet Gerard 
tegen het decor van de Wet-Vandervelde, die twee jaar eerder in voege was getreden en die het 
alcoholgebruik in België aan banden moest leggen. “Die winkel was dus een behoorlijk wild idee”, 
knikken de drie aanwezige Smeetsen.  

 

Aan welke van deze vier eigenschappen is dat wilde idee toe te schrijven: onbezonnenheid, 
vooruitziendheid, lef of koppigheid? 

Luc: “Allevier!” 

Tom: “Da’s gewoon de perfecte samenvatting van hoe een Smeets ineen zit.” (Algemene hilariteit) 

De eerste jaren is Smeets vooral een winkel en een groothandel, maar in 1923 start Gerard ook de 
productie op, met ‘Oude Genever De Leeuwerik’. Die vogel werd het beeldmerk van Smeets. 
Vanwaar die keuze? 

Jo: “Wil je nu geloven dat ik daar nog nooit over heb nagedacht?” 
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Luc: “Allez, Jo, de leeuwerik broedt in korenvelden, en graan is de basis voor onze jenever. Dus da’s 
een logische link. Maar ook: de leeuwerik wordt weleens eigenwijs genoemd, en hij is letterlijk een 
hoogvlieger. Je weet hoe dat woord figuurlijk gebruikt wordt, in de zin van: iemand of iets met 
bijzondere kwaliteiten. Dat heeft ook wel meegespeeld, denk ik.” 

Diezelfde leeuwerik prijkt ook op het etiket van een jenever die op 18 juni 1931 het levenslicht 
ziet: ‘Smeets Extra’, het iconische ‘witteke’ waar Gerard toen al veel van verwachtte. De stichter 
had duidelijk een visie, en die bewaakte hij naar verluidt streng en punctueel. 

Luc: “Klopt, mijn grootvader had naar het schijnt alles stevig in handen: het was zo en niet anders. Hij 
was een strenge maar rechtvaardige baas die alles gezien en gehoord had. Als één van zijn 
werknemers een fles liet vallen, duurde het niet lang of hij stond naast hem. Meestal zonder iets te 
zeggen, maar wel zo van: ‘Ik heb het gezien.’ Hij was ook een zeer harde werker. ‘Ik slaap wel als ik 
dood ben’, was zijn motto.” 

Tom: “Dat heb ik nog gehoord.” (knipoogt naar Jo) 

Jo: (onverstoord) “Ik heb misschien ook weleens gedonderd op de werkvloer, maar ik denk dat ik 
toch een andere baas was dan mijn grootvader en mijn vader Louis – bij hem was het soms neijt 
min.” (lacht) 

Over Louis gesproken: hij zorgt na de Tweede Wereldoorlog voor de eerste grote expansie. Er 
wordt fors geïnvesteerd en De Brandewijnsketel, waar we nu zitten, wordt verbouwd tot stokerij. 
“Dat loopt niet altijd even gesmeerd”, staat te lezen op de website van Smeets. Hoezo? 

Luc: “Het was echt een technisch huzarenstukje om die stokerij operationeel te krijgen en te houden. 
Dus ja, dat heeft bloed zweet en tranen gekost. Maar dat niet alleen: in de jaren 50 zijn er toch wel 
wat tegenslagen geweest. In 1953 overstroomde de Helbeek, die onder de Zuivelmarkt liep. De hele 
fabriek stond onder water, met zeer veel schade tot gevolg. En alsof de duivel ermee gemoeid was, 
brak een jaar later, in 1954, brand uit in het magazijn, ook op de Zuivelmarkt.”  

Jo: “Ik herinner mij die brand nog goed, ook al was 
ik maar zes jaar. Onze pa heeft machteloos 
moeten toekijken hoe alles in vlammen opging.” 

