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Sjef Henderickx ontwerpt 
jubileum-vriendenfles 
 
Sjef Henderickx grijpt steeds naar de fles. 
Een lege wel te verstaan. Hij koestert de 
verpakking van Old Schiedam alsof het zijn 
kind is. De kunstenaar wikt en weegt, denkt 
hardop over de vraag hoe hij de tiende 
Vriendenfles vorm kan geven. Dat er een 
héél bijzondere fles met méér dan een 
exclusief etiket ter gelegenheid van het 
jubileum in 2014 zal verschijnen, lijkt nu wel 
vast te staan.     
 
Jaarlijks vraagt het bestuur van de Vrienden 
van het Jenevermuseum aan een Schiedamse 
kunstenaar een etiket te ontwerpen voor de 
z.g. Vriendenfles. De fles wordt in een oplaag 
van  zo’n  150  tot  200  exemplaren  in  het  
Jenevermuseum gevuld en van genummerde 
etiketten voorzien. In 2013 ontwierp Conny 
Paap het etiket en mocht de kersverse 
burgemeester Cor Lamers het eerste 
exemplaar in ontvangst nemen. Leden (en ook 
niet-leden)  kopen  zo’n  fles  voor  hun  
verzameling of gewoon als origineel cadeau 
voor iemand anders. 
 
De 69-jarige Sjef Henderickx is een geboren 
(in het Nolet-ziekenhuis!) en getogen 
Schiedammer. Door zijn werk lopen een paar 
rode  draden.  “Ik  ben  geïnteresseerd  om  oude  
symboliek een nieuwe vorm te geven. Daar 
speelt dan de archeologie nog een rol in. Ik 
heb tot mijn 25ste heel erg veel opgravingen  

 
 
gedaan in Schiedam.  Het proces van 
verandering, metamorfoses, zijn erg belangrijk 
in  mijn  werk”.  En  dat  werk  mag  gerust  
succesvol worden genoemd. Sjef Henderickx 
is verschillende malen onderscheiden en heeft 
tientallen tentoonstellingen in binnen- en 
buitenland op zijn naam staan.  
 
Jenever in familie 
 
Frappant is dat ook de Schiedamse jenever in 
de broodwinning van de familie Henderickx 
van  betekenis  is  geweest.  “Mijn  
betovergrootvader van vaders kant was een 
molenaar. Hij kwam uit Brabant en is op een 
bepaald moment voor de moutwijnfabriek 
Hollandia in Schiedam gaan werken. Hij was 
een ongelofelijke vakman en op zijn voorstel is 
de productie binnen afzienbare tijd daar 
opgevoerd.    
    
Mijn grootvader van moeders kant kwam uit 
Duitsland, om in de brandersindustrie te 
werken. Hij was al distillateur en werd 
meesterknecht bij de firma Melchers, in het 
pand waar nu het Jenevermuseum is 
gevestigd. Ik kwam daar als jongetje over de 
vloer  om  kurken  te  zoeken”.   
Wat huidige Henderickx zelf met jenever 
heeft?  “Ik drink incidenteel een borrel van het 
Jenevermuseum. Dat is een hele goeie, maar 
omdat ik nogal veel in Frankrijk ben, ben ik 
meer  een  wijndrinker”.             
 
Intussen is Sjef Henderickx druk in de weer 
met de nieuwe Vriendenfles. Hij denkt er aan 
om de fles niet staand maar liggend te 
gebruiken.  “Ik  gebruik  een  bootje  als  metafoor  
voor het reizen, om over de wereld te gaan, 
zoals ook de jenever heeft gedaan.  
Dat bootje wil ik in glas uitvoeren en op de fles 
lijmen. De fles zou dan voor de helft met 
jenever kunnen worden gevuld, waardoor het 
idee  van  het  water  en  de  zee  wordt  versterkt”.   
 
Bekijk Het gesprek 
 
Kijk voor het gesprek met de kunstenaar op 
www.jenevervrienden.nl onder Nieuws.   

http://www.jenevervrienden.nl/
http://www.jenevervrienden.nl/


Theo Reyman geridderd 
 
Bestuurslid Theo Reyman is tot Ridder 
geslagen van het Jenevergilde Het Gulden 
Glaasje. Dat gebeurde tijdens een 
feestelijke bijeenkomst op zaterdag 28 
september j.l. in de Havenkerk in Schiedam.  
 
