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www.jenevervrienden.nl Nieuwsbrief april 2020 

 

Het bestuur van de Vrienden 
hoopt vurig, dat iedereen 
deze periode van corona 
doorkomt in goede gezond-
heid! 
 
Helaas, helaas 
Het zal niemand zijn ontgaan, maar van-
wege de maatregelen van de rijksoverheid 
ter bestrijding van het coronavirus hebben 
alle musea hun deuren gesloten, zo ook het 
Jenevermuseum. Dit feit en het belang, dat 
het bestuur hecht aan jullie welzijn, heeft 
zijn weerslag gehad op de activiteiten van 
de Vrienden. Daarom hebben we de Alge-
mene Ledenvergadering en de uitreiking 
van de Vriendenfles 2020, die gepland wa-
ren op 5 april, moeten uitstellen. 
De geplande en volgeboekte excursie van 
25 april naar Zuidam in Baarle-Nassau heb-
ben we eveneens moeten cancelen. Dit-
zelfde geldt voor de geplande Locomotief 
van 3 mei, waarvoor we een interessante 
spreker hadden gevonden (Leo Fontijne, ei-
genaar van Distilleerderij van Toor). 
 
Al met al zijn dit geen fijne berichten. We 
zijn afhankelijk van de maatregelen, die de 
overheid gaat nemen. We zullen in ieder 
geval zo gauw het verantwoord is, voorrang 
geven aan de ALV en de uitreiking van de 
Vriendenfles en de andere activiteiten als-
nog proberen te organiseren. 
 
Deze Gedistilleerd heeft een bijzonder ka-
rakter. Omdat de meesten van ons veel 
thuis zullen zitten, hebben we gezorgd voor 
enige extra lezenswaardige zaken. Er is 
een uitgebreid verslag opgenomen van de 
laatste Locomotieflezing van Wim Lagen-
dijk. Daarnaast hebben de besturen van de 
Vrienden en het Jenevermuseum met el-
kaar gesproken over de samenwerking. 
Verder is er een interview met Theo van 
Giezen, voorzitter van onze kunstcommis-
sie, die nog eens het unieke karakter van 

de Vriendenfles laat zien. Tenslotte eindi-
gen we met een puzzel, ontworpen door 
Rob van der Stel, waaraan een leuk prijsje 
verbonden is.  
 
Ik wens jullie veel leesplezier! 
 
Jos Poolman, voorzitter 
 

De geheimen achter de 
huidige Nederlandse jene-
vers 
Sociëteit “De Locomotief” 1 maart 
 
Inleiding 
Voorafgaand aan de presentatie door Wim 
Lagendijk was er een leerzame en leuke 
rondleiding door het Jenevermuseum, waar-
aan acht Vrienden deelnamen. Bij de 
eerstvolgende "Locomotief" bijeenkomst 
zullen wij wederom een rondleiding organ-
iseren. 
 
Met interesse en plezier werd er geluisterd 
en veel vragen werden beantwoord. Hier-
door werd duidelijk dat het jeneverkabinet 
ook de geschiedenis van jenever laat zien. 
Misschien dachten velen na de presentatie 
wel aan een uitspraak van Cruijff: “Als je het 
weet, zie je het”. Drie thema’s kwamen aan 
de orde: het waarom van het jeneverkabi-
net, wat leer je van de flessenvorm, -materi-
aal en -kleur en welke merken zorgen voor 
de ruim 400 jenevers die nu in Nederland te 
koop zijn. 
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Jeneverkabinet 

Bij de herinrichting van het museum in 2019 
kwam in een brainstormsessie de vraag: 
hoe kunnen we de huidige marktontwikke-
lingen een plaats geven, want het drinken 
van jenever en gin neemt toch toe? Het ont-
werpbureau kwam met het idee van een af-
scheiding van ‘dansende’ kleurrijke flessen. 
Er is plaats voor maximaal 380 flessen.  
Aan mij werd gevraagd hoeveel gin en jene-
ver flessen er nu op de markt zijn. Het bleek 
spoedig dat er nu meer dan 400 Neder-
landse jenevers te koop zijn, dus helaas is 
er geen plaats voor gin of zelfs voor buiten-
landse jenevers. Momenteel hebben we 
bijna 180 flessen in het jeneverkabinet ge-
plaatst. We zoeken dus nog ruim 200 jene-
vers! 
Met het verzamelen vond ik weinig kruiken, 
wel veel kelderflessen en verrassend veel 
apothekersflessen. Wat zou de geschiede-
nis erachter zijn? En is er een verband?  
 
