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Ria Klop ontwerpt 
nieuwe Vriendenfles 
 
‘Ik heb nog nooit jenever gedronken. Maar 
deze week ga ik het proeven, speciaal 
voor het aanbieden van de Vriendenfles. 
En dan horen jullie wat ik ervan vind. Het 
zal ongetwijfeld goed smaken….’ 
 
Dat zegt Ria Klop die het etiket voor de achtste 
Vriendenfles heeft ontworpen. De Schiedamse 
kunstenares kent het Jenevermuseum. Ik heb 
daar verschillende van die likeuren geproefd 
zoals Hansje in de kelder en Bruidstranen. Wij 
hebben er een lunch gegeven en zijn naar een 
expositie geweest.  
 

Razend enthousiast 
 
Ria Klop was gelijk ‘razend enthousiast’ toen 
ze de vraag kreeg om een etiket te maken voor 
de Vriendenfles. ‘Ontwerpen vind ik leuk en 
dan ga je denken vanuit dat product. Ik ben 
gelijk uitgegaan van de vorm van zo’n fles en 
het etiket. Alle eerdere ontwerpen heb ik 
gezien. Ik ken natuurlijk de kunstenaars.  
 
De ontwerpster van het nieuwe etiket had geen 
enkele moeiten om inspiratie op te doen. ‘Ik 
werd wakker ’s ochtend en dacht; dit is het. Op 
De muur van mijn leven heb ik een breiwerkje 
zitten. Dat heb ik ooit gemaakt, omdat mijn 
eerste baantje was bij de fabriek van 

Scheepjeswol in Veenendaal. Op de Muur van 
mijn leven zitten allemaal dingen, die met mijn 
leven te maken hebben.  
 

Urban knitting 
 
Ik vind het breiwerkje op het etiket zo leuk, 
omdat er een revival is van het breien. Je ziet 
het momenteel in de openbare ruimte. Allerlei 
voorwerpen worden ingepakt, zoals in 
Schiedam het beeld van Vrouwe Aleida naast 
de ruïne. Dat noemen ze urban knitting. Ik ben 
bij het breiwerkje uitgegaan van felle kleuren, 
want het moet aanspreken. Omdat de jenever 
een nationaal product is, zie je dat terug in mijn 
ontwerp. Het is een echte Ria Klop geworden; 
de kleur roze van de Muur van mijn leven zit er 
duidelijk in. En waarom het roze? Omdat ik uit 
een bakkersfamilie kom waar natuurlijk ook 
roze  koekjes werden gebakken…’  

 
Betere uitstraling museum  
 
Het Jenevermuseum werkt op verschillende 
fronten aan een open en aantrekkelijke 
uitstraling. De website wordt vernieuwd, er 
hangen nieuwe banieren aan de gevel, hier en 
daar komt betere verlichting in het pand en er 
komt een glasportaal in de branderij, zodat de 
deuren van de branderij overdag open kunnen 
staan en voorbijgangers een glimp op kunnen 
vangen van de unieke opstelling en de 
werkzaamheden die er worden uitgevoerd.  
 
 

Welkom in De Locomotief 
 
Zondag 13 november a.s. van half vier tot 
vijf uur sociëteit De Locomotief met o.a. de 
uitreiking van de nieuwe Vriendenfles. 
Vrienden (en anderen) zijn hartelijk welkom! 
 

 



Gerard Verhulsdonk  
krijgt eerste Vriendenfles  
 
‘Elke middag om een uur of vier heb ik mijn 
neutje. Ik ben niet gebonden aan een vast 
merk. Als echte Schiedammer geniet ik van 
een borrel. Ik ken het Jenevermuseum. Ik 
heb er weleens een praatje gehouden’.  
 
Gerard Verhulsdonk neemt op zondag 13 
november de nieuwe Vriendenfles in 
ontvangst. Op hoge leeftijd (87) presenteert hij 
nog steeds vlot zijn handelsmerk, de humor. 
Verhulsdonk geniet grote bekendheid door zijn 
werk als ‘bonbonmaker’ aan de Hoogstraat en 
zijn optreden in de gemeenteraad.  
 

 
 
’Ik ben 31 jaar raadslid geweest, waarvan heel 
lang fractievoorzitter. Altijd liberaal. Met veel 
plezier denk ik aan de raadsvergaderingen 
terug. Vooral aan de begrotingsdebatten. Dan 
gingen ze altijd even recht zitten als ik aan de 
beurt kwam’.  
 
De grijze eminentie zal zeker wat zeggen bij 
het uitreiken van de nieuwe Vriendenfles. ‘Ik 
heb wel een leuk thema, maar ik verklap het 
niet. Men zal toch wel in een bepaalde 
verbazing vallen; waar is die in godsnaam mee 
bezig. Dat is mijn geheime wapen’.    
 

Activiteiten Proeflokaal 
 
In het Proeflokaal van het Jenevermuseum 
vinden de komende maanden verschillende 
activiteiten plaats. Het Drinkgelach is gepland 
op 27 november, 22 januari, 26 februari en 25 
maart.  
Albert de Bruin zorgt voor ontspanning op 
11  december, 19 februari en 1 april. De 
optredens zijn allemaal op zondag van 14.30 
tot 17.00 uur. 
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Tijdens de jaarlijkse Jeneverfeesten ging het er 
vrolijk aan toe in het Belgische Hasselt.  Een 
dubbeldeks bus vol Vrienden, Zakkendragers, 
medewerkers en vrijwilligers van het 
Jenevermuseum vermaakte zich uitstekend in 
de nazomerse, gezellig drukke binnenstad.  
 

Saaie statuten…  
 
Is er een relatie tussen ‘een uitstapje naar de 
Jeneverfeesten in Hasselt’ en de saaie 
statuten van onze Vriendenvereniging? Ja 
zeker! In de statuten staat, naast allerlei 
andere zaken, in hoofdlijnen opgesomd hoe wij 
onze functie van ‘buitenboordmotor van het 
museum’ kunnen verwezenlijken. ’Het 
organiseren van activiteiten en bijeenkomsten’ 
staat in dat rijtje, maar bijvoorbeeld ook ‘Het ter 
beschikking stellen van voorwerpen voor de 
verzameling van het museum’. Een voorbeeld 
van de daadwerkelijke invulling van die 
activiteit kunt op de sociëteit De Locomotief 
van 13 november a.s. beleven. En wilt u zelf 
aan de slag? Wat te denken van de activiteiten 
‘Vrijwilligerswerk’ en niet te vergeten 
‘Ambassadeur zijn van het Jenevermuseum’? 
Daar invulling aan geven is niet saai. 
maar……….super ! 

 
Theo van Giezen, 
voorzitter 
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