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Peter Elderman blikt vooruit 
naar tienjarig bestaan  
 
‘In  het  jaar  dat  ik  voorzitter  ben  zijn  er  
verschillende leuke dingen gebeurd. We 
hebben de uitreiking van de Vriendenfles 
gehad met de nieuwe burgemeester Cor 
Lamers, de Jenever Reünie en kortgeleden 
de excursie naar Filliers en Gent, die ook 
heel geslaagd was. Er nemen veel leden 
aan  deel,  afkomstig  uit  het  hele  land’.   
 
Op een zonnig Schiedams terras geeft Peter 
Elderman zijn kijk op de ontwikkeling van de 
vereniging van Vrienden van het 
Jenevermuseum. Hij heeft zich inmiddels 
behoorlijk in het fenomeen jenever verdiept en 
zich gerealiseerd, dat de historische betekenis 
van  dit  product  zich  uitstrekt  tot  ‘all  over  the  
world’.   
 
‘We  zien  dat  ook  een klein beetje terug in ons 
ledenbestand. Er zitten Vrienden bij in 
Frankrijk en Australië en binnenkort zelfs in 
China, ook al moeten we daar nog wat op 
vinden met de taal. Deze belangstelling is 
prima, niet alleen voor de vereniging maar 
natuurlijk vooral voor het Jenevermuseum en 
de  stad  Schiedam’.   
 
Website populair 
 
Elderman merkt op, dat het ledenbestand zich 
gunstig  ontwikkelt.  ‘We  krijgen  er  iedere   

 
 
maand er een stuk of vier, vijf leden bij. De 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het  
ledenbestand ook enigszins vervuild is. 
Mensen vergeten soms op te zeggen, maar  
dat lossen we momenteel op. We merken dat 
we intensiever contact krijgen met de leden en  
met veel andere belangstellenden.  
 
Dat komt door onze mailings en onze website, 
die inmiddels naar schatting jaarlijks maar liefst 
25.000 keer wordt bezocht. 
 
Als bestuur van de Vriendenvereniging werken 
wij structureel aan het verbeteren van onze 
contacten met diverse organisaties. Op de 
eerste plaats natuurlijk met het Jenever- 
museum. We hebben recent goede contacten 
gelegd met het bestuur hiervan. Die gaan we 
in de toekomst verder uitbouwen. 
 
Ook met aanverwante organisaties zoals het 
jenevergilde van Het Gulden Glaasje, De Oude 
Flesch en de Historische Vereniging 
Schiedam. Ons bestuur vergaderde onlangs in 
jeneverie Het Spul aan de Hoogstraat.  
 
Peter Elderman wil graag de partijen, die 
raakvlakken hebben met jenever, dichter bij 
elkaar te brengen en meer met elkaar te laten 
samenwerken, in het voordeel van het 
Jenevermuseum.  ‘Dat  geldt  ook  voor  de  
gemeente Schiedam als de grootste sponsor 
van het museum. Daarom hebben we 
bijvoorbeeld in onze sociëteit De Locomotief 
de wethouder van cultuur en de burgemeester 
met  veel  plezier  ontvangen’.   
 
Tweede lustrum 
 
Vooruitblikkend naar het nieuwe seizoen ziet 
Peter Elderman het tienjarig bestaan in 2014 
naderen:  ’Daar  gaan  we het binnenkort in het 
bestuur over hebben. We denken aan een 
speciale uitgave van de jaarlijkse Vriendenfles 
en een tentoonstelling in het Jenevermuseum  
met medewerking van alle kunstenaars, die in 
de afgelopen tien jaar een etiket hebben 
ontworpen.  
Maar  nu  loop  ik  wat  vooruit  op  de  feiten…..’       



