
Het Liers 
Vlaaikesboek





© stadmuseum Lier, 2018

Het Liers 
Vlaaikesboek



Het Liers 
Vlaaikesboek



Een vlaaike met geschiedenis 

 Het allereerste?

Wanneer het Liers vlaaike precies ontstond, 

is zoals bij de meeste streekproducten, 

onmogelijk te achterhalen. Vaak wordt verteld 

dat het Liers vlaaike één van de oudste 

streekgebakjes in de provincie Antwerpen is. 

Het zou al meer dan 300 jaar bestaan. Dat 

is echter niet zo makkelijk te bewijzen. Pas 

vanaf midden 19de eeuw hebben we een 

historisch houvast. 

 Voorgangers

Het Liers vlaaike zou een lokale voorganger 

hebben gehad, in de vorm van een grotere 

pruimenvlaai. In een spotschrift uit 1722 

worden twee personages opgevoerd: Hans 

Vlaey, die symbool stond voor de Lierenaar, 

en Piet Bult-Sack, die de Mechelaar 

verbeeldde. In een fictieve dialoog spot de 

Mechelaar met  de Sint-Gummarustoren, 

waarvan de spits in 1702 na een blikseminslag 

afbrandde en die er 20 jaar later nog altijd “zo 

plat als een vlaai”  bijstond.

 Het eerste recept

Het eerste recept dat goed lijkt op dat van 

het huidige Liers vlaaike vinden we terug in 

het Memorieboekje van Lodewijk Jozef van 

Kessel, de in 1800 overleden kanunnik van 

de Sint-Bavokathedraal in Gent  “Neem een 

uper (=1/3 liter) zoetemelk, 3 beschuiten en 

3 gestampte kruidnagels. Laat alles koken 

en giet er siroop bij om te verzoeten. Doe 

vervolgens het mengsel in een taartkorst en 

laat alles bakken.”

 De eerste echte   
 vlaaikesbakker?

Voormalig stadsarchivaris Tuur Lens dateert 

de oorsprong van het Liers vlaaike in de 19e 

eeuw en duidt bakker J.B. Taymans van 

bakkerij De Lelie, op de hoek van de Grote 

Markt en de Eikelstraat, aan als uitvinder van 

het recept. 

 De koninklijke vlaai

Bakker Eugène Van den Eynde uit de 

Antwerpsestraat zou het recept van het 

Liers vlaaike geleerd hebben van Taymans. 

Hij liet zijn dochter een vlaaike presenteren 

aan koningin Maria-Hendrika die samen 

met haar man, Leopold II, in Lier was voor 

de Gummarusfeesten van 1890. Even later 

liet de bakker een koninklijk wapen boven 

zijn deur aanbrengen met als onderschrift 

Fournisseur de la Cour. Deze gebeurtenis 

inspireerde Felix Timmermans voor het 

verhaal In de Koninklijke Vlaai.

 De orde

Tot op het einde van de 20ste eeuw had elke 

bakker in Lier zijn eigen recept en variant. 

Bakkerszoon Johan Hendrickx stond mee 

aan de wieg van de Orde van het Liers Vlaaike 

(°1999) wat zorgde voor een  standaardisering 

van het recept. 
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Op orde…
Tot op het einde van de 20ste eeuw 

had elke bakker in Lier zijn eigen recept 

en variant van het fameuze vlaaike.

Sommige recepten weken sterk af 

van het origineel (voor zover 

er van een origineel sprake is), wat 

aanleiding gaf tot opiniestukken 

vol verontwaardigde uitroeptekens.

“Telkens wanneer ik voorbij een 

bakkerswinkel of patiserie ga, moet 

ik met ontzetting opkijken naar de 

wansmakelijke vorm en uitzicht der 

tentoongestelde vlaaikes, de faam 

van de Stad Lier!”, foeterde Bernard 

Janssens in de Vrije Tribuun van Ons 

Lier (18/08/1983).

Bakker Jos Verelst leerde het 

recept van zijn vader en grootvader. 

Volgens hem is in de loop der jaren 

niet zozeer het recept als wel de 

manier van bakken veranderd. 

