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Jenevervrienden runnen 
gereedschapsmuseum  
 
Bij activiteiten van de Vrienden zijn ze 
dikwijls te zien: de gebroeders Gerrit en 
Willem Mensert. Wat weinig leden van de 
vereniging weten, is dat beide mannen een 
uniek museum bezitten. Als nakomelingen 
van een bekend Delfts aannemersgeslacht 
runnen zij het Gereedschap Museum 
Mensert.  
 
Op vrijdag 22 maart verzorgt Willem speciaal 
voor de Vrienden een rondleiding in de 
omvangrijke collectie gereedschap van diverse 
ambachten. Met bierproeverij. Het laatste is 
geen toeval, want het gereedschapsmuseum is 
gevestigd in het voormalige koelgebouw In den 
IJskelder.  
Dit dateert van 1892-´93 en behoorde tot 
bierbrouwerij De Gekroonde P.  
Ruim 20 jaar geleden is het pand verbouwd en 
gedeeltelijk ingericht als gereedschaps- 
museum.  
 
De huidige verzameling omvat duizenden 
artikelen, variërend van deur- knoppen tot 
beitels en van dakpannen tot boormachines.  
Willem verzamelt alles wat met de bouw te 
maken heeft.  
´Het zit gewoon in mijn bloed´, aldus de 
museumman. ´Ik kon al timmeren toen ik 
geboren werd. Het heeft me altijd 
gefascineerd. Wij waren gek van oude dingen.  
Er staan bijvoorbeeld bij ons veel kisten van  
 

 
timmerlieden. Alles van de zaak wat oud was  
bewaarden we´, zegt Willem met pret in zijn 
ogen. ´Maar de kerncollectie bestaat uit  
schaven. Ik heb schaven van schavenmakers 
van 1500 tot 1900. Overigens hoef ik niet meer 
te verzamelen. De mensen weten ons te 
vinden en brengen de spullen gewoon naar 
ons toe´.           
 
Aanmelden excursie 
 
Wil je als Jenevervriend dit allemaal 
bewonderen, meld je dan aan voor de excursie 
op vrijdag 22 maart a.s. naar Gereedschap 
Museum Mensert aan de Drie Akersstraat 9 in 
Delft. Vrienden die vanaf Schiedam reizen, 
kunnen zich om 11.15 uur bij Station Schiedam 
Centrum vervoegen. Het bezoek begint om 
12.00 uur en duurt tot circa 16.00 uur. Na de 
rondleiding is er bierproeven en kaashappen, 
verzorgd door Aad van der Hoeven van de 
Vereniging Bierhistorie Delft.  
De deelnemerskosten bedragen 15 euro, excl. 
vervoer en lunch.  
 
Inschrijven via activiteiten@jenevermuseum.nl 
of Wim van den Bergh 06-14744132.  
Voor méér informatie bekijk (aanrader) 
www.delfttoer.nl (Kunst&Cultuur, 
Musea&Galerieën) en www.bierhistoriedelft.nl      
 

 
 

Nieuwe secretaris 
 
Frances Verlinde zal op de Algemene Leden 
Vergadering van 15 maart a.s. worden 
voorgedragen als secretaris van de vereniging.  
Zij is bereid Hester van der Hoorn op te 
volgen, die wegens drukke werkzaamheden 
haar functie tussentijds heeft neergelegd.  
 

http://www.jenevervrienden.nl/
mailto:activiteiten@jenevermuseum.nl
http://www.delfttoer.nl/
http://www.bierhistoriedelft.nl/


Reünie met spraakzame en 
bekende distillateurs  
 
Het Nationaal Jenevermuseum zindert op 
zondag 21 april van de verhalen. Niet 
minder  dan  vijf  bekende  ‘namen’  uit  de  
distilleerbranche komen dan hun life-story 
vertellen. Dit gebeurt tijdens een Jenever 
Reünie van distillateurs en (oud-) 
medewerkers van distilleerderijen. Het 
unieke evenement wordt georganiseerd 
door de Vrienden van het Jenevermuseum, 
die hierbij van harte welkom zijn.    
 

