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Beste Vrienden
Hier is weer een Nieuwsbrief in onzekere tijden. Allereerst hoopt het bestuur dat jullie
gezond zijn en dat het jullie goed gaat. We
zien elkaar momenteel niet vaak. Na een
periode van relatieve vrijheid, is er nu weer
de gedeeltelijke lockdown, die half oktober
van kracht werd. Deze maakt praktisch alle
fysieke contacten en dus ook de Verenigingscontacten zo goed als onmogelijk en
het maakt onze rol als ambassadeurs van
het museum heel moeilijk.
Gelukkig hebben we nog op tijd de uitreiking van de Vriendenfles 2020 kunnen organiseren, waarvan hierna in de Nieuwsbrief een apart verslagje is opgenomen. De
uitreiking vond weliswaar plaats voor een
beperkt aantal aanwezigen, maar was via
een livestream voor iedereen te volgen. In
de toespraak van de burgemeester was duidelijk te merken, dat hij deze Vriendenflesuitreiking zeer waardeert en deze traditie
hoog heeft. Een fijne opsteker voor ons! De
tentoonstelling van de kunstenaar Wim den
Broeder verheugt zich in een grote belangstelling en oogst veel waardering en loopt
nog de hele maand november. Ik heb begrepen, dat de kunstcommissie weer actief
bezig is met de organisatie van de Vriendenfles voor volgend jaar.
De bijdrage van de Vrienden gaat dit jaar
naar het zogeheten Brandijzersproject.
Hierover verderop in de Nieuwsbrief meer.
Het organiseren van activiteiten waarbij we
elkaar weer kunnen zien, is momenteel
voorlopig weer van de baan. Wij vrezen
voor de lezingen en de nieuwjaarsreceptie.
Wij zijn aan het kijken naar alternatieven, Al
met al een bittere pil, die we voorlopig moeten slikken.
Een lichtpuntje volgend jaar is het 25-jarig
jubileum van het museum. Wij zijn van plan
om dan binnen onze financiële mogelijkheden goed uit te pakken samen met het museum. Dat kan dus alleen met jullie steun!
Dus blijf bij ons en houd de berichten van
ons en van het museum in de gaten!
Jos Poolman, voorzitter

Nieuwsbrief oktober 2020

Etiket Vriendenfles 2020 vol
details en symboliek
“Als ik terugkijk ben ik blij om te kunnen
zeggen, dat voor mij de Coronamaanden
niet eens zo vervelend – maar wel creatief – zijn verlopen”. Dat vertelde Willem
den Broeder op zaterdag 19 september
bij de onthulling van ‘zijn’ Vriendenfles.
Het jaarlijks evenement vond dit keer
plaats in de ruime Westvestkerk, op een
steenworp afstand van het Jenevermuseum.
Willem was al in het najaar
van 2019 uitgenodigd om het
etiket voor de Vriendenfles
2020 te ontwerpen. De Schiedamse kunstenaar ging de
volgende dag de stad in om
foto’s te maken. Hij bekeek
filmpjes over oud-Schiedam
en zag zakkendragers, distillateurs en ‘vatenrollers’ passeren. Na één maand was
het etiket vrijwel klaar.
Op de dag dat hij de laatste fles decoreerde
– omstreeks half maart – werd alles afgeblazen vanwege Corona. “In april kwam er
een leuke en onverwachte wending”, aldus
Willem den Broeder. “Ik werd attent gemaakt op een oproep van het Stedelijk Museum om mee te doen aan het project
Echte Troostkunst”. Willem gebruikte een
foto van een raam in het Jenevermuseum
voor het ontwerpen van een affiche, dat
door heel Schiedam kwam te hangen.