Luc: “Er was voor een paar miljoen frank schade; 
een gigantisch bedrag destijds. Maar het vuur had 
dan ook alle tijd gekregen, want toen de 
brandweer arriveerde, bleek dat ze de brandkraan 
op de Zuivelmarkt niet open kregen. Het ding was 
vastgeroest… Dus moesten ze verderop hun water 
halen, en intussen had dat vuur natuurlijk vrij 

spel.” 

Jo: (knikt) “Toen was er een gasontploffing in een technische ruimte, hier in de stokerij in de 
Raamstraat. Er werd een gat geslagen van zeker vier meter doorsnee tussen het gelijkvloers en de 
eerste verdieping. De gasmaatschappij is dan beginnen te graven, en ze hebben uiteindelijk een lek 
ontdekt in hun leidingen onder de straat. Dat gas had zich opgehoopt in het gebouw, en toen Jef 
Slingers, één van de arbeiders in de stokerij, het licht aanstak, is de boel ontploft.” 
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Luc: “Jef raakte zwaar verbrand, en heeft nooit meer echt kunnen werken. Ja, dat was een drama... 
Maar het had nog erger kunnen zijn als onze alcohol van 96% in brand was gevlogen.” 

Jo, jij stond dus vanaf 1973 in de fabriek, aan de 
zijde van je vader Louis. Maar eigenlijk groeide je 
als kind al op in de stokerij. 

Jo: “Ja, daar is zelfs een foto van: ik, als kleuter 
tussen de groene flessen, op een reclamewagen. De 
stokerij, dat was mijn thuis, hé. Ik woonde om de 
hoek, en onze tuin keek uit op de fabrieksgebouwen. 
Dus ik liep daar in en uit. In mijn tienerjaren wist ik 
eigenlijk al dat er van mij verwacht werd dat ik later 
het bedrijf zou verderzetten.”  

Legt het vooruitzicht op zo’n grote verantwoordelijkheid geen immense druk op de schouders van 
een tienerjongen? 

Jo: “Nee, dat voelde heel gewoon, heel natuurlijk aan. Maar ik heb wel tegen onze pa gezegd: ‘Voor 
ik in het bedrijf kom, wil ik naar de universiteit.’ En dat was oké.” 

Vanaf medio de jaren 80 neem jij de leiding over, en dan kent Smeets een internationale expansie. 
Tot in Rusland toe, waar jullie in Vladimir zelfs een eigen bottellijn bouwden. Hasseltse jenever in 
het land van de wodka, werkt dat wel? 

Jo: “Nee, geen jenever, wodka! Wij zijn als Hasselaren in Rusland de nationale drank gaan stoken, en 
onze wodka was goedkoper dan die van de Russen zelf. (lacht) Trouwens, ook in Afrika hebben we 
wodka gestookt. Al zijn die producten nooit onder de merknaam Smeets verkocht. Maar de jenevers 
van Smeets zijn óók een internationaal succes geweest, tot in Amerika en Canada toe. Op een 
bepaald moment was 40% van onze omzet afkomstig van export.” 

Smeets behoort in die dagen tot de absolute wereldtop. Maar begin de jaren 2000 beslissen jullie 
om het merk te verkopen aan de Zonhovense drankenproducent Konings. Hoeveel pijn deed het 
dat het familiebedrijf na drie generaties een einde kende? 

Jo: (denkt na) “Kijk, in de loop van de jaren 90 was de economische situatie zo geëvolueerd dat wij 
als familiebedrijf steeds meer moesten opboksen tegen multinationals, die veel meer middelen ter 
beschikking hadden. Om ons merk te kunnen blijven verdedigen, konden we twee dingen doen: 
ofwel terugplooien op de lokale markt met een kwalitatief hoogwaardig streekproduct, maar dan 
moest het bedrijf inkrimpen. Ofwel opgaan in een grotere groep die het merk de extra stuwkracht 
kon geven die nodig was om te kunnen blijven meedoen met de grote spelers. Wij hebben voor dat 
laatste gekozen, en daar heb ik nog steeds geen spijt van. Het is te zeggen: we hebben het mérk 
Smeets verkocht, het erfgoed is nog steeds in familiebezit.” 

