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Het was dit jaar 125 jaar geleden dat paus Leo
XIII Liduina als heilige erkende, waardoor de
bestaande verering van Liduina werd
bevestigd. Ter ere van deze gelegenheid heeft
de gemeente Schiedam 2015 uitgeroepen tot
het Liduina-jaar.
Liduina was een gewoon meisje dat door haar
bijzondere levenshouding uitgroeide tot
stadsheilige. In de tentoonstelling wordt ze met
uniek beeldmateriaal en bijzondere objecten
tot leven gewekt.

Bestuurswisseling Stichting
Nationaal Jenevermuseum
Het bestuur van de Stichting Nationaal
Jenevermuseum Schiedam is ingrijpend
van samenstelling veranderd. Bob de
Kuyper, Joep Stassen en Reinier Scheeres
namen vele jaren actief deel aan het
bestuur. Op 9 december jl. werden zij
‘uitgezwaaid’.
Bij die gelegenheid werd onder anderen
gesproken door burgemeester Cor Lamers. Hij
overhandigde de scheidende bestuurders een
fraai, origineel Schiedams bord. De nieuwe
voorzitter van het bestuur Joop Daalmeijer
mocht een uniek sculptuur aanbieden, dat is
vervaardigd door de bekende Schiedamse
kunstenaar Sjef Henderickx. Naast Joop
Daalmeijer wordt het bestuur thans gevormd
door Jan Vranken, secretaris, Niels
Valkenburg, penningmeester en de leden
Johan de Koster en Peter Elderman.

Liduina (1380-1433) komt bij het schaatsen ten
val op het ijs en breekt een rib. Vanaf dat
moment is zij aan bed gekluisterd. Tijdens haar
ziekbed heeft zij religieuze visioenen en vinden
er in haar bijzijn diverse 'mirakels' plaats. Ze
wordt dan al vereerd als een (volks)heilige.
e

Als de katholieken in de 19 eeuw weer hun
geloof openlijk mogen belijden, wordt ook de
aandacht voor Liduina groter. Door de
florerende jeneverindustrie in de 18e eeuw zijn
talloze Duitse, vaak katholieke branders en
brandersknechten naar de stad getrokken. De
ene na de andere prachtkerk kan worden
gebouwd, mede dankzij de opbrengsten van
de jeneverproductie.
De tentoonstelling in het Jenevermuseum loopt
tot en met 20 maart 2016. Vrienden hebben
gratis toegang.

Samenwerking leidt tot
Liduina-tentoonstelling
Een overzichtelijke en uitermate boeiende
tentoonstelling. Zo kan de expositie worden
getypeerd, die het Stedelijk Museum
Schiedam, het Gemeentearchief Schiedam
en het Nationaal Jenevermuseum
gezamenlijk hebben gemaakt over het
Schiedamse stadsicoon Liduina.

Wethouder Marcel Houtkamp opent de
expositie ‘Liduina, van schaatsster tot
stadsheilige’.

Verenigingsjaar 2016
staat in de grondverf
“We hebben zin om er weer een leuk
verenigingsjaar van te maken”. Dat zegt Wim
van den Bergh, voorzitter van de
Activiteitencommissie. De plannen staan in de
grondverf. De speciale Vriendengroep werkt
hard aan de voorbereiding van boeiende
excursies en andere programmaonderdelen.
Om een blik te werpen op het voorlopige
programma voor 2016 het volgende. In maart
staat een bezoek gepland aan Haarlem. Daar
wordt in de Jopenkerk de eeuwenoude
brouwtraditie in ere hersteld. Het voormalig
godshuis in het levendige centrum van
Haarlem is omgetoverd tot een moderne
stadsbrouwerij, grand café en restaurant.

Bezoek aan Balegem
In mei brengen de Vrienden hopelijk een
bezoek aan Balegem. De jeneverstokerij Van
Damme is een begrip in Oost-Vlaanderen. De
jenever wordt er volgens de ambachtelijke
e
methodes uit de 19 eeuw gestookt. De
Balegemse stokerij is de laatste ‘warme’
landbouw-jeneverstokerij in de Benelux.
Mogelijk wordt deze trip gecombineerd met
een bezoek aan de toeristische stad Brugge.

In juli 2016 heeft de Activiteitencommissie een
fietstocht gepland in Schiedam en Vlaardingen
met diverse bezichtigingen en hapjes en
drankjes. Het is de bedoeling om in oktober
weer een bezoek te brengen aan het
Belgische Hasselt. De Jeneverfeesten daar
zijn al meerdere keren met veel plezier door
de Vrienden bezocht.

Drie Locomotieven
Wat betreft de sociëteit De Locomotief denken
de organisatoren aan drie bijeenkomsten met
boeiende sprekers, muziek of een andere
aantrekkelijke invulling. Het lijkt intussen wel
vast te staan dat in maart de nieuwe
Vriendenfles zal worden gepresenteerd. De
kunstenaar-van-het-jaar is al aan de slag,
maar zijn naam blijft nog even geheim….

‘Echte’ nieuwjaarsborrel
In het Jenevermuseum zal op zondag 17
januari een Nieuwjaarsreceptie worden
gehouden voor ‘echte’ jenevervrienden. Het
gaat om (bestuurs)leden van lokale
organisaties, die een sterke binding hebben
met het gedistilleerd en vertegenwoordigers
van de Schiedamse distilleerderijen.
De Vrienden ontvangen dezer dagen een
persoonlijke uitnodiging. Het initiatief voor de
‘brede’ nieuwjaarsbijeenkomst is afkomstig van
het Schiedams Jenevergilde Het Gulden
Glaasje en de vereniging Vrienden van het
Jenevermuseum.

Vrienden Jenevermuseum
sponsoren lichtinstallatie

In de zomermaanden blijven de Vrienden
dichter bij huis. Dit geldt althans voor de leden
die in Schiedam en naaste omgeving wonen.
Op 11 en 12 juni wordt het Jeneverfestival
georganiseerd. In 2015 was dit evenement een
doorslaand succes. Het was een vrolijke mix
van proeverijen van excellente jenevers,
nieuwe gins en cocktailworkshops, omlijst met
een sfeervol programma. In twee dagen tijd
kwamen er ruim 5500 bezoekers uit zowel
binnen- als buitenland.

De Vriendenvereniging heeft een bijdrage
geleverd in de verlichting van de expositie
Liduina - Van schaatsster tot stadsheilige. Het
gaat om 42 meter rails met 60 stuks
armaturen. Deze verlichting is de eerste stap
naar het vervangen van alle verlichting in het
Jenevermuseum. Het is dus een permanente
oplossing, waarmee alle toekomstige
tentoonstellingen kunnen worden verlicht.
Het nieuwe systeem is aangebracht in de
tentoonstellingszaal op de tweede verdieping,
de voormalige Miniaturenzolder. De totale
kosten voor de rails, lampen en montage
bedroegen € 5.000. Hiervan is de helft door de
Vrienden betaald.

