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Beste Vrienden en 
Vriendinnen, 
 
Een oude jenever met de naam ‘Waarzeg-
ster’ doet vermoeden dat na het nuttigen van 
enige glazen de toekomst voorspelbaar 
wordt. Dat zouden we hard nodig hebben in 
deze letterlijk en figuurlijk barre tijden. De 
werkelijkheid is echter grilliger. Daarentegen 
lijkt me de slogan in het plaatje wel van toe-
passing: ‘neem voor de feestdagen iets in 
huis dat goed en redelijk in prijs is’. Een tip 
voor het nieuwe jaar? 
Zo’n simpel plaatje geeft ook het bestuur stof 
tot nadenken! We gaan er komend jaar weer 
tegenaan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik wil jullie namens het bestuur prettige 
feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar 
toewensen! 
 
Jos Poolman, voorzitter 

 

Vanuit het museum 
  
Beste Vrienden van het Nationaal Jenever-
museum, 
 
Hoe was 2022 voor ons? We zijn dit jaar flink 
bezig geweest met de organisatie; daarin za-
gen we echt groei en succes. Toch valt er 
nog meer dan genoeg te doen en te verbete-
ren. We zullen ons ook in het volgend jaar 
niet gauw vervelen. 
 
Daarnaast hebben we een mooi aantal 
nieuwe medewerkers en vrijwilligers kunnen 
begroeten. Het is fijn dat mensen betrokken 
willen zijn bij het museum, de branderij, de 
molen en het depot. Helaas zagen we ook 
collega’s vertrekken, door ziekte geveld wor-
den en zelfs overlijden. Het hoort erbij, maar 
het is niet leuk. 
 
De Vrienden hebben ook dit jaar belangrijke 
bijdragen geleverd aan het museum. Met 
name de gevelstenen en het glas-in-lood 
raam zijn erg mooie aanvullingen op onze 
collectie. Het is altijd hartverwarmend om 
steevast zoveel vrienden bij onze activiteiten 
te zien. Zo hoort het ook, maar Trou moet 
blijcken en dat blijkt maar weer zo! 
 
We merken dat de gedragspatronen van be-
zoekers in post-coronatijd anders zijn gewor-
den: rustige weekdagen, ramvolle weeken-
den en veel groepsbezoek. De landelijke 
trend wijst erop dat dit voorlopig zo zal blij-
ven. Het intercontinentale toerisme ligt nog 
op zijn gat. Onze bezoekcijfers stijgen ge-
staag, maar we zijn nog niet op het niveau 
van succesjaar 2019. Wel valt op dat het 
aantal proeverijen al hoger is dan in dat jaar. 
Onze tentoonstellingen waren echt leuk en 
interessant, maar toch hebben te weinig 
mensen deze gezien.  
 
We hebben trouwens aan bijzonder ge-
slaagde evenementen meegedaan en ook 
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zelf georganiseerd.  Bij het IDDF waren we 
niet alleen op het festivalterrein aanwezig, 
maar was ook ons depot geopend. Daar-
naast waren er de Molendag, de Branders-
feesten en natuurlijk ons eigen Jeneverfesti-
val. De volgende editie zal nog mooier, groter 
en beter worden, dat is het plan. 
 
2023 wordt een belangrijk jaar. We weten al 
dat de subsidie minder zal zijn dan we nodig 
hebben en dus moeten we nog beter in staat 
worden onze eigen broek op te houden.  
Het museum wil hét platform voor Neder-
lands gedistilleerd zijn, maar daar moet je 
dan wel naar toe werken. We gaan de verge-
zichten een gezicht geven en een aantal be-
langrijke onderwerpen een kop en een staart 
geven. U gaat van ons horen! 
 
Een hele fijne feestmaand toegewenst en 
graag tot in 2023, te beginnen op de nieuw-
jaarsreceptie op 8 januari. 
 
Diederik von Bönninghausen, directeur JM 
 
 

Lezing Michel Doortmont 
 
Op zondag 11 december 2022 heeft Michel 
Doortmont zijn ‘Familiegeschiedenis door-
drenkt van Jenever’ verteld, die langs herber-
gen en tavernes van de zeventiende en acht-
tiende eeuw naar cafés en bars van nu in 
Amsterdam, Breda en Den Haag voerde. De 
aanwezigen vonden zijn lezing bijzonder 
boeiend. 
 
Van de lezing is een video-opname gemaakt, 
die we momenteel aan het bewerken zijn 
voor een YouTube filmpje. Een jenevervrien-
denaccount is aangevraagd bij YouTube zo-
dat we in de toekomst de mogelijkheid heb-
ben om vaker filmpjes te plaatsen. Zodra het 
filmpje van Michel’s lezing gereed is, zullen 
wij u hierover informeren. 
 
Koos Scheijbeler, PR en activiteiten 
 

 

Enquête excursie Vrien-
den van het Jenever Mu-
seum 2023. 
 
Eind november 2022 hebben wij een enquête 
uitgezet om jullie interesse te peilen voor de 
volgende excursies in 2023. 
 
Er zijn 234 formulieren verzonden. Hierop 
hebben we 46 reacties ontvangen met het 
volgende resultaat: 
- 39 personen hebben aangegeven deel te 

willen nemen aan de excursies; 
- 7 personen hebben aangegeven niet meer 

deel te nemen vanwege een hoge leeftijd, 
waardoor de activiteit als te vermoeiend 
wordt gezien;  

- uit de voorgeschotelde keuzes hebben 25 
personen aangegeven bij Zuidam op be-
zoek te willen, 11 personen bij Us Heit en 
10 personen bij De Hemel/Anima (som-
mige respondenten kruisten meerdere mo-
gelijkheden aan); 

- tevens zijn suggesties gedaan voor be-
zoeken aan andere distillateurs en bier-
brouwers in Nederland en Belgie. 
 

De komende maanden gaan we ons dus beij-
veren om in 2023 een excursie naar Zuidam 
te laten plaatsvinden. 
 
Voor 2023 hebben we nog tal van andere ac-
tiviteiten in de planning staan, maar daarover 
meer in de januari 2023-editie van Gedistil-
leerd. 
 
Koos Scheijbeler, PR en activiteiten 
 
 
 

Nieuwjaarsreceptie 
 
Zondag 8 januari 2023, aanvang 14:00 uur. 
Locatie: de Graanzolder van het Nationaal 
Jenevermuseum te Schiedam. 
 
De Vereniging Vrienden van het Jenever-
museum en het Nationaal Jenevermuseum 
organiseren in samenwerking met het Schie-
dams Jenevergilde ‘Het Gulden Glaasje’ en 
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het Zakkendragersgilde ‘St. Anthonis’ de 
nieuwjaarsreceptie. 
 
Onder het genot van een hapje en een 
drankje willen wij met u terug kijken op het af-
gelopen jaar, maar zeker ook vooruitkijken 
naar het nieuwe jaar. 
 
Wij hopen u op 8 januari te ontmoeten en 
een toost uit te brengen op 2023. 
 
Koos Scheijbeler, PR en activiteiten 

 
 