Het bedrijf blijft op dat moment in Limburgse handen, maar dat verandert in 2011 wanneer 
Konings het merk doorverkoopt aan het Gentse Bruggeman. Hoe Limburgs is Smeets vandaag nog? 

Tom: “100%. Wie Hasselt zegt, zegt Smeets, en omgekeerd geldt hetzelfde. Die twee zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.” 
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Jo: “Ik wil nog verder gaan: Smeets is zeer belangrijk voor Bruggeman, dus ook Hasselt en met 
uitbreiding Limburg zijn belangrijk voor Bruggeman. Het wil niet zeggen dat, omdat de hoofdzetel 
van dat bedrijf in Gent ligt, alle banden met Hasselt zijn doorgesneden.” 

Tom: “Bruggeman heeft altijd gezegd dat Smeets één van hun topjenevers is, en ze hebben ons op 
het hart gedrukt dat ze niet aan de Hasseltse ziel van het merk zullen raken. Integendeel, Bruggeman 
haalt de Limburgse band zelfs stevig aan met de oprichting van United Hasselt Distillers, een 
samenwerkingsverband tussen Smeets, Fryns en Wissels, de drie bekendste Hasseltse 
jeneverproducenten. In het verleden waren er weleens jeneveroorlogen tussen deze concurrenten, 
en vandaag steken die soms nog de kop op. Maar wij, Smeets, denken dat we net de kracht van 
samenwerking moeten gebruiken om jenever – dat onterecht een ietwat oubollig imago heeft 
gekregen en vaak meewarig wordt bekeken in vergelijking met bijvoorbeeld hippe ginmerken – als 
een minstens evenwaardig topproduct opnieuw op de kaart te zetten. En ik denk dat dat aan het 
lukken is. De jenever-revival staat voor de deur.” 

‘De Jenever Revival’, een naslagwerk van Tom Smeets over de oorsprong en de productie van jenever (met ook tal 
van recepten voor originele cocktails), ligt nu in de boekhandel. Daarnaast kun je in de Hasseltse binnenstad een 
interactieve Smeets-ontdekkingsroute ondernemen. Alle info: www.smeets.be. 

                

    

Naar: HBvL                                                                              Foto’s: HBvL en Smeets 
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Te voet en/of met de fiets op zoek naar het CODEWOORD 

              de Confrérie van de Hasseltse Jenever via  
               labeletablissementen en jeneverstanden   
 
Doe mee aan een toffe wandel- en fietstochten langs onze labeletablissementen (de hele maand 
oktober 2021) en onze jeneverstanden (enkel tijdens de Jeneverfeesten) in de Hasseltse binnenstad 
en de randgemeenten. Begin je tocht met een digitaal bezoek aan 
www.confreriehasseltsejenever.be/wandel- en fietstocht 2021 vanaf 1 tot en met 31 oktober 2021. 
Wie in alle labeletablissementen een (of meer) Hasseltse jenever(s) bestelt en de code ‘CHJ’ aan de 
ober meegeeft, krijgt een of meerdere letters cadeau. Wie alle letters verzamelt en daarmee het 
codewoord vormt en dat codewoord naar secretariaat@confreriehasseltsejenever.be stuurt met als 
onderwerp van de mail ‘codewoord 2021’, maakt kans op een fles ‘Hasselts goud’.  

                  
 
Let op! Voor de wandeltocht en de fietstocht is er een ander codewoord voorzien. Mix dus geen 
letters van de etablissementen van de wandeltocht met die van de fietstocht. U mag gerust aan 
beide tochten deelnemen: dat verdubbelt je kans om te winnen.  
Vergeet ook je naam, adres en telefoonnummer niet in de mail te vermelden zodat we u kunnen 
bereiken als u gewonnen heeft. 
U kunt de bezoeken aan onze labeletablissementen natuurlijk over de volledige maand oktober 
spreiden. 
 
