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Sjef Henderickx presenteert 
Ramen en Brandijzers 
 
De bekende Schiedamse kunstenaar Sjef 
Henderickx houdt op zondag 20 november in 
sociëteit De Locomotief een lezing over 
Ramen en Brandijzers. De titel heeft 
betrekking op de glas-in-loodramen van de 
gebroeders Henderickx en op de brandijzers 
voor het brandmerken van kisten en fusten. 
Vrienden en relaties zijn om twee uur in het 
Jenevermuseum welkom. Toegang gratis! 
 
Sjef Henderickx kijkt in zijn presentatie om 
naar het verleden en werpt ook een blik in de 
toekomst. De familie Henderickx heeft een 
speciale band met Schiedam en de jenever. 
De grootvader van Sjef Henderickx (van 
moeders kant) kwam uit Duitsland, waar hij al 
distillateur was. Hij werd meesterknecht bij de 
firma Melchers, in het pand waar nu het 
Jenevermuseum is gevestigd.  

 
De vader en de oom van Sjef Henderickx, 
respectievelijk André en Frits, verwierven faam 
door het ontwerpen en vervaardigen van glas-
in-loodramen. Zij kregen talloze opdrachten 
van Schiedamse distilleerderijen zoals voor 
Wenneker en De Locomotief. Van hun enorme 
productie zijn nog zeker honderd glas-in-
loodramen in Schiedam aanwezig.  
Frits Henderickx ontwierp als de kunstenaar 
ook het beeld van De Brandersknecht, dat voor 
de Korenbeurs in Schiedam staat.  

 

Lint van brandijzers 
 
Het tweede deel van de presentatie van Sjef 
Henderickx heeft te maken met de (in gang 
gezette) ontwikkelingen in en om het 
Jenevermuseum. Aan de Hoogstraat worden 
twee historische panden door de stichting 
Stadsherstel grondig opgeknapt. Het museum 
zelf verandert de komende jaren van concept.  
 
Directeur Marjolein Beumer vertelde hierover 
tijdens de recente busreis naar de 
Jeneverfeesten in Hasselt. Eén van de 
vernieuwingen is dat de ingang van het 
museum van plek verandert. De entree komt in 
de steeg, die loopt tussen het museum en de 
Havenkerk. Sjef Henderickx heeft een plan 
gemaakt om deze steeg te plaveien met een 
lint van brandijzers.   

 
 

 
 

z.o.z. 
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Brandijzers, de naam zegt het al, werden 
gebruikt voor het brandmerken van 
"kelders" (kisten met jeneverflessen) en van 
fusten (ook wel: pijpen, stukken, 
trommels, enz.). Elke branderij had zijn eigen 
specifieke ijzer. De ijzers waren voorzien van 
een losse steel met houten handvat, of met 
steel en al uit één stuk gegoten. 
 
Zo voerde de firma A. Houtman & Co. het merk 
Central - Park Swan. Een wat merkwaardige 
naam, waarvan de kombinatie park - zwaan 
niet geheel duidelijk is. Wellicht had het iets te 
maken met export naar Amerika ? (Central 
Park, New York). Het merk is omstreeks 1873 
in gebruik genomen, maar werd pas op 9 mei 
1881 officieel ingeschreven. Het afgebeelde 
brandijzer is uitgevoerd in gietijzer 
 

Uitbundig feest in Hasselt 
 
Volgend jaar weer? Dat was de unanieme 
reactie van de vijftig jenevervrienden, die op 
zaterdag 15 oktober jl. de Hasseltse 
Jeneverfeesten bezochten. Op het programma 
van deze bijzondere excursie stond o.a. de 
traditionele Jenevermis (met de groeten van de 
bisschop) , de intronisaties in de Orde van de 
Hasseltse Jenever en de goedkeuring van de 
nieuwe huisjenever.  
 

 
 
 
Intronisatie betekent het tot ridder slaan van 
belangrijke gasten. Vanuit het Schiedamse viel 
de eer te beurt aan Henk Hettinga, hoofd 
collecties beheerder van het Nationaal 
Jenevermuseum Schiedam, Ton Heuchemer 
(stoker in het museum), Willeke Vester (deken 
van het Schiedams Jenevergilde Het Gulden 
Glaasje) en Leo van Leeuwen 
(zakkendragersgilde St. Anthonis).  
 
 
Voor een fotoreportage van de 
feestelijkheden kijk op jenevervrienden.nl 
onder In beeld.       
 

Programma in de maak 
 
De Activiteitencommissie van de Vrienden van 
het Jenevermuseum bereidt momenteel het 
programma voor 2017 voor. Als eerste staat op 
de agenda de Nieuwjaarsreceptie op zondag 
15 januari. Half maart zal de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering worden 
gehouden, evenals de uitreiking van de nieuwe 
Vriendenfles. Op het programma staan enkele 
excursies (Boomsma distilleerderij, Jin-tour, 
Midden-Delfland en Hasselt of Brugge) en drie 
bijeenkomsten van sociëteit De Locomotief. 
Allemaal onder voorbehoud, overigens.  
 

Contributie 2017 
 
Vanaf 2017 zullen de contributie en de kosten 
voor de vriendenfles niet meer automatisch 
worden geïncasseerd. Deze wijziging is mede 
ingegeven door het feit dat nagenoeg iedereen 
gebruik maakt van telebankieren, waarbij het 
eenvoudig is om overboekingen te verrichten. 
Uiterlijk in de tweede week van januari 2017 
kun je per email de factuur voor 2017 
verwachten.  
 
Wij vragen je dan vriendelijk om voor het einde 
van februari 2017 zorg te dragen voor het 
betalen van deze factuur. Het bestuur heeft 
besloten de contributie niet te verhogen. Kijk 
voor de verschillende soorten lidmaatschap op 
www.jenevervrienden.nl. Mocht je het 
lidmaatschap om willen zetten naar een ander 
soort, dan verzoeken wij dat door te geven aan 
de ledenadministratie:  
penningmeester.vvhjm@gmail.com. 

 

Flessen: oud en nieuw   
 
Kunstcommissaris Theo van Giezen heeft het 
eerste contact gelegd voor de Vriendenfles 
2017. Het is nog te vroeg om de naam te 
onthullen van de Schiedamse kunstenaar, die 
het ontwerp voor de nieuwe Vriendenfles zal 
maken. Overigens hebben nog niet alle 
vrienden hebben de vriendenfles 2016 
opgehaald. 
 
Wij verzoeken die leden dat alsnog te doen 
vóór 31 december 2016. Als het goed is heb je 
daarvoor een tegoedbon ontvangen. Neem 
deze mee als je de fles in het Jenevermuseum 
komt ophalen. Wil je dat wij de fles opsturen, 
verzoeken wij je dat door te geven aan Ton 
v.d. Burg penningmeester.vvhjm@gmail.com 
en de kosten voor het opsturen ( € 12,50) over 
te maken. 
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