Dubbele expositie
Intussen selecteerde hij een aantal van zijn
kunstwerken voor een tentoonstelling in het
Jenevermuseum. “Dus het Raam en het Etiket hebben een verbintenis met elkaar”, zei
Willem met enige trots in de Westvestkerk.
“Deze combinatie heeft er voor gezorgd, dat
mijn kunstwerken gelijktijdig in het Jenevermuseum en het Stedelijk Museum hangen.
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Zeg nu eerlijk, welke Schiedamse kunstenaar kan dat zeggen?”.
Overigens verliep de ‘onthullende bijeenkomst’ best sfeervol. Tot de sprekers behoorde Theo van Giezen, als voorzitter van
de Kunstcommissie. Hij schetste de selectie
van de kunstenaar. “Wij werden overrompeld door de ongebreidelde fantasie en de
grote creativiteit van Willem én de kunstwerken, die daaruit voortgekomen zijn”, aldus Theo. “In het etiket-van-het-jaar zitten
meer details en symboliek dan op het eerste gezicht lijkt. Het is een etiket om er de
tijd voor te nemen”.
Dat deed ook burgemeester Cor Lamers
voordat hij het verhullende doekje samen
met de kunstenaar van de nieuwe Vriendenfles wegtrok. De burgemeester was van
mening dat er méér Schiedamse kunstenaars als Willem den Broeder grotere aandacht verdienen. Hij mocht de eerste Vriendenfles 2020 in ontvangst nemen, die inmiddels – net als alle voorafgaande – een
plek in zijn werkkamer in het Stadskantoor
zal hebben gekregen. De tweede Vriendenfles ging naar de kunstenaar en de derde
naar de directeur van het Jenevermuseum.
De middag werd afgesloten met een 'act'
van Willem door op een schilderij verf weg
te poetsen. Hierdoor werd het nieuwe etiket
zichtbaar.

Fotografie: Theo Reyman

Theo Reyman, kunstcommissie
Wil je méér weten over de kunstenaar en de
Vriendenfles? Kijk dan op de website
jenevervrienden.nl. Hier is o.m. een samenvatting van de livestream te vinden, die op 19 september is uitgezonden.

Lidmaatschapskaarten
2020
Van diverse kanten kregen we vragen over
de lidmaatschapskaarten. De bedoeling
was om in 2020 weer met lidmaatschapskaarten te gaan werken. Echter de coronacrisis heeft roet in het eten gegooid.
Iedereen, die betaald heeft voor de Vriendenfles 2020 heeft inmiddels ook een lidmaatschapskaart gekregen per post samen
met de tegoedbon voor de fles. De bedoeling was, dat de overige lidmaatschapskaarten bij de receptie van het museum klaar
zouden liggen om opgehaald te worden.
Vanwege de coronacrisis was het museum
deels gesloten deels maar beperkt toegankelijk. Hierdoor was ophalen eigenlijk niet
goed mogelijk. Inmiddels zitten we tegen
het einde van 2020. Dit overziende hebben
we besloten om vanuit het bestuur hier verder niet meer actief mee aan de slag te
gaan.
Leo van den Adel, ledenadministratie

Bestuurszaken
In de Nieuwsbrief van augustus maakten
we gewag van de vacature voor de functie
van penningmeester. Het bestuur is verheugd om te kunnen mededelen, dat de
heer Ludo Verlinde bereid is om deze vacature te vervullen. Ludo zal vanaf november
gaan warmdraaien en meepraten. We kunnen momenteel geen ALV organiseren om
hem door de leden als bestuurslid te laten
benoemen. Formele benoeming zal plaatsvinden in de ALV van het voorjaar.
En verder, Rob van der Stel heeft te kennen
gegeven om zijn functie als bestuurslid “activiteiten” te willen neerleggen. Er is dus een
vacature. Omdat het momenteel niet mogelijk is om groepsactiviteiten te organiseren,
wachten we even met actieve werving.
De begroting 2021 moet dit jaar nog aan de
leden worden aangeboden ter goedkeuring.
Wij kunnen jullie meedelen, dat deze momenteel wordt voorbereid. Nader bericht
volgt spoedig.
Jos Poolman, voorzitter
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Mocht je behoefte hebben te reageren of wil je
meer weten, dan kan dat naar jenevervrienden@gmail.com

