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Hele oude jenever exclusief  
voor Vrienden te koop 
 
Vrienden die van zéér, zéér oude jenever 
houden, kunnen binnenkort hun hart 
ophalen. Exclusief voor leden biedt het 
Jenevermuseum jeneverkruikjes van Joh. 
De Kuyper en Zoon uit 1941 te koop aan.  
 
De kruikjes zijn afkomstig uit de grote partij 
flessen, die Henk Hettinga samen met Theo 
Dolleman van  De Kuyper vorig jaar in 
Oostenrijk  ophaalde.  
Het kostelijke vocht is nog prima te drinken, 
maar de inhoud per kruik (37,5 cl) kan door 
verdamping verminderd zijn.  
 
Nostalgie 
 
“Het  is  een  eenmalige  kans  om  voor  €  25,-- 
een  uniek  verzegeld  kruikje  te  kopen”,  zegt  
conservator Hettinga van het Jenevermuseum, 
”maar  het  gaat  misschien  niet  zozeer  om  de  
inhoud als wel om de nostalgie. De kruiken 
zitten dik onder het stof. 
 

 
 
Ik zou het er niet af halen; dat hoort er gewoon 
bij”,  vervolgt  Henk  terwijl  hij  in  het  depot  een  
exemplaar uit een oude houten krat 
tevoorschijn haalt voor de fotograaf.  
 
De aankoop gebeurt eenvoudig door een 
mailtje te sturen naar 
henk@jenevermuseum.nl. Dan krijg je de  
 

 
bevestiging en een factuur. De aankoopprijs is 
exclusief verzending. Vrienden kunnen tot 12  
september een kruikje bestellen. En:op is op!   
 
Afhalen is mogelijk voorafgaande aan de 
Oostenrijkse veiling, die op zaterdag 13 
september in de Branderszaal aan de Lange 
Haven in Schiedam wordt gehouden. De 
veiling begint om 14.00 uur. Afhalen van de 
bestelde kruikjes vanaf 13.00 uur.  
 
Oostenrijkse veiling 
 
Deze veiling belooft overigens ook een 
buitengewone gebeurtenis te worden. Onder 
leiding van notaris Jeroen Krabbendam 
worden  zo’n  zestig  oude  flessen  bij  opbod  
verkocht. In het genoemde uur voorafgaande  
aan de opening kunnen belangstellenden de 
flessen bezichtigen.  
 
Tot de bijzondere verzameling behoort een 
bierflesje met jenever en een zakflacon uit 
1920. Verder zijn er verschillende likeuren 
vanaf 1930 te koop.  
Royal Distillers De Kuyper heeft de partij die 
geveild wordt aan het Jenevermuseum 
geschonken.              
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‘The  Bottle’  goed  bekeken 
 
De tentoonstelling ‘The Bottle of Schiedam’ is 
bijna afgelopen. Naar verwachting heeft de 
expositie  zo’n  3.000  tot  3.500  bezoekers  
getrokken. De presentatie van Schiedamse 
kunstenaars was een initiatief van de Vrienden 
van het Jenevermuseum ter gelegenheid van 
het tienjarig bestaan.  
 
De tentoonstelling is gehouden van 25 mei tot 
en met 18 juni in het Jenevermuseum en 
daarna op verzoek van het museum 
geprolongeerd tot en met 31 augustus 2014.  
De speciaal voor de tentoonstelling ingerichte 
website: www.the-bottle-of-schiedam.nl werd in 
de periode van 25 mei tot en met 1 augustus 
door ca. 1.700 personen bezocht. 
 



Vriendenprijs ‘Jeneverlogies’ 
 
Vlak naast het Jenevermuseum aan de 
Lange Haven is deze zomer een bed- and 
breakfast  geopend.  Dit  ‘jeneverlogies’  
bevindt zich in een pand uit de achttiende 
eeuw. Er zijn twee aparte ruimtes, beide 
bestaand uit twee kamers.  

 

 
 
Op de begane grond is een ambachtelijk 
bakkerszaakje, waar je kunt ontbijten en 
lunchen, maar ook lunchpakketten meenemen. 
Met  producten  die  door  Bakkerij  ‘t  Fijntje  met  
veel liefde gemaakt zijn van het meel van de 
Schiedamse molens. Zo komen jenever en 
brood op een logische plek bij elkaar. Het bed- 
and breakfast is zeven dagen per week 
geopend van 08.00 uur tot 15.00 uur. 
 
Een overnachting voor twee personen in de 
logies op de eerste etage kost €  95,- excl. 
ontbijt. Een overnachting voor twee personen 
in de logies op de tweede en derde etage: 
€  110,- excl. ontbijt. Vrienden van het 
Jenevermuseum krijgen tien procent korting. 
Informatie en boekingen telefoon 010 – 
2469676 of info@jenevermuseum.nl. 
 
Activiteiten rond jenever 
 
Dit najaar vinden er verschillende activiteiten 
rondom de jenever plaats. Een kleine selectie: 
 
In het weekeinde van 26 tot en met 28 
september wordt in Schiedam de dertigste 
editie van de Brandersfeesten gehouden. Het 
Jenevermuseum haakt hier voor de vierde keer 
op in met de Stookmarathon.                  

Vanaf vrijdagavond de 26ste worden non-stop 
alle bakken met beslag gestookt tot ruwnat.  

 
Op zaterdag 11 oktober vindt in Schiedam de 
Nacht van de Geschiedenis plaats met o.a. 
activiteiten in het Zakkendragershuisje en 
Jeneverie  ’t Spul. In het Jenevermuseum zijn 
vanaf 20.50 uur lezingen over herinnerings- 
aardewerk en de (oude) tegenstellingen tussen 
Schiedammers en Vlaardingers, ofwel tussen 
Jeneverneuzen en haringkoppen. ’s  Middags  is  
er een happening rond de erkenning van het 
stoken van de Schiedamse moutwijn tot 
beschermd ambacht.       
 
De Vrienden van het Jenevermuseum brengen 
op zaterdag 18 oktober een bezoek aan de 
Hasseltse Jeneverfeesten, die voor de 25ste 
keer worden gehouden. Tijdens het evenement 
is het grondig vernieuwde Jenevermuseum de 
hotspot. Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Aanmelden via 
activiteiten@jenevervrienden.nl.   

 
Groeten  uit  Schiedam… 
 
De Jeneverstad in oude ansichten. Dat is het 
onderwerp van de tentoonstelling, die 
binnenkort in het Jenevermuseum wordt 
gehouden. Een groot aandeel in deze nieuwe 
expositie levert het bestuurslid van de 
Vrienden Ton Heuchemer.  
 
Hij verzamelt niet alleen jeneveralia, maar ook 
zwart-witte en gekleurde kaarten van zijn 
geboortestad Schiedam. Inmiddels telt zijn 
collectie een paar duizend stuks waardevolle 
papieren herinneringen. 
 
De kaarten van rond 1900 tot de jaren vijftig 
laten onder meer verschillende aspecten van 
de jeneverindustrie zien. Op twee verdiepingen 
van het museum zijn ongeveer tweehonderd 
exemplaren te bewonderen. De expositie 
begint in de tweede week van september en 
loopt tot medio november.    
 

 