Vorm en materiaal van de flessen 

Kruiken, of steengoed, werden tot het mid-
den van de 19e eeuw gebruikt en wel als 
tweedehandsje van mineraalwater in krui-
ken uit Duitsland en België. Met de komst 
van waterleidingbedrijven ‘verwaterde’ de 

import van kruiken. Bols besloot de kruik als 
zijn handelsmerk te maken en liet als eerste 
zelf kruiken in Duitsland maken, met de 
naam Bols erin ‘gestempeld’. 
De kelderflessen werden in die tijd alleen 
gebruikt voor export. De vierkante fles ont-
wikkelde zich door de toename van de ex-
port in het midden van de 19e eeuw tot een 
tapse fles. Er waren twee logische redenen 
voor. Deze kon sneller uit de mal gehaald 
worden door de glasblazer en kon stevig 
worden verpakt in een strohuls in kisten 
(kelders genaamd).  
Van de zogeheten ‘apothekersfles, heb ik 
een vermoeden dat deze door Zuidam als 
handelsmerk is gekozen. Immers, al haar 
jenevers zitten in zo’n fles. Dit is natuurlijk 
een verwijzing naar de medicinale werking 
van de jeneverbes, al vele eeuwen toege-
past in diverse oude culturen. Het in 1975 
bij de start van de onderneming gaan ge-
bruiken van apothekersflessen als handels-
merk vind ik geniaal. 
Wat we van deze geschiedenis over flessen 
kunnen leren is dat de jenevers met een 
hoog gehalte aan moutwijn in kruiken, kel-
derflessen en apothekersflessen zit. Ook 
nieuwe merken maken gebruik van dit type 
flessen om hun product te verkopen. Niet 
onvermeld mogen blijven de vierkante be-
roemde Bokma fles, de wat hogere vier-
kante groene fles met Schnapps van Hen-
kes en de zwarte vierkante fles van Herman 
Jansen. Ook deze hebben een hoger mout-
wijn gehalte, maar worden niet door de 
nieuwe merken gebruikt. 
 
Welke merken zetten meer dan 
400 jenevers in de markt? En 
welke komen erbij? 
De overlever 
We kennen allemaal de distillateurs van de 
bekende merken, zeg maar de ‘overlevers’, 
die met veel ondernemingslust en soms ook 
geluk nu nog produceren. Het zijn er 11 met 
ruim 110 jenevers. Eén overlever, die voor 
u waarschijnlijk verrassend is, wil ik noe-
men: “Valk jenever” van de bekende Toe-
kan. Ze produceren sinds 1927 en hebben 
nu een distilleerderij in Voorschoten die elke 
week tweeduizend flessen produceert. Op 
hun website “wijn en gedistilleerd” kan ie-
dereen de jenevers kopen. 
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De blijver 
Een andere categorie zijn de bekende mer-
ken, zeg maar de “blijvers”. Ze zijn overge-
nomen, soms wel meerdere keren, en al-
leen de goedlopende, vaak jonge jenevers 
zijn nu nog op de markt. Het zijn 17 merken 
met 40 jenevers. 
Huismerken 
Huismerken waren voor mij een opvallende 
categorie. Je hebt lokale, regionale maar 
ook nationale huismerken. U begrijpt dat we 
die nauwelijks ontvangen hebben. Als u 
daarbij kunt helpen?  
Lokale huismerken – meer dan 30 merken 
met 90 jenevers - zijn cafés, slijterijen, wijn-
handelaren en stichtingen. 
Regionale huismerken zijn de distributeurs 
met 8 merken met 50 jenevers. 
Nationale huismerken zijn de supermarkten 
die 10 eigen merken voeren met 30 jene-
vers. 
Nieuwe distillateurs  
Vanaf 2000 hebben nieuwe distillateurs 25 
nieuwe merken op de markt gebracht met 
bijna 100 jenevers. Ze kenmerken zich door 
gedrevenheid om jenever weer onder de 
aandacht te brengen. Als basis hebben ze 
een ondernemingsplan met een commerci-
ele insteek. Een belangrijke succesfactor is 
dat iedereen open is over hoe het gemaakt 
en hoe het smaakprofiel is en de flessen 
zijn aangepast voor hun ‘cocktail-’ of 
‘whisky’ publiek. 
Nieuwe stokers 
Ook sinds 2000 zijn er ongeveer 30 nieuwe 
stokers bijgekomen met 60 jenevermerken. 
Hun succesfactoren zijn een unieke smaak, 
het stoken van eigen moutwijn en het nauw 
samenwerken met lokale boerderijen, brou-
werijen en slijterijen. Vooral deze stokers 
zijn de echte helden van de oorspronkelijke 

