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Nikolaj Dielemans:

Jenever, het gouden water
van Schiedam
“Ik heb voor mijzelf een soort slogan
bedacht, zo van jenever als het gouden
water van Schiedam, om de belangrijkheid
te duiden. Nou, daar wil ik voorzichtig iets
mee gaan doen”. Nikolaj Dielemans is de
Schiedamse kunstenaar, die het etiket voor
de Vriendenfles 2016 ontwerpt.

Het bekende Schiedamse product, heb je
daar iets mee?
“Ik ken als Schiedammer uiteraard de
geschiedenis. Zeker in mijn studententijd dronk
ik regelmatig jenever, altijd vergezeld van een
pilsje, het zogeheten kopstootje. En ik kan
zeggen dat ik nog weleens een borreltje drink”.
Hoe typeer jij je werk?
“Men typeert het als lyrisch en poëtisch. Het is
abstract, maar door zijn gelaagdheid krijgt het
een soort diepte en in die diepte ontstaat
steeds weer een verhaal. Je kan nooit op het
eerste moment zeggen: nou dat is dat en dat,
maar ieder kan steeds maar weer in die
figuurtjes die ontstaan een verhaal lezen. Het
is de interpretatie van degene, die kijkt wat
voor verhaal er dan weer uitkomt”.
Je hebt veel geëxposeerd!

We zoeken hem op in zijn ruime atelier in het
oude schoolgebouw achter de Visitatiekerk
aan de Nolenslaan in Schiedam. Nikolaj is van
huis uit stedenbouwkundige, interieurarchitect
en kunstenaar. Hij heeft zijn opleiding gevolgd
aan de Academie van Beeldende Kunsten en
de Academie van Bouwkunst, beide in
Rotterdam. Nikolaj (1946) is geboren in
Schiedam, maar is tussentijds veel weg
geweest. Hij heeft in Amerika en Canada
gewoond en is steeds weer teruggekeerd naar
Nederland en met name Schiedam.
Nikolaj Dielemans zelf aan het woord: “Mijn
hele familie woont of woonde in Schiedam en
ik heb altijd wel om de stad gegeven. Ik vind
het een stad met een prachtige binnenstad.
Dat wordt weleens vergeten, maar ik heb altijd
de waarde van deze stad onderkend.
Het artistieke klimaat was in Schiedam heel
vooruitstrevend, in het Stedelijk Museum en
daar omheen. Veel kunstenaars zijn in
Schiedam neergestreken”.

Mijn werk is op verschillende plekken
tentoongesteld, ook in Schiedam, in de
Korenbeurs en in pand Paulus. Ik exposeer
veel in Nederland, maar ook in het buitenland.
In België exposeerde ik een aantal keren, een
keer in Duitsland en recent nog in Italië en
Slovenië, waar ik voor een werk – een
negenluik - een prijs heb gekregen”.
Het wordt de twaalfde Vriendenfles…
“Ik heb een aantal schetsen gemaakt en vond
het leuk in een overleg met enkele Vrienden
een stap verder te gaan. Inmiddels heb ik een
idee over hoe het etiket er uit zal gaan zien.
Wat ik wil laten zien zit een beetje in mijn
genen, dat zijn gebouwen en de relatie tussen
gebouwen en mensen die daar werken en het
product dat eruit voort komt namelijk de
moutwijnjenever.”
De uitreiking van de Vriendenfles 2016
vindt plaats op zondag 13 maart. Hierover
volgt nadere informatie. Wil je meer weten
over de kunstenaar en zijn werk, kijk dan op
www.nikolajdielemans.com of bel 010 –
2730513 / 06- 53586899.

Vrienden op stap naar de
Jopenkerk in Haarlem
De eerste excursie van de Vrienden in 2016
voert op zaterdag 9 april naar Haarlem. In
het levendige centrum is een voormalig
godshuis omgetoverd tot een moderne
stadsbrouwerij, grand café en restaurant.
De Jopenkerk Haarlem maakt van het
bezoek een bijzondere beleving.

Nieuwjaarsborrel
Dit jaar organiseerde de Vriendenvereniging
overigens al eerder een activiteit. Op 17
januari waren de Vrienden, de leden van de
Schiedamse gildes, de molenaars en stokers
en andere relaties welkom op de Eerste Echte
Schiedamse Nieuwjaars Borrel.

Een foto-impressie van de gezellige
bijeenkomst (fotograaf Wim Rook) kun je
vinden op www.jenevervrienden.nl.
____________________________________

Contributie over 2016
Penningmeester Ton van der Burg verstuurt
rond 15 februari de facturen voor de contributie
en de Vriendenfles. Dit gebeurt per email of
per post.
Een paar dagen eerder krijgt de bank opdracht
om de contributie en de bijdrage voor de
vriendenfles automatisch te incasseren bij de
Vrienden, die de vereniging daarvoor hebben
gemachtigd.

Onder het genot van een borrel of diner kan je
het brouwproces aanschouwen. De
ongedwongen sfeer, het eigentijdse interieur
en de uitstekende keuken zorgen ervoor dat
iedereen zich snel thuis voelt. Kijk op
www.jopenkerk.nl.

Museumbezoek
Na dit ochtendbezoek en de lunch krijgen de
deelnemers de gelegenheid om Haarlem te
bekijken. De Spaarnestad kent interessante
musea zoals het Teylers museum en het Frans
Hals Museum.
Bij mooi weer is een plekje op het terras aan
de Grote Markt bijzonder relaxed. Nadere
informatie over deze excursie volgt.

Vrienden, die geen machtiging hebben
afgegeven, worden verzocht de factuur binnen
14 dagen na ontvangst te betalen.
De contributie voor 2016 bedraagt:
Lidmaatschap
Duo lidmaatschap
Lidmaatschap met vriendenfles
Duo lidmaatschap met vriendenfles
Duo lidmaatsch. 2 vriendenflessen

30,-42,50
59,50
72,-101,50

Na betaling van het geld voor de vriendenfles,
krijg je een “Tegoedbon” toegestuurd,
waarmee je de vriendenfles kan afhalen. Deze
bon heeft een geldigheidsduur tot 1 januari
2017.
Er zijn verschillende momenten, waarop je de
Vriendenfles kunt afhalen, te beginnen op
zondag 13 na de presentatie in het
Jenevermuseum.

