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Productschap voor Gedistilleerde Dranken
alsmede van diverse distillateursverenigingen.
Hij schrijft regelmatig artikelen voor het glas
historisch tijdschrift De Oude Flesch, zoals
onlangs over de geschiedenis en flessen van
de Rotterdamse distilleerderij Joh. van
Belle. Momenteel werkt hij aan een boek over
de geschiedenis van een grote palletfabrikant.
Meer informatie: www.peterzwaal.nl

Sociëteit De Locomotief:
topstukken uit Hilvarenbeek
Van Hilvarenbeek naar Schiedam. Dat is de
titel van een boeiende presentatie die Peter
Zwaal op zondag 14 augustus in het
Jenevermuseum zal houden. Tijdens de lezing
met powerpoint presentatie belicht Peter Zwaal
een paar (top)stukken die van Hilvarenbeek
naar Schiedam zijn verhuisd.
Peter Zwaal (1961) is vijftien jaar lang op
vrijwillige basis conservator geweest van het in
2015 opgeheven Nationaal Likeur- en
Frisdrankenmuseum Isidorus Jonkers te
Hilvarenbeek. Zwaal is sinds 1994 werkzaam
als zelfstandig bedrijfshistoricus te Rotterdam
en heeft zich vooral gespecialiseerd in de
Nederlandse drankenindustrie.
Van zijn hand verschenen o.a. boeken over
de frisdrankenindustrie, over de iconografie
van frisdranken, over de geschiedenis
van bierbrouwerijen Bavaria en Amstel en
over illegale stookpraktijken in Nederland.
Voor de zesdelige reeks Ondernemers in
Nederland 1850-1950 schreef hij
diverse portretten over Nederlandse
distillateurs (Bokma, Hooghoudt, De Kuyper,
Nolet, Polak) en andere drankenfabrikanten.
Ten behoeve van het Nationaal Archief heeft
Zwaal de archieven geordend van het

Deze nieuwe aflevering van sociëteit De
Locomotief is gratis toegankelijk voor Vrienden
van het Jenevermuseum en andere
belangstellenden. Gemakkelijk te onthouden:
zondag 14 augustus om 14.00 uur.

Zestig nieuwe leden
op Jeneverfestival 2016
De vereniging Vrienden van het
Jenevermuseum is op het Jeneverfestival
maar liefst 62 nieuwe leden rijker geworden!
Dit is het resultaat van een goed voorbereide
ledenwerving tijdens beide festivaldagen. Een
energiek team van vrijwilligers sprak de
bezoekers aan, met een speciale Festivalaanbieding. Onder de talrijke bezoekers bleek
grote belangstelling voor de activiteiten van de
Vrienden te bestaan. Dankzij de ongekend
grote aanwinst telt de vereniging nu 329 leden.

Vrienden op excursie naar
feesten in Hasselt
De Vrienden gaan naar Hasselt. Na een jaartje
overgeslagen te hebben organiseert de club
Vrienden van het Jenevermuseum op zaterdag
15 oktober een bezoek aan de Hasseltse
Jeneverfeesten. De deelnemers beleven hoe
de Belgische hoofdstad van de jenever geniet
van de hedendaagse kwaliteit van het
Hasseltse ‘witteke’, het Jenevermuseum
aldaar, confréries en culinaire hoogstandjes. Er
is volop muziek, dans, straattheater, een
kelnerloop, een stadsfontein waarvan het
water in jenever verandert, jazz bij de paters,
intronisaties, enz.
(z.o.z.)

tegelijk het verschuldigde bedrag over naar
IBAN NL44INGB0004873866.

Contributie onveranderd
Het bestuur heeft besloten de contributie voor
2017 niet te wijzigen ten opzichte van 2016.
Vrienden die de contributie voor 2016 nog zijn
vergeten te betalen, krijgen een herinneringsbrief om het bedrag alsnog over te maken.

Ophalen Vriendenfles 2016

Het volledige programma is te vinden op onze
website www.jenevervrienden.nl onder
Activiteiten. Je kunt je nu al aanmelden voor
deze ontspannende excursie van de Vrienden.
De prijs (incl. vervoer per luxe touringcar en
diner) is voor leden van de vereniging € 52,50.
Niet leden betalen € 57,50. Aanmelden via
activiteiten@jenevervrienden.nl of Wim van
den Bergh, tel. 06 – 147 44 132.

Henk zoekt ‘handjes’
Met ingang van 1 augustus kan Henk Hettinga
van het Jenevermuseum twee maanden in het
depot enkele vrijwilligers gebruiken. Het is de
bedoeling dat het depot opnieuw wordt
ingericht. De werkzaamheden bestaan uit
stellingen bouwen, het uitzoeken van de
collectie, schoonmaken enz. De werktijden zijn
van negen tot vier uur, van maandag tot
vrijdag. Wie een paar uur wil helpen, kan zich
per mail opgeven bij henk@jenevermuseum.

Opruiming Vriendenflessen
Bij het opruimen van de voorraadruimtes in het
Jenevermuseum zijn nog enkele
Vriendenflessen van voorgaande jaren
gevonden. Het gaat om één fles 2005 met het
etiket van Frits Kloppers, negen flessen 2006
met het etiket van Jeffrey Burgers en vier
flessen 2007 met het etiket van Henny van
Leeuwen. De vereniging biedt deze flessen
aan voor de speciale prijs van € 20,--.
Ook liggen er nog acht Lustrumflessen 2014,
een uitzonderlijk kunstwerk dat ontworpen is
door Jef Henderickx. Deze fraaie fles is
éénmalig voor € 30,-- te verkrijgen. Heb je
belangstelling voor een van de flessen, stuur
dan een email naar
penningmeester.vvhjm@gmail.com en maak

Vrienden die de vriendenfles 2016 nog niet
hebben opgehaald en wel hebben betaald,
worden verzocht deze op te komen halen in
het Jenevermuseum tijdens de openingstijden
van het museum. Vergeet daarbij niet de brief
mee te nemen waarin is aangegeven dat je die
fles nog te goed hebt.

Kruidenkast cadeau
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van
het Jenevermuseum heeft de
Vriendenvereniging een kruidenkast
geschonken. Deze kast is een mooie aanwinst
voor het museum. Hij maakt prominent
deel uit van de nieuwe tentoonstelling Het
Begin van Gin.
Het omvangrijke meubel komt oorspronkelijk
uit het Zakkendragershuisje. De kast bevat
veertig laden. Daar zitten nu kruiden in.
Bezoekers kunnen dan zelf ruiken welke
kruiden zij lekker vinden.
Jeneverbes is de belangrijkste smaakmaker
van gin. Maar er worden ook andere smaken
en geuren gebruikt. De vraag ter plekke is:
welke kruiden, specerijen en botanicals voeg jij
toe? Kies er vijf en geef ze aan op de
Smaakwaaier.
Uiteindelijk maken de stokers van de favoriete
ingrediënten - samen met een echte Ginmaker - een nieuwe Nederlandse gin. Leuk als
het recept van een Vriend wordt gebruikt…!