jenevers. Ze zijn zelf in de geschiedenis ge-
doken en empirisch aan de gang gegaan 
om hun jenever op ambachtelijke wijze te 
maken. Je merkt aan hun verhalen dat ze 
trots zijn op hun vak. 
 
Samenvatting 
We hebben bijna 180 flessen in ons jene-
verkabinet en we hopen het aanstaand jaar 
er 200 bij te verzamelen, graag met uw 
hulp. De kruiken, kelderflessen, apothekers-
flessen en vierkante flessen bevatten nage-
noeg allemaal een hoog moutwijngehalte. 
We hebben de ‘overlever’ en de ‘blijver’ met 
merken die we allemaal wel (denken te) 
kennen. Voor mij was het een verrassing 
veel huismerken aan te treffen met een do-
minante positie in de jenevermarkt, met veel 

geschiedenis en met 
mooie verhalen. En het 
is mooi om te zien dat 
sinds 2000 meer en 
meer de oorspronke-
lijke jenevers door de 
nu 25 nieuwe distilla-
teurs worden gepro-
moot en dat er nu 30 
trotse stokers als echte 
vakmensen unieke je-
nevers produceren.  

 
Wim Lagendijk 
wimlagendijk@jenevermuseum.nl 
 
(foto’s: Ton en Gerda Heuchemer) 

Besturen kijken naar de 
toekomst. 
Het bestuur van de Vrienden en het bestuur 
van het Jenevermuseum hebben op 12 fe-
bruari in een informele sfeer met elkaar ge-
sproken over de relatie tussen de Vrienden 
en het museum. 
De Vrienden beschouwen zich als de “bui-
tenboordmotor” van het museum, maar voe-
len zich zelfstandig. Echter, zonder Jene-
vermuseum is er geen Vriendenvereniging. 
De belangrijkste voorbeelden, waarin de re-
latie tussen de Vrienden en het museum 
blijkt, zijn de financiële ondersteuning - zo’n 
50% van de contributie -, de Vriendenfles, 
de “Locomotief”- lezingen, de vrijwilligers 
van het museum en de nieuwsbrief. De 
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Vrienden hebben behoefte aan ondersteu-
ning bij PR en het ontsluiten van kennis 
over het eigen ledenbestand. 
Het museumbestuur heeft geconstateerd, 
dat de onderlinge relatie de afgelopen jaren 
verbeterd is. De Vrienden vormen een be-
langrijke schil om het museum en zijn hard 
nodig als ambassadeur om goodwill en aan-
dacht te genereren. Naast financiële onder-
steuning heeft het museum ook behoefte 
aan andersoortige ondersteuning. Als voor-
beelden worden genoemd afstemming “Lo-
comotief”-lezingen en wisseltentoonstellin-
gen, versterking van de communicatie 
rondom de wisseltentoonstellingen, rondom 
de jaarlijkse Vriendenfles, versterken van 
elkaars websites en het opzetten en uitvoe-
ren van een zogeheten oral history project 
(het d.m.v. interviews vastleggen van herin-
neringen aan het jeneververleden). Daar-
naast moet het museum de Vrienden kun-
nen helpen met hun PR en het verkrijgen 
van meer kennis over de eigen leden. Dit 
laatste kan ook heel nuttig zijn voor het mu-
seum. 
De directeur van het museum en de voorzit-
ter van de Vrienden zijn bezig e.e.a. plan-
matig uit te werken. De Vrienden en het mu-
seumbestuur zullen jaarlijks bijeenkomen 
om gezamenlijk de stand van zaken te be-
spreken. 
Alle aanwezigen vonden het een nuttige bij-
eenkomst. Uiteraard zal hier in de komende 
ALV of de eerstvolgende Nieuwsbrief nog 
op worden teruggekomen. 
 
