
Deze historische Jeneverwandeling is door de Vrienden van het 
Jenevermuseum ontwikkeld ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan. Tijdens de wandeling beleef en proef je het unieke 
jeneververleden van Schiedam. De route is als audiotour gratis 
digitaal verkrijgbaar voor bezitters van een smartphone (iPhone, 
Androidtoestel) of tablet (iPad of Android tablet). 
Instructies om de route gratis te downloaden vindt u op de 
website van de Vrienden van het Jenevermuseum: 
www.jenevervrienden.nl
Deze wandeling kwam tot stand met de medewerking van: 
Wim Rook, Theo Reyman, Peter Elderman en Marco Spruit Bleeker.

Lange Haven 116
Oorspronkelijk was dit de branderij 

van de Fa. Meijer.  Vanaf 1919 was het pand 
in handen van de Gebr. Janse. 

24 Lange Haven 92
Bewoners van dit pand waren o.a. de 

weduwe van Pieter Maas, de weduwe van 
Arij Prins en mevrouw Melchers-Nolet.

25 Lange Haven 80
Dit pand behoorde toe aan Jan 

Loopuyt. Dr. E.J.M. Nolet, de oprichter van 
het Noletziekenhuis, woonde hier tot 1913.

26

Jenevermuseum
Dit museum is gevestigd in een 

voormalige distilleerderij van Melchers en 
beschikt nog over een traditionele branderij.

1

Havenkerk
Gebouwd in 1824 door rijke rooms-

katholieke inwoners (distillateurs) van 
Schiedam die weer mochten kerken.

2

Lange Haven 95-97
In het pand Lange Haven 97 bevindt 

zich de Branderszaal van de Bond van Distil-
lateurs.

3

Lange Haven 71-73
Deze panden zijn typische distillateurs-

panden. Nummer 73 werd ooit bewoond 
door de familie Beukers.

4

Lange Haven 65
Dit huis, oorspronkelijk gebouwd voor 

Cornelis Nolet, deed tot 2002 dienst als 
Kantongerecht.

5

Lange Haven 46-50 
De voormalige wijnpakhuizen Gelder-

land en Zeeland zijn zeer bepalend voor het 
stadsbeeld van de Lange Haven.

6

Branderssteeg
In deze steeg, die vroeger de 

Varkenssteeg werd genoemd, liepen in de 
18e eeuw de varkens nog vrij rond. 

7

Kippenbrug
Hier stond vroeger de molen ‘De 

Gecroonde Brandersketel’, die in 1827 werd 
afgebroken. 

8 Hoek Liduinastraat
Hier stond de branderij van Jacob Tak. 

Hij stichtte later in 1908 de moutwijnfabriek 
Hollandia in ’s Gravenland.

9 Westvest
Waar nu de boven en beneden-

woningen staan, stonden vroeger veel 
branderijen.

10 Walvistraat
Op de hoek met de Lange Haven de 

branderij van Pieter Loopuyt. Op nummer 3 
was de branderij van Wittkampf gevestigd.

11 Molen De Walvisch
is gebouwd in 1794, die graan maalde  

voor de Jeneverindustrie. Hij ontleent zijn 
naam aan de Walvischvaart op Groenland.

12 Delft en Malmö
Waar nu appartementen zijn 

gebouwd aan de Westvest stonden vroeger 
de mouterijen Delft en Malmö.

13 Westmolenstraat
In het pand op nummer 33 was de 

koperslagerij van David Meijer gevestigd. 
Meijer fuseerde later met Stegmann.

14

Korenbeurs
In de Korenbeurs, een schepping van 

Jan Giudici uit 1787, werden vroeger graan,  
moutwijn en alcohol verhandeld.

15 Korte Haven (even zijde)
Op nummer 14, stond vroeger de 

distilleerderij ‘De Dubbele Adelaar’. De pan-
den brandden in 1968 tot de grond toe af.

16 Korte Haven 133
Op nummer 133, de voormalige 

stadstimmerwerf, was oorspronkelijk Bier-
brouwerij “de Zwarte Leeuw” gevestigd.

17 De Drie Koornbloemen
Dit is de oudste (1770) nog bestaande 

molen van de ca. 20 molens die vroeger 
maalden voor de jeneverindustrie. 