Het volledige reglement vindt u op www.confreriehasseltsejenever.be/wandel- en fietstocht 
2021/codewoord vanaf 1 oktober 2021. De actie loopt dus tot 31 oktober 2021. Wie tijdens de 
Jeneverfeesten de standen van de Confrérie bezoekt, kan ook de lettercombinatie van de 
standhouders cadeau krijgen. Wel moet u dan nog zelf het codewoord puzzelen.  
De CHJ wenst iedereen veel plezier en succes. 
 

Onze labeletablissementen vindt u op de volgende pagina. 

http://www.confreriehasseltsejenever.be/wandel-%20en%20fietstocht
mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be
http://www.confreriehasseltsejenever.be/wandel-%20en%20fietstocht
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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
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Culinair met jenever 

Meringue met advocaat van jenever  

Ingrediënten voor 6 personen: 

Voor de advocaat: 6 eidooiers - 50 gram vanillesuiker - 400 ml gecondenseerde melk - 325 gram 

suiker - 150 ml Hasseltse graanjenever  

Voor de meringue: 3 eiwitten - 150 gram suiker - 1 eetlepel maïszetmeel - 1 theelepel azijn - zout  

Bereiding: 

Doe voor de advocaat de eidooiers, de vanillesuiker, de gecondenseerde melk, de suiker en de 

graanjenever in een steelpannetje en roer los. 

Verwarm al roerend zachtjes op het vuur tot het mengsel begint te binden.  

Giet de advocaat in een bokaaltje en laat afkoelen.  

Maak ondertussen de meringue.  

Klop de eiwitten schuimig in de 

keukenrobot.  

Voeg tijdens het kloppen beetje bij beetje 

de suiker, het maïszetmeel en de azijn toe.  

Schep het opgeklopte eiwit in een spuitzak 

met daarin een rond spuitmondje.  

Spuit op een met bakpapier beklede 

bakplaat toefjes van het eiwitmengsel.  

Zet de meringues gedurende 1 uur à 1u30 

in de oven op 90 graden.  

Hoe serveren? Vul de meringues gewoon op met de advocaat.  

 

Naar: Njam TV                                                                                         Foto: Stephanie Bex      

 

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’.  

            

 

mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be
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Activiteitenkalender 

Voorbije activiteiten 

Door corona lagen onze activiteiten grotendeels stil. 
 
Foto’s van vroegere activiteiten zijn 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: 

4 juli 2021: Landbouwdagen Alden Biesen van 10 tot 18 uur 

16 september 2021: Algemene Vergadering CHJ in Raadzaal historisch stadhuis Hasselt om 19.30 

uur 

16 oktober 2021: Dag van de Hasseltse Jenever op vele plaatsen in Hasselt 

16 en 17 oktober 2021: Jeneverfeesten  

Meer nieuws over de Dag van de Hasseltse Jenever, de Jeneverfeesten en de Codewoord-wandel- 

en fietstochten van de confrérie in onze editie van september 

U wordt via mail of ons ledenblad op de hoogte gehouden indien deze activiteiten effectief 
geen doorgang vinden. 

Onze sponsors: 

                                              

                                   

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

Keizer Karel bezocht verschillende keren Hasselt en Kuringen 

  

KEIZER KAREL V  

Een korte historische achtergrond 

Hij werd geboren in het Prinsenhof te Gent op 24 februari 1500 als zoon van Filips de Schone en 

Johanna van Castilië, ook wel later ‘Johanna de Waanzinnige’ genoemd, na de vroege dood van haar 

man in Spanje in 1506. Filips de Schone en zijn zus Margaretha van Oostenrijk waren de kinderen van 

keizer Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië. Als jongeling werd Karel opgevoed door 

zijn tante Margaretha van Oostenrijk te Mechelen. Zijn opleiding kreeg hij van de theoloog Adriaan 

van Utrecht, de latere Paus Adrianus VI . Als 8-jarige won hij de prijs van de beste haakbusschutter 

van Mechelen. Van zijn grootouders langs vaders kant, Maximiliaan en Maria, erfde hij Oostenrijk, 

Hongarije, Bohemen, de hertogdommen en graafschappen in de Nederlanden en de Franche-Comté . 