Waarnemend deken Jan van Stigt Thans prees 
Reyman om zijn activiteiten voor de Vrienden 
van het Jenevermuseum, met als voorbeeld de 
redactie van deze nieuwsbrief. Ook noemde hij 
de inzet van Reyman voor het behoud van de 
Jacobuskerk in Schiedam-Noord (Kethel). 
Theo Reyman was o.m. werkzaam als hoofd 
Voorlichting van de gemeente Schiedam.  
 
Voor  uitgebreide  informatie  over  de  ‘ridderslag’  
kijk op www.jenevervrienden.nl onder Nieuws.     
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Vrienden ook met headsets 
 
Zo’n  dertigtal  Vrienden  heeft  onlangs  een  
boeiende excursie naar Den Haag gemaakt. 
Op het programma stond een rondvaart met 
een  boot  van  De  Ooievaart.  ‘Erg  interessant.  
De gids had veel kennis van zaken en een 
flinke  dosis  humor’,  vonden  de  deelnemers.  
 
Vervolgens bezocht het gezelschap het 
distilleerderij museum Van Kleef aan de Lange 
Beestenmarkt.  Daar werden in een hoog 
tempo verhalen verteld en gasten geamuseerd 
met hapjes en vele kleine glaasjes. 
 
Tenslotte maakte de groep een  
stadswandeling met onze vriend Dominic 
Busch als gids. Hij beschikt over een grote 
kennis van de Hofstad. Zijn  stemgeluid werd 
versterkt door headsets, die voor de eerste 
keer tijdens een activiteit van de Vrienden 
prima dienst deden.  
 

Vereniging is crisisgevoelig 
 
Het bestuur van de Vrienden van het 
Jenevermuseum houdt scherp in de gaten wat 
de gevolgen van de huidige economische 
crisis zijn voor de vereniging. Zo zal er in de 
komende jaarvergadering géén voorstel 
worden gedaan tot contributieverhoging. De 
Activiteitencommissie streeft ernaar om de 
tarieven voor het deelnemen aan excursies en 
dergelijke zo laag (en laagdrempelig!) mogelijk 
te houden.  
Overigens ontvangt de Vriendenvereniging 
geen enkele subsidie. Het prettige hiervan is 
dat er niet door enige instantie op kan worden 
gekort.   
 
Info per e-mail 
 
Van een aantal Vrienden hebben we tot nu toe 
geen (correct) e-mailadres in onze 
administratie. Als je tot deze groep behoort, 
ontvang je de informatie in gedrukte vorm per 
post. Voor onze vereniging werkt dat kosten 
verhogend. Het betekent ook extra 
werkzaamheden. Graag zouden we iedereen 
deze nieuwsbrief en andersoortige informatie 
in het vervolg per e-mail willen sturen. 
 
Daarom vragen wij je om ons bij voorkeur per 
e-mail je e-mailadres toe te sturen.  
Richt je mail met je e-mailadres s.v.p. aan Ton 
Heuchemer van onze ledenadministratie en wij 
zullen er zorgen dat je in het vervolg per e-mail 
op de hoogte wordt gehouden van onze 
activiteiten. We zeggen je bij voorbaat dank 
voor je medewerking!  
 
E-mail: ledenadministratie@jenevervrienden.nl  
_____________________________________ 
 

Hasselts Museum gesloten    
 
Vanaf 25 november sluit het Nationaal 
Jenevermuseum tijdelijk zijn deuren voor een 
grondige actualisering van zijn permanente 
presentatie. Als alles volgens plan verloopt, 
opent het vernieuwde museum opnieuw vanaf 
1 mei 2014. 
Iedereen is welkom bij de feestelijk sluiting op 
24 november. Het museum old style is die dag 
gratis toegankelijk. Bovendien valt er heel wat 
te beleven in en om het museum, zoals een 
literair ontbijt, rondleidingen en proeverijen met 
chocolade en jenever. Er is een jazzconcert en 
de kleinste cocktailbar ter wereld. 

http://www.jenevervrienden.nl/
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