18 Zijlstraat
Aan de Zijlstraat staan nog 3 prachtige 

arbeidershuisjes. Ze zijn in het bezit van de 
½�VQE�,IVQER�.ERWIR�

19 Zakkendragersgildehuis
Dit huis uit 1725 behoorde toe aan 

de Zakkendragers, die verantwoordelijk 
waren voor het laden en lossen van schepen.

20 Schie (even zijde)
Het pand van Wenneker is een  van 

de laatste overblijfselen van de  Fa. Wen-
neker, die naar Roosendaal verhuisde.

21

Schie 5
7GLMI���[EW�LIX�TERH�ZER�HI�½�VQE�

Jansen & Wouterlood. Een distilleerderij en 
likeurstokerij.

22 Schie (oneven zijde)
Hier stonden diverse branderijen 

en pakhuizen. Ze behoorden toe aan distil-
lateurs wonend op de Grote Markt.  

23
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Inleiding op de Historische Jeneverwandeling 
Wie Schiedam zegt, zegt jenever. 
Achter de karakteristieke pakhuizen, grachten, branderijen en mouterijen in de authentieke 
binnenstad van Schiedam gaan vele verhalen schuil. Ook de molens danken hun bestaan 
aan het jeneververleden. Tijdens een wandeling door de binnenstad van Schiedam beleef en 
proef je dit voor Nederland unieke jeneververleden. De historische binnenstad telt een aantal 
havens en ruim 200 imposante rijksmonumenten, gebouwd door welvarende branders en 
distillateurs. Het verleden is nog steeds zichtbaar omdat vele oude jeneverpanden bewaard 
zijn gebleven en een nieuwe bestemming hebben gekregen. 
 
In de hoogtijdagen van de Schiedamse jeneverindustrie in de 19e eeuw, bevonden zich in en 
om de stad zo’n twintig molens. Ze maalden granen voor de branders die moutwijn stookten 
en voor de bakkers in de stad. Van deze historische molens zijn er nu nog vijf over, die 
bekend staan als de grootste molens ter wereld. 
 
1.  Nationaal Jenevermuseum, Lange Haven 74-76 
Het Nationaal Jenevermuseum is gevestigd in een voormalige branderij/ distilleerderij. 
Voorheen was dit het bedrijfspand van de firma Beukers en later van de firma Melchers, 
bekend van "De Locomotief"! 
 
In het museum bevindt zich een traditionele branderij, die nog met kolen wordt gestookt. Hier 
wordt het oer-Hollandse jenever stoken op basis van eeuwen oude recepturen nog in ere 
gehouden.  Het Jenevermuseum wordt geëxploiteerd door stichting Jenevermuseum 
Schiedam. Wie het museum wil ondersteunen kan lid worden van de Vrienden van het 
Jenevermuseum. (www.jenevervrienden.nl) 
 
2. HavenKerk, Lange Haven 
De Havenkerk (oorspronkelijk de Sint Johannes de Doperkerk) was voorheen een rooms-
katholieke parochiekerk in Schiedam.  De Havenkerk werd in neoclassicistische stijl 
ontworpen door de Haagse architect Adrianus Tollus.  
 
Het is een driebeukige hallenkerk. De bouw startte in 1822 en in 1824 werd de kerk ingewijd. 
De Havenkerk, thans een Rijksmonument,  beschikt over een orgel van Pieter 
Maarschalkerweerd uit 1875. 
 
De kerk werd in 1967 voor de rooms-katholieke eredienst gesloten. Tussen 1976 en 2008 
was de Havenkerk in gebruik bij de Stichting Johan Maasbach Wereldzending.  
 
De kerk is in 2010 door de Stichting tot Restauratie en Instandhouding van de kerk aan de 
Lange Haven gekocht van de Johan Maasbach Wereldzending. In 2011/2012 is de kerk 
gerestaureerd, met name met betrekking tot het exterieur. Voor de kerk wordt nog steeds een 
passende bestemming gezocht. 
 