Van zijn grootouders langs moederszijde, Ferdinand en Isabella, erfde hij Castilië, de Caraïben, 

Centraal-Amerika en delen van Afrika, evenals Aragon, Napels, Sicilië en Sardinië. “In zijn Rijk ging de 

zon nooit onder !“ zo leerden we vroeger in de geschiedenislessen. In 1515 werd hij ‘Heer der 

Nederlanden’ en in 1519 werd hij door de Duitse Keurvorsten gekozen tot ‘Keizer van het Heilig 

Roomse Rijk’. Hij huwde op 10 maart 1526 in Sevilla met de mooie, 23-jarige prinses Isabella van 

Portugal (1503-1539) . Zij was evenwel zijn nicht en daarom moest hij hiervoor een pauselijke 

goedkeuring te verkrijgen, wat – natuurlijk - ook gebeurde. Ze kregen 4 zonen en 2 dochters, 

waaronder Filips II; zijn latere troonopvolger. Isabella stierf bij de geboorte van haar laatste zoon. 

Daarna kleedde Karel V zich voor altijd in het zwart. Zijn kin stak deels vooruit en in Vlaanderen sprak 

men van de “ Peerdemuile “ van Karel V. Karel V voerde een strenge, religieuze, katholieke politiek 

met onderdrukking van het protestantisme en de islam. In 1555 droeg hij zijn macht over aan zijn 

zoon Filips II.  Willem van Oranje stond hem bij tijdens zijn afscheidsrede te Brussel. 

Eerste bezoek in Hasselt en Kuringen op 12 juni 1521  

Op die dag, na de Rijksdagvergadering 

te Worms - met als groot besluit de 

uitvaardiging  van een Edict tegen 

Luther en de protestanten - trok keizer 

Karel door de stad Hasselt en logeerde 

hij te Kuringen. Volgens ‘Hasselt Intra 

Muros’ bracht keizer Karel op 12 juni 

een groot deel van de dag  door in Den 

Valck, de eerste woning aan de 

Maastrichterstraat , vlakbij de Grote 

Markt . Nu is het de ingang van de 

‘Galerij de Ware Vrienden’ en het 

voorste deel ervan.  
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Er werden hem 46 kannen witte en 41 kannen rode wijn met ‘suikergeback’ aangeboden . Het 

register van de bouwmeesters over de jaren 1509-1565 noteerde heirover dat het ‘suikergeback’ 

gemaakt werd met ‘2 pont gebacken cruyts op caneel , 2 pont ersucker ende 2 pont 3 vierde 

broetsucker’. Tijdens datzelfde jaar verbleven nog andere belangrijke personen in De Valck: de 

koningin van Spanje en Hendrik van Nassau, de veldheer van keizer Karel ( met echtgenote ). De 

Valck was toen heel goed bekend. Op 15 mei 1521 vroeg  Jan van Groesbeek, kastelein van Kuringen 

en vader van de latere prins-bisschop Gerard van Groesbeek (1564-1580.) aan de burgemeesters van 

Hasselt hulp bij het bouwen van het kasteel van Kuringen:” wy versuecken uch ghy ons bystant doen 

wilt ende senden ons te hulp en zoe, volck ende karre.”( Uit kroniek van Hasselt.) Vermoedelijk 

verwachtte men in Kuringen hoog bezoek. Vandaar dat alles in gereedheid diende gebracht te 

worden.  