Jos Poolman 
 
 

Schiedamse kunste-
naars geven Vrienden-
fles origineel etiket 
 
In Schiedam wordt jaarlijks een unieke 
fles gepresenteerd. Het is de Vrienden-
fles; een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Jenevermuseum. De 
kelderfles met originele moutwijnjenever 
verandert steeds van uiterlijk. Namens 
‘de Vrienden’ wordt een Schiedamse 
kunstenaar uitgenodigd om het etiket te 
ontwerpen. Er zijn inmiddels vijftien 
Vriendenflessen verschenen. De man die 

daar alles van af weet is Theo van Gie-
zen, oud-voorzitter van de vereniging.  
 
“Wij zijn in 2002 begonnen met het oprich-
ten van de Vriendenvereniging. Toen heb-
ben we nagedacht over de vraag; wat 
maakt het nou boeiend voor mensen om lid 
te worden, hoe krijg je een band? Hoe kun-
nen we iets meer doen dan een eenmalige 
actie? Al snel is de gedachte ontstaan; er 
moet iets tastbaars zijn voor de Vrienden. 
Toen kwamen we op de Vriendenfles uit. En 
vervolgens; het moet ook een trekker wor-
den, dus een fles met een etiket van een 
kunstenaar. Eigenlijk ging het in het begin 
heel snel, want de bekende Schiedamse 
kunstenaar Jacques Tange was bereid het 
etiket van de eerste fles te ontwerpen.  

 
Ook politica Rita Verdonk heeft een keer de 
Vriendenfles in ontvangst mogen nemen.   
 
Ik ben in 2005 voorzitter geworden en ben 
tot 2012 in die functie actief geweest. In 
deze periode heb ik zelf steeds de kunste-
naar voor de nieuwe jaarfles aangezocht. 
Toen ik stopte als voorzitter ben ik be-
noemd tot (Van Giezen lacht, red.) Commis-

saris Kunst, die de kunstenaar voor de 
Vriendenfles mocht aanzoeken. Ik werd al 
vrij snel geflankeerd door Peter Elderman 
en Theo Reyman. 
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Toen heb ik in de vergadering van het alge-
meen bestuur voorgesteld er een commis-
sie van te maken. Nu doen we het met een 
driemanschap onder voorzitterschap van de 
Commissaris Kunst.  
 
Nooit tevergeefs gevraagd 
 
Ik ben geïnteresseerd in kunst, in het bij-
zonder de schilderkunst. We hebben steeds 
Schiedamse schilders aangezocht om het 
etiket te ontwerpen. Dat criterium is niet in 
beton gegoten, maar wel een uitdaging om 
een kunstenaar uit Schiedam aan te zoe-
ken. De manier van werken is heel verschil-
lend geweest. Wat leuk is om op te merken 
dat er geen enkele keer tevergeefs een 
aanzoek is gedaan.  
 
