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Adrianus van Otterloo
ontwerpt Vriendenfles 2015
Hij is letterlijk de overbuurman van het
Jenevermuseum. Adrianus van Otterloo, de
kunstenaar die de Vriendenfles 2015 heeft
ontworpen. Een echte Schiedammer, geboren
in De Gorzen, in 1951. “Ik ben opgegroeid
tussen de molens. Ik heb ze zien afbranden en
opbouwen. Dat heeft mijn keus voor het etiket
van de nieuwe Vriendenfles bepaald”. Het
resultaat is op zondag 3 mei in het
Jenevermuseum te bewonderen.

Die omgeving, al niet een tijdelijke, is de bron
van waaruit alles geput kan worden. Tijdelijke
inspiratiebronnen in het geval van Van Otterloo
zijn de reizen, die hij maakte in Europa, naar
Azië en Australië. De cultuur van de
Aboriginals heeft een diepe indruk op hem
gemaakt.
Van Otterloo is opgeleid aan de Vrije
Academie voor Beeldende Kunsten te Den
Haag. Hij exposeerde door de jaren heen bij
vele galeries en instellingen in binnen- en
buitenland. Het werk van de kunstenaar, dat
varieert van heel figuratief tot heel abstract,
kan bovendien worden geleend via de
kunstuitleen van Galerie Beeldkracht. Zie
www.beeldkracht.com. Hoewel hij momenteel
niet exposeert, is het mogelijk zijn atelier te
bezoeken. Het adres is Lange Haven 79, 3111
CC Schiedam. Wel van tevoren even bellen,
telefoon: 010 – 426 19 13.

Aanbieden burgemeester
Burgemeester Cor Lamers van Schiedam
neemt op zondag 3 mei de Vriendenfles 2015
officieel in ontvangst. Dit gebeurt tijdens een
bijeenkomst van sociëteit De Locomotief in het
Jenevermuseum. Begin drie uur.
Wij worden in zijn mooie pand aan de Lange
Haven onthaald met koffie en een
eigengemaakte kersenlikeur. Adrianus heeft
overigens ook een huis in Frankrijk bij Verdun,
waar hij veel verblijft. Hij is een verwoed Harley
Davidson rijder. In het atelier staat een fraai
exemplaar.
Zijn opa kwam vanuit Leerdam naar Schiedam
vanwege het glas. De kunstschilder Adrianus
van Otterloo is een veelzijdig man. Hij schildert
met acrylverf, maakt zeefdrukken en maakt
tevens objecten van beschilderd hout en glas
(fusion).

Confrontatie met omgeving
In het werk van Adrianus van Otterloo speelt,
zoals bij veel beeldende kunstenaars de
confrontatie met de omgeving een grote rol.

Leden met een ‘abonnement’ op de
Vriendenfles kunnen hun fles dan afhalen. Dit
geldt ook voor flessen van voorafgaande jaren,
die nog in depot staan. Stuur hierover vooraf
een bericht naar tonheuchemer@gmail.com of
bel 010 – 426 94 30.
_____________________________________

Monument van de Maand
Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam is
uitgeroepen tot het Open Monument van de
maand april 2015. Op zaterdag 18 april is er
om 12.45 uur een lezing door
architectuurhistoricus Marcel Teunissen: ‘Een
onafboenbare roetkorst kleeft aan iedere gevel’
(Piet Paaltjens). Om 14.15 uur een lezing door
historicus Han van der Horst: ‘Werken is de
vloek van de drinkende klasse’ (Oscar Wilde).

Aanmelden voor sportieve
fietstocht naar Overschie
De Vrienden fietsen op zaterdag 23 mei
naar Rotterdam voor een bezoek aan
museum Oud Overschie. De toertocht
vertrekt om tien uur vanaf het
Jenevermuseum. Te Overschie wacht een
rondleiding door het charmante museum.
Aansluitend zal Robert van Ee zijn boek
Lexicon van Overschie bespreken. Elke
deelnemer ontvangt een exemplaar. Hierna
volgt de lunch. Omstreeks één uur vertrekken
de fietsers naar het Zakkendragershuisje in
Schiedam. Daar wordt uitleg gegeven over het
ontstaan van de zakkendragers en hun
Anthonisgilde. Er is ook een demonstratie.

Activiteitencommissie trachten het vervoer per
auto te organiseren. De kosten bedragen
dertig euro per persoon voor het compleet
verzorgde programma.
De sluitingsdatum voor het aanmelden voor de
trip naar Overschie is zaterdag 9 mei. Met een
maximum van 30 personen. Inschrijven via
wimenjokevandenbergh@kpnmail.nl Wim van
den Bergh 06 – 147 44 132.

Om een uur of drie wordt het programma
afgesloten met een proeverij. Mocht het
overigens die dag erg regenen, dan zal de

Theo van Giezen erelid
De Vrienden van het Jenevermuseum hebben
een nieuw erelid. Theo van Giezen is in de
algemene ledenvergadering als zodanig
benoemd.
Hij is onderscheiden vanwege zijn verdiensten
als voorzitter in de periode van 2007 tot 2012.
Ook presteerde Theo het om tien keer samen
met Schiedamse kunstenaars de Vriendenfles
te verzorgen.
_____________________________________

Vertrek museumdirecteur
In de ledenvergadering van 21 maart jl. is het
vertrek van museumdirecteur Alwine van
Winsen aan de orde geweest. Zij stapte
onlangs op na een geschil met haar
werkgever,
het
bestuur
van
het
Jenevermuseum. Het bestuur van de
Vriendenvereniging heeft enkele reacties
gehad naar aanleiding van deze gebeurtenis.
“Wij betreuren het”, verklaarde waarnemend
voorzitter Ton Heuchemer, “dat er een
negatieve sfeer is ontstaan. Het bestuur van
de Vrienden neemt geen standpunt in over dit
vertrek. Dit is een aangelegenheid van het
bestuur van het museum en Alwine van
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Winsen. Alwine heeft een geschil met het
museumbestuur en niet met de Vrienden. Zij
heeft een aantal zeer goede initiatieven
genomen voor het museum”, aldus Ton
Heuchemer.
Peter Elderman lichtte aan het begin van de
bijeenkomst zijn positie toe. Hij is sinds een
jaar bestuurslid van het museum en tot voor
kort was dit goed te combineren met de functie
van voorzitter van de Vriendenvereniging. Door
het onverhoopt vertrek van Alwine is hij samen
met Niels Valkenburg tijdelijk manager van het
museum en doet hij een stapje terug om het
twee-petten-probleem te voorkomen.
Zoals bekend heeft het bestuur van het
Jenevermuseum inmiddels een regeling met
Alwine van Winsen getroffen.