Vroeger was het bakken zeer 

arbeidsintensief en de versheid van 

de ingrediënten voor deeg en vulling 

was cruciaal voor de smaak. Niet 

elke bakker kon dat waar maken.  

Er bleven klachten komen en de 

Lierse bakkers beseften dat het 

zo niet verder kon. Bakker Johan 

Hendrickx nam het initiatief en  

riep de Lierse bakkers bijeen om 

tot één degelijk recept te komen.  

 

“We hadden afgesproken om elk 

ons eigen recept mee te brengen 

naar de eerste vergadering. 

Niemand had het bij!” Er was 

meer nodig om de decennia van 

geheimhouding en wederzijds 

wantrouwen ongedaan te maken. 

Ettelijke vergaderingen later lukte 

het om tot een gestandaardiseerd 

recept te komen voor een kwalitatief 

vlaaike. De Orde van het Liers 

Vlaaike (°1999) was geboren!

Sinds 2007 is het Liers vlaaike 

erkend als Vlaams streekproduct. 

In 2013 haalde de lekkernij het 

Europese BGA-label, wat staat 

voor Beschermde Geografische 

Aanduiding. 
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Het Liers vlaaike is voor 

schrijvers en dichters een 

onuitputtelijke bron van 

inspiratie. Over vorm, smaak 

en … versheid raakt men 

maar niet uitgeschreven.

Een kleine bloemlezing

E en koninklijk vlaaiken bestaat uit een 

schoteltje deeg, de rondgroote van 

een inktpot; daarin wordt een spijs van 

siroop, bloem en suiker gegoten, dan 

efkens gebakken in den oven, zoodat de 

randekens van het deegschoteltje een 

bruin kantje krijgen, en de harde spijs 

barst, smakelijk om zien! Het is een hertelijk 

eten als ze versch zijn en nog kraken, 

want na een week zijn ze dor en droog, en 

wringen als een katoenen prop in de keel. 

 

Alle vreemdelingen, die per abuis in de 

kleine stad komen, koopen bij Sooke van der 

Musschen zoo een pak van twaalf vlaaikens 

voor den prijs van vijftig centiemen.

Andere bakkers hebben hem willen nadoen, 

maar och Gottekes! ze zijn er nooit in gelukt, 

den aroom en den heerlijken vasten smaak 

er aan te geven. Hunne vlaaikens bleven 

liggen, verrimpelend en verdroogend tot 

een soort van bijna gewapend beton, om 

nog met geenen hamer kapot te kloppen.

Uit: ‘In de Koninklijke Vlaai’, een verhaal van 

Felix Timmermans verschenen in:  

Het Keerseken in de Lanteern, 1928

Liersche Vlaaikes worden gemaakt  

met de hand 

een schoon potteken met fijne kant 

soms gemaakt een maant te voren 

eer er de spijs wort in geboren 

dan mocht het toch den oven zien 

ten hoogste ‘nen minuut of tien

Bakker August Swinnen, 1938

 

ach zo heet dit kleinood Lierse vlaai te zijn 

zo bescheiden van formaat en toch 

geurt de bruine kleur naar de zoetekoek 

van vannacht 

 

Tom Marien, 2017

Hoe moet je een  
Liers Vlaaike eten? 

Mij is indertijd geleerd, dat je ‘t gretig 

moet opknabbelen, als het nog vers is, en 

een beetje opgewarmd, bij een kop hete 

zwarte koffie. Met een klontje suiker d’r 

in. Laat het Vlaaike in geen geval te lang 

liggen. Na enkele dagen is het uitgedroogd. 

Als het hard geworden is, kun je ‘t beter 

gebruiken bij het bak- of ton-spel, bij wijze 

van stuiver.

Gaston Durnez, 1996

“En Tist deed wat hem inviel en toen de 

brij klaar was, steeg er een wonderlijke 

geur uit het mengsel, dat zo fijn rook 

en dat zo verheven geurde zodat Tist 

dacht dat Sint-Gummarus in hoogst 

eigen persoon het recept in zijn oor had 

gefluisterd.”

Uit ‘De Geschiedenis van de 

Vlaaikensmannen’, een verhaal van Wim 

Van Gelder uit de bundel Lierse vertellingen 

uit de tijd van onze Groeteva, 1992

Gelukkig die met volle beten

een vers Liers vlaaike heeft gegeten!

