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Kleurrijke Conny Paap 
maakt nieuwe Vriendenfles 
 
In haar galerie annex atelier aan de 
Schiedamse Hoogstraat is Conny Paap 
druk bezig voor het Jenevermuseum. Daar 
exposeert ze in december en zal op de 9

e
 

van de maand de negende Vriendenfles 
worden gepresenteerd.  
 
Het etiket voor deze bijzondere fles is van haar 
hand, met haar eigen persoonlijke ‘kunst-
kenmerken’. De nieuwe burgemeester van 
Schiedam Cor Lamers neemt het eerste 
exemplaar van de exclusieve Vriendenfles in 
ontvangst.  
 
De 55-jarige Conny Paap is geboren en 
getogen in Vlaardingen. Zij komt uit een 
traditioneel Vlaardings gezin. ‘Mijn opa heeft 
altijd gevaren. Door hem heb ik zeebenen. Mijn 
oma is nettenboetster geweest. Tot mijn 50ste 
heb ik geen haring gegeten. Ik vond ze niet 
lekker ruiken en dacht dit kan nooit lekker zijn. 
Maar dat is gelukkig veranderd. Ik kan een 
haring nu absoluut waarderen! 
 
Vorig jaar heb ik voor het eerst jenever 
gedronken. Dat gebeurde in het 
Jenevermuseum. Ik vind het lekker, maar niet 
alle jenevers. De Old Schiedam vind ik erg 
lekker en ook de zoete, likeur-jenevers. Ik ben 
meer van het zoete type!’.  
Pratend over haar metier, schetst Conny dat zij 
een ontwikkeling heeft doorgemaakt van  
 

 
decoratief werk naar meer van het abstracte  
met wat figuratieve elementen erin.  
 
‘In mijn doeken zie je dat ze steeds abstracter 
worden. Ik houd echt van felle kleuren, van 
vrolijke kleuren. Dat ervaren de mensen ook 
die hier binnen komen’.  
De Schiedams-Vlaardingse kunstenares is 
beslist veelzijdig, zoals ook uit haar 
verschillende activiteiten blijkt. ‘Ik run de 
galerie, maak zelf kunst en ik geef les in 
schilderen of beeldhouwen of sculpturen 
maken.  
Bij het laatste kun je denken aan een vogel of 
een haan, papavers en ga zo maar door. Een 
trend is dat mensen in groepjes een hele dag 
iets komen maken. Dat vind ik erg gezellig. Ze 
gaan altijd veel later weg dan gepland….’. 
 

Jeneverbessen 
 
Tijdens het interview toont Conny Paap 
schetsen van het ontwerp voor de nieuwe 
Vriendenfles. ‘Ik wil in ieder geval mijn roots 
erin verwerken. Mijn naam Paap is ook 
synoniem voor een vogeltje. Naast enkele 
Paapjes komen er op het etiket jeneverbessen 
als symbool voor Schiedam en haringen voor 
Vlaardingen. Het ontwerpen van het etiket stelt 
bijzondere eisen. Op een kleine ruimte wil ik 
mijn eigen stijl laten zien’. 
 
Wie het resultaat wil bewonderen, komt op 
zondag 9 december om 15.00 uur naar 
sociëteit De Locomotief in het 
Jenevermuseum. Heb je een lidmaatschap 
met recht op een Vriendenfles, dan kan je 
‘m gelijk meenemen.   
 

Gevraagd: secretaris 
 
Wegens drukke werkzaamheden heeft de 
secretaris van het bestuur Hester van der 
Hoorn onlangs bedankt voor haar functie. 
Mocht je zin hebben om deze leuk en 
afwisselende functie te vervullen, neem dan 
contact op met voorzitter Peter Elderman via 
peter@elderman.nl 
of via telefoonnummer 06 – 53305605. 
 

http://www.jenevervrienden.nl/
mailto:peter@elderman.nl


Jaarprogramma 2013  
staat in de steigers 
 
‘Het wordt een hartstikke leuk verenigings-
jaar’. Dat zegt Wim van den Bergh, voorzitter 
van de Activiteitencommissie. ‘Het hoogtepunt 
wordt onze excursie naar België. We gaan 
naar distilleerderij Filliers in Deinze. Daar 
knopen we dan een bezoek aan Gent aan 
vast’.  
 

 
 
Wim is graag bereid het voorlopige programma 
voor 2013 even door te lopen. De eerste 
activiteit die op de rol staat, is een bezoek aan 
de kleine, maar charmante distilleerderij Van 
Toor in Vlaardingen op vrijdag 25 januari.  
Dan volgt op vrijdag 22 maart een bezoek aan 
Gereedschap Museum Mensert in Delft. ‘Twee 
van onze Vrienden zijn hier de motor van. Het 
is beslist de moeite waard’. 
 

 
 
Op zaterdag 18 mei bezoeken de Vrienden de 
graanstokerij van Filliers (zie foto). In de zomer 
organiseert de Activiteitencommissie mogelijk 
een kookworkshop in het Jenevermuseum en 
in september een bezoek aan een 
wodkadistilleerderij annex chipsfabriek in de 
Hoekse Waard. Voor het najaar staat nog een 
Jeneverwandeling op de rol.  
‘En daar komen natuurlijk ook de activiteiten 
bij, die vanuit het Jenevermuseum worden 
georganiseerd, zoals het Drinkgelach op 20 
januari en het Internationaal Jeneverfestival op 
15 en 16 juni. Voor elk wat wils’, besluit Wim 
enthousiast.  

De nieuwe Jenevermuseumwinkel loopt 
uitstekend. Kijkers en kopers zijn enthousiast 
over het ruime aanbod van boeken over de 
jeneverindustrie, bijzondere jeneverglazen en 
jeneveralia zoals jubileumkruiken en oude 
foto’s van Schiedam. 
 

Jenevermuseumwinkel 
is groot succes 
 
De sfeervolle winkel is gevestigd in de 
voormalige ijssalon van La Venezia op de hoek 
van de Nieuwe Passage en de Broersvest, 
hartje Schiedam. Het pand stond al geruime 
tijd leeg en dus maakte het Jenevermuseum 
graag gebruik van het aanbod om de 
winkelruimte ‘tijdelijk’ te benutten. 
Belangstellenden kunnen elke donderdag, 
vrijdag en zaterdag van tien tot vijf uur in de 
winkel terecht. De prijzen variëren dan ook van 
25 euro voor een historische foto in wissellijst 
 

 
 
tot twee euro voor een miniatuur flesje of één 
euro voor een glas. Naast de verkoop heeft de 
winkel ook een belangrijke verwijsfunctie naar 
het Jenevermuseum aan de Lange Haven.  
Mensen komen niet alleen wat halen, maar 
dikwijls ook waardevolle spullen brengen. Dat 
komt door de grote toegankelijkheid van het 
winkelpand, waar overigens ook kleine 
vergaderingen (max.16 personen) kunnen 
worden gehouden. De winkel verkoopt géén 
alcoholische drank.  
 
Nadere informatie: Henk Hettinga, 
henk@jenevermuseum.nl 
  

Contributie 
 
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt 
per 1 januari 2013 € 30,-. Als je partner ook lid 
wordt, betaal je samen € 42,50. Voor het 
ontvangen van de jaarlijkse Vriendenfles 
betaal je naast het lidmaatschap € 27,50. 
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