Enquête onder de Vrienden
Wat is het profiel van de Vrienden en wat
leeft er onder hen? Kan het bestuur een beter inzicht in hun opvattingen gebruiken
voor het uitstippelen van een koers voor de
Vereniging?
Een plan voor het uitzetten van een ledenenquête ligt al ruim een half jaar op de
plank. De mogelijke ingrediënten van zo’n
onderzoek zijn in april bijeengebracht in een
eerste aanzet voor een enquête. En er was
een stagiair binnen het museum die de vragenlijst zou gaan aanscherpen en uitzetten
onder de Vrienden. En ook nog de resultaten zou interpreteren en verwerken in een
rapportje. Maar…, toen kwam de Coronacrisis en werd alles anders. Stages werden
stopgezet en de mogelijkheden voor de
Vereniging – van algemene ledenvergadering tot excursie – werden sterk beperkt of
moesten anders worden ingevuld.
Toch blijft de wens van het bestuur overeind
om te onderzoeken wat de Vrienden voor
een toekomst van de Vereniging voor ogen
hebben. Alleen zal de vraagstelling ten opzichte van de eerste aanzet ingrijpend moeten worden aangepast, rekening houdend
met de invloed van het Coronavirus. En
jammer, maar helaas: het bestuur zal het
resultaat van de ledenpeiling zelf moeten
verwerken. We pakken de handschoen op;
in de loop van november kunt u de enquête
in uw mailbox verwachten. We hopen op
een hoge respons!
Kees Reichardt

Project brandijzers
Het bestuur heeft besloten de jaarlijkse bijdrage aan het museum te willen aanwenden voor het zogeheten brandijzersproject.
Het is een project, dat aansluit bij een nog
groter project namelijk de verbouwing door
de gemeente van de toegangssteeg naar
het museum vanaf de Hoogstraat. Deze
steeg wordt doorgetrokken naar de Lange
haven zodat de toegankelijkheid van het

museum optimaal wordt.
Een Schiedamse en landelijk bekende kunstenaar Sjef Henderickx heeft een kunstproject rondom brandijzers ontworpen voor de
steeg naar een idee van Rein Melchers en
Rob Klaarwater. Brandijzerafdrukken worden op artistieke wijze in steen vastgelegd
in de steeg. Zo wordt de collectie brandijzers zichtbaar gemaakt als symbool voor de
rol van jenever in de stad en in de wereld.
Sjef heeft dit project al eens in een lezing in
de Locomotief gepresenteerd. In het filmpje
over “Ramen en Brandijzers” kunnen jullie
zijn visie nog eens zien en horen. Zie de
link:
https://www.youtube.com/watch?v=Q0iwsVdoJJA

Het wachten is op de gemeente, die eerst
de doorbraak van de steeg moet realiseren.
Volgens planning zou dit nog dit jaar van
start moeten gaan. Daarna kan het brandijzerproject worden uitgevoerd. Hopelijk
vormt de coronacrisis geen speelbreker.
Jos Poolman, voorzitter

En verder ….
RTL 4 heeft afgelopen zomer opnamen gemaakt voor het programma “Nederland Ontdekt”. (https://tvblik.nl/nederland-ontdekt)
Het museum was er ook bij. Verhalen over
jenever, de Walvisch en Schiedam komen
langs. De eerste uitzending heeft plaatsgevonden op 25 oktober en wordt herhaald op
1 november om 8:00 uur. Een download
komt op de website van het museum.
Bron: Jenevermuseum

Jacques Tange maakt
Schiedam Blue
De bekende Schiedamse kunstenaar Jacques Tange heeft Schiedam Blue gelanceerd. Het betreft een door hem ontwik-

kelde serie aardewerk kunstobjecten
met een speciale kleur blauw, ontleend
aan het historische “Schiedams Blauw”.
Op een aantal objecten stukken staan
jenevergerelateerde onderwerpen, met
een knipoog zoals dit voorbeeld
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Voor meer informatie:

www.schiedamblue.nl
www.jacquestange.com
Galerie Schie 50 Schiedam
Jos Poolman
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