De smaak vergeten doet hij niet:

een ‘wonderbeet’ op elk gebied!

Luc Van Lierde

Daarom gunt Tijl u deze raad: “Zo gij naar Lier  op speurtocht gaat,  
koop Lierse Vlaaikes  rond en fijn!

Vraag enkel of het verse zijn!”  
Bert Peleman

Voorstelling ‘De Zachte Keel’ door Felix Timmermans in een regie van J.Saerens, opgevoerd te Lier, januari 1968. 

Foto’s Archief Lier
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Na WO II krijgt het Liers vlaaike 

een actieve rol in de culinaire 

promotie van de stad. Sinds de 

Sint-Gummarusfeesten van 

1965 is het een vaste waarde op 

toeristische beurzen. Op elke 

officiële ontvangst en receptie 

biedt de stad Lier een vlaaike 

aan. Een traditie die met de 

oprichting van de Orde van het 

Liers Vlaaike in 1999 formeel 

ontstaat. Deze traditie wordt 

zeker verdergezet. Toch denkt 

men ook aan een alternatief; 

iets dat beter past bij wijn of 

een lekker glas caves, het ‘Bier 

van Lier’. Alle suggesties 

zijn welkom! 

Voor Cee-Jay is dit het lekkerste wat hij ooit gegeten heeft.  “Krokant buiten en onverwacht zacht binnenin”. 

Zo omschrijft Angela de eerste beet. ‘Helemaal klaar voor een tweede hap!’

Maxim is niet “overdreven zot” van 

dit soort gebakjes, maar na de eerste beet is 

hij overtuigd. Als nieuwkomer in Lier vindt hij 

het in elk geval een lekkere start.

“Een heel aparte smaak”,  

vindt Mynairfa, “het smaakt een beetje 

naar… meer”.

Een vlaaike om 

trots op te zijn…

We gingen op  

zoek naar mensen 

die nog nooit  

in een vlaaike 

hadden gebeten 

en vroegen hun 

reacties.

Vandaag toch. “Zit er chocolade in? Nee? Ik ben er zeker  

van dat het nog lekkerder wordt met chocolade in!”

De eerste beet
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“Net zoet genoeg!” Ioana woont 

al enkele jaren in Koningshooikt, maar een 

Liers vlaaike had ze nog niet geproefd. Ze 

is onmiddellijk verkocht door de stevige, 

kruidige smaak.  Matei vindt het ook wel 

lekker, maar toch niet het allerlekkerste.

Nicky is niet overtuigd. Er zit iets 

in (Rozijnen? Peperkoek? Kandij?) waar ze niet 

van houdt. Maar de textuur zit wel goed: niet 

te hard en niet te droog.

Marike moet onmiddellijk aan 
worteltaart denken. Voor alle 

duidelijkheid: Marike is dol op worteltaart. 

‘Een klein lekker worteltaartje. Dat is het!’

“Klein maar fijn!” Wilfred is 

marktkramer en doet Lier aan om Limburgse 

vlaaien te verkopen. Hij is op slag helemaal 

enthousiast over het Lierse tegenhangertje 

van zijn vlaaien. Het doet hem denken aan 

speculaas.

Tommy:  

‘Het smaakt een 
beetje naar… 
Tja hoe zal ik het 
zeggen. Het doet 
me wat denken 
aan… Of toch niet? 
… Maar het is wel 
lekker!’

12 13



De vorm van het vlaaike

Alvorens de Orde eenvormige regels 

opstelde, kon je vlaaikes vinden in alle 

maten en soorten.

Oudere Lierenaars denken nog 

graag terug aan het kleinnood van 

bakker Fabri. Er zijn ook verhalen van 

(Hollandse) hobbybakkers die bij het woord 

vlaai aan koe en wei dachten en die hun 

baksels zowat dezelfde vorm gaven. Daar 

was een middelgroot gezin een halve week 

zoet mee.

Die tijden zijn voorbij en elke rechtgeaarde 

Lierenaar kan nu zonder veel moeite een 

welgevormd vlaaike van een misbaksel 

onderscheiden. Weet jij wat de juiste vorm is?
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