Na zijn bezoek aan Hasselt en Kuringen in juni 1521 werd keizer Karel 

maanden later verliefd in Oudenaarde op Johanna van der Gheynst, 

het  dienstmeisje van Charles De Lalaing, een groot figuur in de 

tapijtwereld in het Oudenaardse.  Zij geraakte in verwachting en op 

28 december 1522 werd de latere Margaretha van Parma, zijn 

natuurlijke dochter geboren. Zie schilderij hiernaast.  Het meisje 

werd gedoopt in de kerk van Pamele aan de oostzijde van de Schelde 

.Aan diezelfde zijde ligt wat verderop de prachtige woning van De 

Lalaing, die nu nog te bezoeken is. Aan de westzijde lag het kasteel 

waar de jonge Karel V destijds zou verbleven hebben.  Filips II werd 

na de dood van zijn vader Karel V in 1558  koning van Spanje en de 

Nederlanden. Hij vroeg zijn halfzus, Margaretha, om hem te 

vertegenwoordigen in de Nederlanden als landvoogdes.  

Hijzelf was ondertussen verhuisd naar het warmere Spanje. De onrust in de Nederlanden nam verder 

toe door het opkomend protestantisme, opstanden, plunderingen en kerkvernielingen. In 1567 zond 

hij Alva met 10.000 soldaten naar de Nederlanden omdat Margaretha niet al te streng had 

opgetreden tegen de onruststokers. Denk maar aan de beeldenstorm in Antwerpen op 20 aug. 1566. 

De Spaanse Furie, zoals de zending van Alva naar de Nederlanden ook wel eens wordt genoemd, 

leidde tot het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog.  

Landvoogdes Margaretha (zie schilderij hiernaast) wilde in 

Antwerpen een verder onderzoek instellen naar de  

ongeregeldheden. In die periode was Jan Rubens, gehuwd met 

Maria Pypelinckx , schepen in Antwerpen. Maria’s vader was 

afkomstig van Kuringen en zijn voorouders woonden in Hasselt op 

de hoek van de Kapelstraat en de Hoogstraat in het huis ‘La Rose’. 

Tijdens de tweede helft van de 15de eeuw noemde men dit huis 

ook wel het ‘Pypelinckx huis’. Nu is er Nespresso gevestigd.  Jan 

Rubens en Maria Pypelinckx besloten uit angst voor de Spaanse 

repressie om te vertrekken uit Antwerpen en gingen in Keulen 

wonen. Hun zoon, Peter Paul Rubens, was toen nog niet geboren. 

Zij vertrokken in september 1568 en gingen onderweg overnachten 

bij de familie in Kuringen. Het verwonderde mij, toen ik las dat 

Maria Pypelinckx bij die gelegenheid in Gors-Opleeuw ook als meter 

optrad bij de doop van Filip Rubens, het neefje van haar man.  
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De VALCK  

De Valck was toen een zeer bekende afspanning met gasthof. Er was plaats om 40 paarden te stallen 

en er waren 16 slaapvertrekken .De grootste bekendheid bezat De Valck tijdens de eerste helft van 

de 16de eeuw. Er grepen ‘luisterrijke feesten en ontvangsten plaats’, georganiseerd door de 

‘aanzienlijken’ van het graafschap Loon. Van november 1523 tot juli 1524 kwam van der Marck 7 

keer naar Hasselt en gebruikte hij  in De Valck meestal het middagmaal en overnachtte hij er 

verschillende keren ! In 1525, op Pinksterdag, hield jonker Steven de Geloes, wonende in het 

Gravenhuis er een feest. Hij had de koninklijke vogel van de buksschutters afgeschoten. De stad 

Hasselt schonk er met Kerstmis 1529 en 1530 4 kannen wijn ter ere van de in Hasselt geboren Frans 

Tittelmans, een zeer geleerde en bekende kloosterling in Italië. Daarom is er in Hasselt de Frans 

Tittelmansstraat, kortbij de Genkersteenweg.  De overheid is bezig geweest met zijn heiligverklaring 

omdat er wonderbare dingen hadden plaatsgegrepen na zijn overlijden op jong leeftijd. 

