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Nieuwe museumdirecteur 
wil nog meer Vrienden 
 
Alwine Wera van Winsen (45) zou graag meer 
vrienden hebben. Dat wil zeggen Vrienden met 
een hoofdletter: leden van de ‘supportersclub’ 
van het Jenevermuseum. Haar invalshoek is 
duidelijk. Méér Vrienden kunnen méér voor het 
museum betekenen. Bijvoorbeeld door het 
werven van fondsen. De nieuwe directeur is 
kort geleden daadkrachtig aan de slag gegaan.   
 
De van oorsprong Twentse woont sinds 
zestien jaar in Schiedam. Samen met Louis 
(fotograaf) heeft Alwine ‘een prachtige dochter 
van vijfeneenhalf’. Alwine studeerde aan de 
kunstacademie in Groningen en Kampen. Zij 
werkte als (senior) grafisch ontwerper / art 
director bij diverse grote ontwerp- en 
reclamebureaus. Zo’n twaalf jaar geleden 
begon zij haar eigen bureau Vrij Werk 
strategisch ontwerp.    
 
Inmiddels heeft Alwine het tot 
museumdirecteur geschopt. Dit laat zich 
verklaren uit haar grote enthousiasme en inzet 
voor het gedistilleerde product en het ontstaan 
van twee vacatures… ‘Jaco van der Leun ging 
weg en ik vond het onacceptabel dat de 
branderij stil kwam te liggen. Ik heb me daar 

met hart en ziel ingestort en had al snel een 
clubje vrijwilligers om me heen, die me gingen 
helpen. De branderij is niet alleen het hart van 
het museum, het is het bestaansrecht van 
Schiedam’.  
 
Zo ging het ook min of meer toen Guido 
Beauchez vertrok. Uit bezorgdheid over de 
continuïteit van de branderij en het museum 
benaderde Alwine het bestuur. Heel snel zat 
ze in een sollicitatieprocedure en volgde haar 
benoeming tot directeur. ‘Ik begreep dat het 
een geweldige uitdaging zou zijn. Daar hou ik 
wel van. Het museum zat op een absoluut 
nulpunt en dan kun  je alleen maar omhoog’.    
Het museum zal op een andere manier met 
geld moeten omgaan. ‘We bekijken hoe onze 
activiteiten kostendekkend kunnen worden en 
hoe we extra inkomsten kunnen verwerven. Ik 
probeer meer aan marketing te doen en ga 
veel meer doen aan fondsenwerving. De 
Vrienden kunnen veel meer voor het museum 
betekenen. Er zijn gelukkig al verschillende 
Vrienden die als vrijwilliger in het museum 
meewerken. Maar er zijn ook veel - zeg maar - 
slapende Vrienden.  
 
Goed Vrienden zijn ambassadeur voor het 
museum. Zij kunnen méér Vrienden 
aantrekken. Ik zou het ook fijn vinden als de 
Vrienden helpen bij het werven van 
fondsen’.  
 
 

 

 
Rutte volgeboekt! 
 
De geplande excursie op 9 april naar 
distilleerderij Rutte & Zn in Dordrecht is 
helemaal volgeboekt. Helaas kunnen 
belangstellenden zich niet meer aanmelden.  



Vrolijke ledenvergadering 
 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de 
algemene ledenvergadering op zaterdag 16 april 
a.s. in het Jenevermuseum. Het belooft een 
‘vrolijke vergadering’  te worden. Natuurlijk staan 
de verplichte punten op de agenda*  zoals het 
overzicht van de financiën en de lopende 
activiteiten.  Aansluitend zal de nieuwe directeur 
van het museum Alwine van Winsen zich 
voorstellen en haar ideeën over de ontwikkeling 
van het museum vertellen. Na afloop is er een 
gezellige jeneverproeverij onder leiding van 
bestuurslid Ton Heuchemer.  
Als lid van de Vriendenvereniging heeft u gratis 
toegang tot het museum. De vergadering begint 
om half twee. Bezoekende leden maken kans op 
het winnen van een fles Old Schiedam Genever 
10 years old (nr. 200 van de 350 flessen!).  
 
* Stukken kunnen worden opgevraagd via emailadres: 
secretaris@jenevervrienden.nl 

 

Handen uit mouwen 
 
Wie wil laten zien een Vriend te zijn, kan de 
komende maand de handen uit de mouwen 
steken. Er is behoefte aan hulp bij drie 
activiteiten, te beginnen met het 
Museumweekend op 2 en 3 april. Het verzoek 
van het Jenevermuseum is om bij de receptie 
een vriendenkraam te plaatsen. Daar worden 
goody-bags aan de bezoekers meegegeven en 
nieuwe leden geworven. Het gaat om de 
middagen van één uur tot vijf uur. 
In de week van 11 april moeten er rekken in 
elkaar worden gezet voor een nieuwe 
expositie. Met een aantal mensen is de klus 
misschien in een dag geklaard . 
 
Voor de opening van het Molenjaar vindt op 
zaterdag 23 april een manifestatie plaats op de 
Grote Markt. Daar willen we met een 
museumkraam onze opwachting maken met 
o.a. het verkopen van crêpes en andere 
lekkernijen. Er zijn minstens twee personen 
nodig. Ook deze activiteit duurt van één uur tot 
vijf uur. Verder is er die middag in het 
Jenevermuseum behoefte aan enkele 
gastvrouwen of -heren. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via 
activiteiten@jenevervrienden.nl telefoon 010 – 
4378385 of 06 – 14744132. 
 

Depot opgeknapt 
 
Het depot van het Jenevermuseum, dat in een 
bedrijfsgebouw van De Kuyper is gevestigd, 
heeft een grondige opknapbeurt ondergaan. In 

opdracht van de ‘koninklijke firma’ is het 
stucwerk hersteld en het houtwerk geschilderd.  
 
Het depot ziet er weer strak uit. Wel moeten de 
vijf vrijwilligers van het museum de naar 
schatting 20.000 objecten stofvrij maken…. 
 
 

Grenzeloos ……. 
 
Activiteiten van onze vereniging vinden zowel 
ín als buiten Schiedam plaats. Kijken we naar 
waar onze Vrienden zoals vandaan komen, 
dan zien we naast de vele Schiedammers ook 
een flink aandeel van leden van buiten de stad. 
Ook bij de recente aanmeldingen is er weer 
sprake van een ‘nationale’ inschrijving  
 

 
 
Op 12 en 13 maart was er het Jeneverfestival. 
Ook daar waren flink wat niet-Schiedammers 
aanwezig. En over grenzen gesproken: Wordt 
‘genever’ veelal geassocieerd met heren van 
een zekere leeftijd. Het viel op dat er ook veel 
jonge(re) mannen en vrouwen aanwezig 
waren. 
 
In de kraam van de Jenevervrienden op dit 
Festival hadden wij niet over belangstelling te 
klagen. Onze fraaie nieuwe flyer had aftrek, er 
zijn flessen verkocht ……….én 25 nieuwe 
leden ingeschreven. Wederom van binnen én 
buiten Schiedam. 
 
Een krachtige Vriendenvereniging met een 
breed draagvlak kan het museum goed 
gebruiken. Naast al het optimisme in deze 
nieuwe lente - de komst van een nieuwe 
directeur niet te vergeten - is ons vertrouwen in 
de verdere ontwikkeling van en besluitvorming 
over het museum niet onbegrensd.  
 
Een stevige Vriendenvereniging met ook 
‘nationale support’ kan bij deze ontwikkelingen 
van groot belang zijn !  
 
 

Theo van Giezen, voorzitter      
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