Het begint met een telefoontje. Daarin wordt 
de vraag neergelegd; zou je er eens over 
willen nadenken en heb je tijd om eens 
thuis of in het café overleggen. Het is geen 
één keer voorgekomen dat iemand zei; dat 
doe ik niet. De manier van benaderen is erg 
belangrijk. Het scheelt dat ik veel kunste-
naars ken. Het feit dat de eerste fles door 
een kunstenaar met aanzien is gedaan, 
maakt het voor andere kunstenaars tot een 
eer om in de flessengalerij te mogen wor-
den opgenomen. 

 
Jacques Tange beet het spits af 
 
Het is wel grappig om de verschillen te con-
stateren. Bij Jacques Tange is alleen de 
vraag neergelegd en na verloop van tijd 
was het etiket er. Dat was heel mooi; daar 
was weinig discussie over. Maar in de loop 
van de jaren zijn wij ons méér met de werk-
wijze van de kunstenaar gaan bemoeien. 

We kregen een soort inspraak in aanpassin-
gen van het etiket; kleurgebruik, vorm en 
dergelijke. De ene kunstenaar is daar toe-
gankelijker in dan de andere. Eigenlijk heb-
ben we het gevoel, dat er een meerwaarde 
ontstaat. Met elkaar komen we tot een 
mooie vorm. 
 
Betrokkenheid vrienden 
 
We hebben ooit bij de Vriendenvereniging 
een brainstormsessie gehad, waarbij men-
sen ideeën konden aandragen. Los daarvan 
komen er ook ideeën van individuele leden 
en mensen, die zich bij de vereniging be-
trokken voelen. Er is een soort groslijst ont-
staan. Eigenlijk is het een traditie geworden, 
dat wij met zijn drieën die lijst bekijken en 
zeggen wie zouden wij voor het komende 
jaar willen vragen. Dat is de start.  
Dan mijn telefoontje naar de betrokken kun-
stenaar, waarop tot nu toe altijd ja volgt. 
Vervolgens gaan we naar de kunstenaar 
toe. We vertellen het hele proces, welke 
stappen er zijn. Peter Elderman is zeer 
vaardig in het maken van filmpjes, die op de 
website en in het Jenevermuseum worden 
gepresenteerd. Theo Reyman staat garant 
voor een interview en mooie foto’s, die 
daarbij passen. Het is een gegroeide taak-
verdeling.  
 
Er is een basisvorm voor het etiket, maar 
daar zijn in de loop der jaren flink wat varia-
ties op aangebracht. Het meest opmerkelijk 
is het etiket van Frits Kloppers. Hij is een 
beeldhouwer en heeft een etiket ontworpen, 
dat zich om de fles heen slingert. Dat was 
een ramp voor degenen, die het op de fles 
moesten plakken. Dat gold ook voor het eti-
ket van Harr Wiegman, die vooral stripver-
halen tekent. Zijn ontwerp leende zich ertoe 
om niet alleen de voorkant van de fles te 
beplakken, maar ook de beide zijkanten, zo-
dat het stripverhaal zich op drie zijden af-
speelt. Hij heeft bovendien een hele grote 
fles gemaakt, die nu in het Jenevermuseum 
staat.  
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Harr Wiegman met zijn buitenmaatje 
 
Wij hebben intussen hele verschillende ont-
werpen voor het etiket gezien. Alle ontwer-
pen hebben hun kwaliteit. Uiteraard heb ik 
met het ene etiket meer, dan het andere. Ik 
vond zelf de fles van Jeffrey Burger mij heel 
erg aanspreken. Hij heeft niet alleen een 
voorkant maar ook een achterkant ontwor-
pen in een soort magisch realisme. Eigenlijk 
is het iedere keer een verrassing hoe mooi 
het etiket wordt. De ontwerpen zijn vooral fi-
guratief,  
met véél Schiedam. De fles van 2019 was 
hiervan een voorbeeld met een bekende 
steeg naar de Lange Haven, maar ook het 
Zakkendragershuisje en de Schiedamse 
molens komen nogal eens terug.  
 