 Het  verval van De Valck tekende zich langzaam af tijdens 

het midden van de 16de eeuw ten voordele van Den Helm 

op de Grote Markt en Die Crone op de Havermarkt, maar 

De Valck bleef niettemin een bekend hotel. In 1888 werd 

de herberg heringericht als koffiehuis en vergaderruimte 

voor de Ware Vrienden en de Melophielen. Op de 

voorgevel plaatste men het borstbeeld van burggraaf 

Coupy de Quabeck, de weldoener van de vereniging. 

Midden januari 1814 kwam een groep kozakken van 

generaal von Bulow via de Kempische Poort tot op de 

Grote Markt en ze begaven zich naar De Valck . De 

eigenaar, Maire Cox van Hasselt, werd door hen 

aangesproken, maar hij verstond hen niet. De kozakken 

werden kwaad en bonden hem vast aan een karrewiel. 

Zijn vrouw kwam door dat lawaai naar buiten en van de 

angst viel ze in zwijm op de grond. Cox riep zijn knecht om 

een ton Hasseltse jenever bij te halen en dat te schenken. 

De rust keerde weer en er werd veel geschonken en…veel gedronken.  Zelfs zo veel dat men de 

bevelhebber naar een kamer diende te brengen. Vermoedelijk riepen de  Kozakken bij het 

binnenkomen: “Bistraout! “ wat zo veel betekende als :“Geef ons wat eten en drinken zodat we onze 

reis kunnen verder zetten.“ Vandaar komt de naam ‘bistro’. Deze etymologische verklaring voor het 

woord “bistro’ werd onlangs ontdekt in een bistro te Parijs door de vroegere voorzitter van de 

Limburgse Toeristische Gidsen, Lievin Kelles. Of ze klopt, weten we niet zeker.  

Bronnen : Kroniek van Hasselt ; Dr. J; Grauwels . Hasselt intra muros ; Guido Caluwaerts . De graven 

van Loon ; Jan Vaes. Kroniek van de abdij van St.Truiden ; Dr.E.. Lavigne .  

Eigen documentatie: Willy Smeets . 

 
Naar: Willy Smeets                                                                                                         Foto’s: Hasel 
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Stokerij  Elens                                                  Demerstraat 66 Hasselt 
 

1865     Cyriel Elens (foto) (°1846 Beringen) komt op aanraden van zijn oudere  
              broer en provincieraadslid, Emiel, naar Hasselt om daar in volle  
              glorietijd van de jeneverindustrie de stiel te leren. 
1871     Met familiekapitaal koopt hij de stokerij Cordens en zet de activiteiten  
              verder. 
1874     Aankoop van de stokerij Thiers.  
              De beide bedrijven vormen nu één geheel  
              met de voorkant  aan de Demerstraat en de 
              achterkant aan de Gasthuisstraat. 
 

Beide panden worden gemoderniseerd en er wordt een stoommachine 
geïnstalleerd. 
1927     Cyriel geeft het bedrijf over aan zijn zonen Adrien (1886-1965)  
              en Jules (1888-1963). 
              Vanaf dan wordt het dus “A. & J. Elens”. 
1936     Cyriel Elens overlijdt op 90-jarige leeftijd. 
1952     Beide broers zijn pensioengerechtigd, hebben geen opvolgers en 
              liquideren bijgevolg het bedrijf. 

 
Enkele producten: Hasselt Vieux Système Wit Paard, Hasselt Vieux Système Old Jim, 
Hasselt Vieux Système Goliath, Vieille Fine Extra Perle d'Or, Elixir De Nachtegaal, Fine St. 
Georges en Fine Château  du Castel. 
 
 

 
Naar: Nationaal Jenevermuseum Hasselt   Foto’s: Nationaal Jenevermuseum Hasselt - Hasel 
            Michel Broux 

In memoriam: oud-Commandeur Henri Baert 
 

                                     


