
‘Sinds de 19e eeuw wordt jenever naar Ghana

 geëxporteerd waar het vooral bekend staat als 

‘Schnapps’. Het is nog steeds een belangrijk onder-

deel van de cultuur en wordt vooral gebruikt als een 

soort offer bij belangrijke rituelen zoals geboortes, 

bruiloften, begrafenissen en kroningen. Dit is een 

groot reclamebord van rond 1955, speciaal voor de 

Ghanese markt.’

Henk Hettinga is sinds 2001 Hoofd Collecties 
van het Jenevermuseum. Henk verzamelt als 
geboren en getogen Schiedammer sinds zijn 
twaalfde jeneverspullen. ‘Het begon met wat 
etiketten die ik op straat zag liggen. Het is 
fantastisch dat ik van mijn hobby mijn beroep 
heb kunnen maken. Ook al vind ik jenever zelf 
niet echt lekker!’ In het depot van het 
Jenevermuseum vertelt Henk over enkele 
pronkstukken.
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PRONKSTUKKEN 

UIT HET DEPOT

‘Onlangs hebben we deze klimaat-

ruimte gekregen van het Leger-

museum Delft. Met de vrijwilligers 

hebben we de ruimte gedemonteerd 

en opgebouwd. Hier bewaren we onder 

andere het archief van distilleerderij 

Dirkzwager die vorig jaar failliet is 

gegaan.’ 

‘Het Jenevermuseum heeft meer dan 

honderdduizend etiketten van gedistilleerd in 

de archieven. Deze etiketten worden gedigi-

taliseerd zodat iedereen ze op internet kan 

bekijken. Dat doen we met een groep vrijwil-

ligers. Het is een hele klus, vrijwilligers die 

willen helpen zijn welkom!’
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‘Rond de eerste maanlanding in 1969 

organiseerde distilleerderij Wenneker 

een prijsvraag. De opdracht: maak een 

ontwerp voor de etalage. De Schiedamse 

gebroeders Henderickx waren glasblazers 

en maakten deze raket. Het lichaam is van 

glas, de top en zijvleugels zijn jenever-

flessen. Er zitten lichtjes in en een

 wapperend vlammetje.’

‘Directeur Marjolein Beumer staat hier 

bij een van onze topstukken. Een com-

plete kelderkist inclusief strohulzen met 

twaalf flessen Olifant jenever van J.J. 

Melchers. De kist dateert van rond 1910. 

Na de renovatie van het museum komt 

de kist weer terug op een ereplaats.’
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