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Rotterdamse wandeling:
techniek en bier

De deelname aan de Rotterdamse wandeling
is beperkt tot twintig personen. Aanmelden via
activiteiten@jenevervrienden.nl . De kosten
bedragen 20 euro per persoon. Het openbaar
vervoer is voor eigen rekening.


De totale lengte is 26 kilometer. De
routebeschrijving is te koop in de museumwinkel

Nieuwe museumvrienden
Dit keer geen bezoek aan een distilleerderij,
maar een gezonde stadswandeling. Op het
programma van de Vriendenvereniging staat
voor donderdag 19 april een interessante
voettocht. Eerst brengen we een bezoek aan
het informatiecentrum van Rotterdam Centraal,
het gigantische nieuwbouwproject rond het
stationsgebied.
De Rotterdamse Wandeling begint op om tien
uur bij het station Schiedam Centrum. Wij
gaan per trein naar Rotterdam. Daar bezoeken
we Punt Centraal in het Groot Handelsgebouw
aan het Weena. Dan lopen we een klein
gedeelte van het Jeneverpad*, dat zich
uitstrekt van Rotterdam tot Maassluis.
Brouwerslunch
Wij passeren de villa van Pim Fortuyn aan het
G.W. Burgerplein en kuieren langs de
Heemraadssingel naar Delfshaven. Daar is het
goed toeven in restaurant De Pelgrim met een
bierproeverij en brouwerslunch.

Na dit ‘feestje’ kan je eventueel nog wat
gezellig rondkijken in Delfshaven en op eigen
gelegenheid met de metro of tram huiswaarts
keren.

Het onlangs gehouden Jeneverfestival is ook
voor de Vrienden van het Jenevermuseum
bijzonder succesvol verlopen. Door actief
optreden van enkele (bestuurs)leden kon de
vereniging niet minder dan dertig nieuwe
Vrienden verwelkomen. Onze organisatie was
ook dit jaar met een stand op het festival
aanwezig. Het ledental koerst nu naar de
tweehonderdvijftig.

Voordelen van het
lidmaatschap
Het lidmaatschap van de Vrienden van het
Jenevermuseum biedt vele voordelen. Je
ontvangt de Vriendenpas die gratis toegang
geeft tot het Jenevermuseum. In de kleine
museumwinkel krijg je tien procent korting op
aankopen.
Voor een arrangement Samen Stoken – zelf
meewerken aan het stookproces – betaal je op
vertoon van de pas vijf euro minder dan het
gebruikelijke bedrag. Dat geldt ook voor een
origineel Jeneverdiner in het sfeervolle
restaurant ’t Stadhuys op de Grote Markt in
Schiedam.
Het lidmaatschap kent natuurlijk ook andere
‘profits’ . Leden worden exclusief uitgenodigd
voor afwisselende activiteiten zoals excursies;
boeiende bezoeken aan authentieke
distilleerderijen in en buiten de Jeneverstad.
Vrienden ontvangen tevens de nieuwsbrief
Gedistilleerd van de vereniging, plus de
overige actuele informatie.
Méér gegevens zijn te vinden op de website
www.jenevervrienden.nl

Scheidend voorzitter
tapt uit eigen vaatjes
De jaarlijkse vergadering op zaterdag 21 april
belooft een ‘happy end’ te krijgen. Scheidend
voorzitter Theo van Giezen stelt vanuit zijn
privé collectie enkele ‘restjes’ beschikbaar voor
de echte fijnproevers onder de aanwezige
Vrienden.
Hij heeft nog onder de kurk een Oprechte
Hollandsche Jonge Jenever van P. Melchers
(etiket Castle 1939), een J.A.J. Nolet 5 jonge
dubbele graanjenever en een zeer oude
genever ‘game cock’ (eveneens een Nolet 5),
een heuse Wanders (zat in Schiedam in de
Hagastraat) 'gestookte Moutwijn Jenever' uit
een fles met het etiket van de Brandersbuurt
en een Henkes Extra zachte jonge jenever
dubbelgebeid (met ooievaar en het pand
Delfshaven op het etiket).
Hier blijft het echter niet bij na afloop van de
jaarvergadering.Ook het recente
Jeneverfestival heeft nog enkele mooie,
halfvolle flessen achtergelaten, waarvan de
inhoud op deze unieke proeverij kan worden
beoordeeld. Hiertoe behoort een zeer
exclusieve X-I-15 Rutte uit één oud en
'vergeten' vat en daardoor in beperkte oplage
beschikbaar. Voor informatie over het meer
serieuze deel van de jaarlijkse leden bijeenkomst zie de afzonderlijke uitnodiging met
agenda.

Op de foto: links de scheidende voorzitter Theo van
Giezen en rechts scheidend secretaris Aart Gaasbeek.

Miniatuurtjes in vitrine
In het Proeflokaal van het Jenevermuseum is
sinds kort een kast met jeneverminiaturen te
bewonderen. De flesjes zijn afkomstig uit de
B.J. De Jongh Collectie. De leuke en boeiende
exemplaren zijn zelden te zien.

Verwacht: Turkse traktatie
in Jenevermuseum
In 2012 vieren Nederland en Turkije het 400jarige handelsjubileum. Door de
Schiedammer Cornelis Haga heeft de
Jeneverstad een bijzondere positie in deze
nationale viering. Hij was de eerste
ambassadeur van Nederland die 400 jaar
geleden het recht kreeg om handel te
drijven in het Ottomaanse Rijk. Ter
gelegenheid van dit bijzondere jubileum
organiseert het Jenevermuseum de
expositie Turkish Treat ofwel een Turkse
traktatie….

Dichterbij
Hollanders staan bekend om hun zuinigheid. In
het buitenland betekent het begrip Dutch Treat
of Going Dutch zoiets als ‘ieder voor zich’. De
Turkse cultuur staat bekend om zijn
gastvrijheid. Met Turkish Treat geeft het
Jenevermuseum een indruk van de
drinkcultuur als een belangrijk sociaal en
cultureel fenomeen in Turkije. Zo wil het
museum de verschillende culturen dichter bij
elkaar brengen. De samenstellers hebben zich
dan ook de vraag gesteld, waar de
raakvlakken liggen.
Zoals de jenever bekend is als de Hollandse
borrel, de vaderlandse neut, zo roept de raki
ongetwijfeld bij veel Nederlanders
herinneringen op aan hun vakantie in Turkije.
Maar niet alleen de raki is een bekende drank.
Dat geldt ook voor de Turkse likeuren, de
koffie en niet te vergeten de thee.
De tentoonstelling in het Jenevermuseum
omvat daarom niet alleen het gebruik van
sterke dranken, maar ook van ‘soft drinks’.
De tentoonstelling Turkish Treat loopt van 28
april tot 3 juni. Op het programma staan
verschillende activiteiten. Raadpleeg hiervoor
de website van het Jenevermuseum en de
lokale media.
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