Alle vrijheid 
 
De kunstenaars hebben alle vrijheid. Ze krij-
gen sowieso de eer om in de galerij der 
kunstenaars van de Vriendenfles te worden 
opgenomen. De kunstenaar mag op de dag 
van de onthulling zijn verhaal houden. En hij 
mag exposeren in het Jenevermuseum. Dat 
is natuurlijk heel leuk om meer van zijn werk 
te kunnen bewonderen.  

 
Kunstenaar Adrianus van Otterloo met burge-
meester Cor Lamers bij de onthulling van zijn 
fles.  

De laatste jaren is het zo dat burgemeester 
Cor Lamers de eerste fles uit handen van 
de kunstenaar in ontvangst neemt. Die 
wordt nadrukkelijk in het zonnetje gezet en 
komt zo mogelijk ook met een stukje in de 
krant. De directeur van het Jenevermuseum 
krijgt eveneens de nieuwe Vriendenfles; de 
hele serie staat in het museum tentoonge-
steld. 

 
Sjef Henderickx bedacht het (glazen) bootje op 
een zee van jenever….   
 
Na de onthulling staan de leden te trappe-
len om hun fles in ontvangst te nemen. De 
oplage van de Vriendenfles varieert tussen 
de 150 en 200 stuks. 
 
Eigenlijk kent de vereniging twee soorten le-
den: Vrienden mèt een Vriendenfles en ‘ge-
wone’ Vrienden. De eerste categorie betaalt 
voor het lidmaatschap een extra bedrag per 
jaar. 
 
De flessen worden genummerd. Het is net 
als met een kunstwerk.  Het is wel grappig 
om te vertellen, dat er leden zijn die per se 
een bepaald getal willen hebben, bijvoor-
beeld de laatste twee cijfers van hun ge-
boortejaar.  
 
Bij de fles zit ook een certificaat van echt-
heid. De fles is in ieder geval te verkrijgen 
door leden en daarbuiten – zolang de voor-
raad strekt - ook te koop voor niet-leden. Er 
zijn ook leden die jaarlijks één of meer extra 
flessen kopen om cadeau te doen. Het is 
een gewild artikel.  
 
 
Prachtig moment  
 
Ik vind het altijd een prachtig moment 
als de Vrienden na de onthulling hun fles 
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ophalen. Sommige mensen zijn dan hele-
maal verguld. Ze gaan echt met een klei-
nood naar huis. Zo van; ik heb de nieuwe 
jaarfles binnen. Er zit iets van trots in. Ik 
denk als we terugkijken naar het begin – 
wat moeten we de leden nu bieden (de 
vereniging biedt inmiddels véél meer) 
dan is dit constant terugkerende jaar-
lijkse evenement met de Vriendenfles 
een goede keus geweest”. 

 
N.B. :Zoals bekend is de presentatie van 
de jaarfles 2020 uitgesteld i.v.m. de co-
ronacrisis. Nader bericht hierover volgt.   
 
Interview en foto’s: Theo Reyman  
Dit interview staat ook op onze website: 
www.jenevervrienden.nl . 

Doet u mee? 
Voor de thuiszitters heeft Rob van der Stel onderstaande puzzel ontworpen. Oplossingen kunt u 
sturen naar jenevervrienden@gmail.com. Zet de oplossing in de ‘Onderwerpregel’ van de e-mail. 
Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een leuke prijs verloot. 
 
De oplossing leest u van boven naar beneden in de donkere vakjes.  
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   1 Bereidingsvat      9 Vocht      
   2 Bekende Schiedamse familie  10 Wijnalcohol     
   3 Drankwinkel    11 Graandrank     
   4 Oude fles     12 Opslaan      
   5 Europees land    13 Engelse drank     
   6 Borrel     14 Alcoholfabriek     
   7 Bijeenvoegen    15 Maler      
   8 Beroep     16 Jenever hoofdstad    