Vrienden actief op 
‘Jenever 2013’ 
 
Op zaterdag 15 en zondag 16 juni vindt in 
Schiedam JENEVER 2013 plaats, een 
internationaal jeneverevenement waar alle 
aspecten van jenever en de jenevercultuur 
aan bod zullen komen. De Vrienden van het 
Jenevermuseum werken met hand- en 
spandiensten aan dit evenement mee. Het 
Proeflokaal biedt Vrienden voor de speciale 
prijs  van  €  7,75  een  lekkere  Stokerslunch  
aan, bestaande uit een extra grote 
uitsmijter.    
 

 
 
Schiedam zal in het weekend van Vaderdag 
gonzen van de activiteiten. Belangrijke organi- 
saties en personen uit binnen- en buitenland 
nemen deel aan dit grootse evenement.   
 
In de Korenbeurs, ooit gebouwd voor de 
Schiedamse distillateurs, kan een keur aan 
internationale jenevers worden geproefd. Maar 
er is ook een culinaire markt, waarbij de na- 
druk op de drank-spijscombinatie met jenever 
ligt.  Het hele weekend is er live sfeer- muziek. 
 
Bol van activiteit 
 
Ook het Jenevermuseum zal bol staan van de 
activiteiten. Op de Kruidenzolder worden 
lezingen gegeven, waarbij verschillende 
(internationale) benaderingen aan bod zullen 
komen, al dan niet begeleid door een 
proeverij.  In de Branderij wordt op traditionele 
wijze moutwijn gestookt en op de  binnenplaats 
van het museum komen oude ambachten uit 
de jeneverindustrie aan bod.  
 
Overigens kan de organisatie nog enige hulp 
van Vrienden gebruiken. Mocht je zin hebben 
om een werkzaam aandeel te leveren, bel of 

mail dan met Wim van den Berg, telefoon 06 – 
147 44 132 of activiteiten@jenevervrienden.nl.  
Voor meer bijzonderheden over het 
programma of het reserveren van kaarten kan 
je terecht op www.jenevermuseum.nl  
 

Groen getinte expositie  
 
Geïnspireerd door het culturele thema dit jaar 
van  Schiedam    ‘Windkracht  13’    brengt  het  
Jenevermuseum de expositie Groen Getint 
waarin duurzaamheid en groen centraal staan. 
De tentoonstelling laat o.a. een willekeur aan 
groene jeneverflessen zien, waarbij ze een 
antwoord op de vraag probeert te vinden 
waarom distillateurs destijds kozen voor groen 
gekleurde flessen. 
En natuurlijk besteedt het Jenevermuseum 
aandacht aan het recyclen van glas. De 
tentoonstelling toont verrassende voorbeelden. 
Bovendien recyclet het Jenevermuseum zelf 
ook: een lege fles Old Schiedam is goed voor 
een gratis entreebewijs. Het Jenevermuseum 
is tot en met september groen getint! 
 
Oude De Kuyper-flessen 
weer terug in Schiedam 
 
Henk Hettinga viel van de ene verbazing in de 
andere. Samen met Theo Dolleman van De 
Kuyper was hij naar Absam in Oostenrijk (bij 
Innsbruck) afgereisd om vijftien kratten met 
oude flessen op te halen. Uiteindelijk stonden 
er bij de handelaar / boer méér dan honderd 
hele interessante kisten met maar liefst 3900 
flessen.  
 
De interesse van Henk als conservator van het 
Jenevermuseum was gewekt door het mailtje 
van Markus Klausner aan Marja Ouwens van 
het Proeflokaal van het Jenevermuseum. Hij 
bood zeer oude flessen van De Kuyper tegen 
een hele billijke prijs aan. Het bleek uiteindelijk 
te gaan om flessen met jenever en likeuren als 
Apricot Brandy, Anisette en Vielle Maison.  
 
Inmiddels zijn alle waardevolle flessen met 
behulp van een extra bestelwagen van De 
Kuyper weer terug op Schiedamse bodem. 
Een groot deel blijft bij De Kuyper; een ander 
deel verhuist naar het Jenevermuseum en 
wordt waarschijnlijk geveild. Op het evenement 
Jenever 2013 is een aantal kisten in de 
Korenbeurs te bewonderen 
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