 
 
Rond de storytelling door de distillateurs is een 
heel programma opgezet. De Jenever Reünie 
begint vanaf half twee met een carrousel van 
(oud-)distillateurs, die hun persoonlijke verhaal 
uit de jeneverbranche vertellen. In twee of drie 
ronden kunnen de bezoekers kiezen uit 
presentaties van Bob de Kuijper, Evert 
Hellebrekers, Dick Jansen, Franck Wittkampf 
en Fons van der Tuijn.  
 
Door  het  luisteren  naar  deze  ‘oral  history’  
krijgen de deelnemers een kleurrijk beeld van 
gebeurtenissen in het distillateursverleden en 
de belangrijke keuzes die betrokkenen op een 
cruciaal moment in hun leven hebben 
gemaakt. 
 
Boeiend verleden 
 
Doorlopend kan er die middag een bezoek 
worden gebracht aan de Familie-expositie op 
de Kruidenzolder van het Jenevermuseum. 
Hier zijn dierbare bezittingen uit de 
persoonlijke collecties van distillateurs te 
bewonderen,  evenals  bijzondere  foto’s  die  
mensen-uit-de-jeneverindustrie in beeld 
brengen.  
 
In de Koperhoek draait continu de film 
Jenever, een boeiend verleden. Het is een 
compilatie van authentiek films van de 
Schiedamse producent Wiebe Hoogeveen. Hij 

verzamelde in de loop der jaren bijzonder veel 
beeldmateriaal, waaruit hij speciaal voor de 
Jenever Reünie een keuze heeft gemaakt.  
Tijdens de reünie geeft het Stokersgilde van 
het museum een demonstratie stoken. 
Bezoekers kunnen dan zien hoe het 
stookproces in de branderij verloopt en 
beleven hoe in vroeger eeuwen de traditionele 
moutwijnjenever werd gemaakt. Bij vertrek 
ontvangen de deelnemers een goody-bag.   
 
Jenever Reünie: zondag 21 april 2013 
Open vanaf 13.30 uur. Begin 14.00 uur. 
Entreeprijs €  12,50.  Let  op:  Vrienden  
betalen slechts €  8,50  (nadere  informatie  
hierover volgt!).  
 

Koken  met…  jenever 
‘Even   polsen   hoe   de   belangstelling   is’.   Dat  
dacht de Activiteitencommissie bij het insturen 
van dit artikel. Het gaat over de workshop 
‘Kook   lekker   zelf’   van   de   bekende   kok   Joop  
van Opijnen. De idee is om deze sessie in juni 
of   juli   te   houden.   Het   kan   ’s   middags   of   ’s  
avonds en speelt zich af in het 
Jenevermuseum. De deelnemers zijn vier uur 
bezig met het voorbereiden en nuttigen van 
een diner.  
 
Volgens een thema wordt onder leiding van 
Joop en zijn assistenten gewerkt aan een drie- 
of viergangendiner. Gezien de locatie zal de 
jenever   een   ‘bruisend   bestanddeel’   in   deze  
activiteiten zijn. Zo wordt er gegrilled, gerookt 
met de rookoven, worden er crêpes gebakken 
en maken we diverse kleine gerechtjes die we 
gaan verrijken met likeur, jenever of eau de 
vie.  
 
Als  het weer het toelaat vinden de workshops 
plaats op de historische binnenplaats van het 
Jenevermuseum met uitzicht op de - nog 
steeds in bedrijf zijnde - ketels waarin de 
vermaarde Old Schiedam wordt gestookt. Alle 
ingrediënten voor een geslaagde maaltijd 
worden vooraf door Joop en zijn brigade 
voorbewerkt en klaargezet voor gebruik.  
 
Voor   de   vier   uur   durende   ‘show’,   waarin   de  
gast de hoofdrol speelt, wordt een bedrag 
gevraagd  van  €  57.-- euro per persoon en 7.50 
euro p.p. voor de drankjes. Die kunnen 
overigens ongelimiteerd worden gedronken. 
Als je belangstelling hiervoor hebt, laat het dan 
weten via activiteiten@jenevervrienden.nl  
 
 
Tekst en foto’s nieuwsbrief Gedistilleerd:   
Theo Reyman 

mailto:activiteiten@jenevervrienden.nl

