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kunstenaar.  “Het  woord  vrienden staat heel duidelijk
op de voorkant, terwijl op de zijkant de vrienden om
de hoek komen kijken. De fles is niet alleen leuk
voor de vrienden van het Jenevermuseum, maar
ook aantrekkelijk om als cadeau aan vrienden te
geven”.          

_____________________________________

Op naar distilleerderij Van Toor!

Herman Rebers maakt
‘echte  fles’  voor  vrienden
Met gepaste trots presenteert Herman Rebers
het  ontwerp  voor  de  nieuwe  ‘vriendenfles’.  Dat  
wil zeggen: het etiket voor de jaarlijkse speciale
uitgave van de Vereniging Vrienden van het
Jenevermuseum.
“Eerst  had  ik  het  idee,  het  moet  iets  met  jenever  te  
maken hebben. Maar dat was snel over. Ik wilde
iets anders maken dan de vorige flessen, die bijna
allemaal met de productie van jenever van doen
hebben. Ik ben gaan knoeien met het formaat en
dacht: waar is íe voor?.  Hij  is  voor  de  vrienden”.  

Schiedamse jenevervrienden in Vlaardingen? Dat
kan op woensdag 10 november om twee uur. Dan
organiseert de vereniging een bezoek aan
distilleerderij Van Toor (sinds 1883). Het is één van
de kleinste distilleerderijen in Nederland. Een echt
eenmansbedrijf waar Leo Fontijne sinds tien jaar de
scepter zwaait.
Hij vervaardigt o.a. de schelvispekel, de enige echte
historische  vissersdrank.  Maar  ook  Van  Toor’s
moutwijnjenever, Waalwater, Kandeel, Eb en vloed,
Bruidstranen, enz.
Er kunnen circa 25 personen aan deze unieke
excursie deelnemen. De activiteit is gratis voor
leden. Introducees betalen vijf euro. Aanmelden via
activiteiten@jenevervrienden.nl, telefoon 010 – 437
83 85 of 06 – 14 74 41 32. Na de rondleiding wordt
natuurlijk ook geproefd! Deelnemers kunnen op
eigen gelegenheid naar Van Toor aan de
Maassluissedijk 32, 3131 KB te Vlaardingen.

Herman – voorheen financieel ambtenaar bij de
gemeente Schiedam – schildert eigenlijk al vele
jaren.  Hij  heeft  ’t  van  zijn  vader  die  figuratief werkte.
Zijn brood verdiende vader Rebers overigens als
meesterknecht bij de moutwijn-fabriek Hollandia.
“Ik  typeer  mijn  werk  als  non-figuratief. Eigenlijk
probeer ik er altijd wel iets in te zien. Vrijwel altijd
werk ik met papier en doek, dat wil zeggen met
aquarel of acrylverf. Eerlijk gezegd ben ik niet
commercieel. Ik hou niet van dat gedoe er omheen.
Soms denk ik weleens, dat ik de prijs moet
verdubbelen om serieus te worden genomen. Ik
vind  het  leuk  en  daar  gaat  het  om”.  In  de  praktijk  
leidt deze instelling van de kunstenaar tot hele
billijke prijzen en (niet onbelangrijk) tevreden
kopers.
Herman toont de verschillende schetsen, die tot het
definitieve ontwerp voor de nieuwe vriendenfles
hebben geleid. Hij is niet over één nacht ijs gegaan.
“Het  is  een  echte  vriendenfles  geworden”,  aldus  de  
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Serie flessen compleet?
Een aantal vrienden (overigens ook mensen buiten
de vereniging) heeft de serie vriendenflessen van
2004 tot en met 2009 compleet. Bekend is dat
sommigen nog steeds naarstig op zoek zijn naar de
fles van 2004 van Jacques Tange. Deze is echter al
lang  ‘uitverkocht’.  Van  de  jaargangen  erna  zijn  nog  
flessen beschikbaar.
Bekijk uw collectie na én vul tijdig uw ontbrekende
jaren aan zo lang het nog kan !

Volgende sociëteit op zondag
De sociëteit De Locomotief staat op de rails.
Enkele weken geleden is de eerste
bijeenkomst  gehouden,  waar  zo’n  25  à  30  
leden aan deelnamen. De sfeer was prima. Na
de aftrap door dienstdoend voorzitter Aart
Gaasbeek gaf Reinier Scheeres een goed
inzicht in het financiële reilen en zeilen van het
Jenevermuseum. Om in scheepstermen te
blijven;;  het  gaat  ’t  museum  bepaald  niet  voor  
de  wind….  Toch  zet  het  museumbestuur  
dapper door!

Op zondag 28 november volgt de tweede
sociëteit De Locomotief. Leden zijn dan van
harte welkom tussen half vier en (circa) vijf uur
in het Proeflokaal. OP het programma staat de
uitreiking van de nieuwe Vriendenfles aan een
BS-er (bekende Schiedammer). Wie dat is blijft
nog  even  geheim….
Ook dit keer biedt de vereniging haar leden
een drankje aan. Dus: zondag 28 november,
15.30 uur Jenevermuseum

Extra vergadering
Op donderdag 28 oktober zal om vier uur een
extra algemene ledenvergadering worden
gehouden. Er staat slecht één onderwerp op
de agenda, namelijk het benoeming van een
erelid van de Vereniging Vrienden van het
Jenevermuseum. Het gaat om de procedure
voor het benoemen van een erelid, alsmede
het daadwerkelijk benoemen van een persoon
tot erelid.
Hoewel het een formele aangelegenheid lijkt,
is het misschien een kans om ook andere
leden weer in het Jenevermuseum te
ontmoeten.
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Vrienden in soorten en
maten…..

en  uiteindelijk  ook  de  “groei  en  bloei” van het
Jenevermuseum ten goede moeten komen.
Het museum verkeert – zo schreven we in de
vorige nieuwsbrief – in zwaar weer. Op de
eerste Sociëteit De Locomotief bent u hier
nader over geïnformeerd. Het ligt dan ook voor
de hand dat onze vriendendienst als
vereniging, maar ook uw individuele
vriendendienst in de komende periode in het
teken hiervan zal staan. Heeft u suggesties
weet ons te vinden, zoals wij u weten te vinden
bij activiteiten voor de komende periode.

Schrikt u niet, we gaan u als bestuur niet de
maat nemen. Dik dun, klein groot of welke
“variëteit”  dan  ook  u  bent  ons  uiteraard  
allemaal even lief. Tenslotte hebben we
allemaal dezelfde vriendschap, namelijk een
verbondenheid met het Jenevermuseum.
Toch er zijn vrienden in soorten en maten. Dit
scala aan vrienden kennen we binnen onze
vereniging ook. Een zestal vrienden neemt een
‘vooruitgeschoven  post’  in  zij  vormen  he
bestuur. Daarnaast zijn er vrienden die bij één
of meer activiteiten een bijzondere (actieve) rol
vervullen: de aanschaf van een fles, het
deelnemen aan activiteiten, het bezoeken van
de ledenvergadering  of  ……………….    het
bestuur prikkelen. Het zijn allemaal
“vriendendiensten”  die  een  bijdrage    aan  het
levend en levendig houden van de vereniging

Theo van Giezen
voorzitter