3. Lange Haven 95-97 
Het pand aan de Lange Haven 95-97 is een typisch distillateurspand. 
De eerste verkoop van dit bijzondere pand vindt plaats in 1603. Van 1853 tot 1925 was het 
een woonhuis van de familie Van Gent. Het linker gedeelte van het pand werd in 1925 
verkocht aan de heer Groenendaal, van beroep koopman. Hij vestigde er een 
margarinefabriekje. Na de oorlog werd het pand bekend van de Meubelbeurs, die op 22 
december 1976 afbrandde.  Het pand werd vervolgens verbouwd tot wooneenheden.  
 
Rechts woonde in 1918 Mr M.M. van Velzen. In het pand Lange Haven 97 bevindt zich de 
Branderszaal  die in 1919 werd gebouwd door architect P. Sanders voor de Bond van 
Distillateurs.  Deze Branderszaal is nog in originele staat met een Oud-Hollandse schouw, 
balkensteunen en uitgesneden beeltenissen toenmalige bestuurders. In 1926 werd het een 
Gereformeerd Jeugdhuis. In 1973 trok Interbook in dit pand, dat overigens weer een nieuwe 
bestemming hoopt te krijgen. 
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4. Lange Haven 73-71 
De Lange Haven wordt gekenmerkt door woningen van branders distillateurs of hun 
branderijen-distilleerderijen. Het pand aan de Lange Haven 73 was het woonhuis van de 
familie Beukers. Dit woonhuis was verbonden met de branderij in de Keetsteeg en de 
Westvest. 
 
Ook de meeste andere grote branderijen hadden vaak een directe verbinding met het 
woonhuis van de eigenaar. Tot 1911 was het pand van de familie Beukers in gebruik als 
branderij. Na de malaise kwam er een notaris in het pand wonen. In 1927 werd het pand 
aangekocht door de Vereniging tot Exploitatie van Christelijke Sociale Belangen. 
 
Het pand aan de Lange Haven 71 is ook een typisch distillateurspand. Het werd in 1894 
aangekocht door de RK Volksbond. In 1954 werd het Arcade, dat in 1983 werd verkocht. 
 
5. Huis Nolet, Lange Haven 65 
Dit huis is oorspronkelijk gebouwd voor de familie Nolet, een zeer vooraanstaand geslacht 
van distillateurs. Later deed het dienst als Kantongerecht, dat hier in 1908 werd gevestigd. 
Het kantongerecht deed dienst tot 2002.  
 
Tussen 2002 en 2010 was het pand een kantoor voor het arrondissement Rotterdam. Na de 
sluiting had het pand geen functie meer voor de staat en daarom werd het op 18 april 2013 
openbaar verkocht. Het pand is toen voor een aanzienlijk bedrag weer eigendom geworden 
van de … familie Nolet.  
 
Boven de voordeur is een gekroonde Mercuriuskop te zien. Onder deze kop zijn trossen 
vruchten en consoles in de vorm van acanthusbladeren geplaatst. De deur, kalf en het 
bovenlicht zijn authentiek. Aan de middenrisaliet hangen twee lantaarns.  
Voor de hoeken van het pand staan twee getordeerde palen. Links van het gebouw bevindt 
zich een poort, de bakstenen pijlers hiervan zijn in Lodewijk XVI-stijl en bekroond met 
siervazen. Het interieur is in Lodewijk XVI-stijl. Een aantal kamers heeft marmeren schouwen. 
Ook zijn er gesneden deuren en trapleuningen aanwezig.  
De grote achterzaal is in een overgangsstijl met kenmerken uit de Lodewijk XVI-stijl en uit de 
Empire. De wanden zijn geleed door dubbele halfzuilen, in Korinthische stijl, en pilasters. 
 
6. Pakhuizen Gelderland en Zeeland 
De voormalige wijnpakhuizen Gelderland en Zeeland zijn zeer bepalend voor het stadsbeeld 
van de Lange Haven. Ze hebben thans een woonfunctie, maar herinneren nog aan vroeger 
tijden. Let op de fraaie klokgevels van deze panden. Beide hebben de status van 
Rijksmonument. 
 
Een paar deuren verder ziet u een typische branderij. Let op de plaats van de voordeur niet in 
het midden, maar aan de ene kant 2 ramen waarachter de beslagbakken zich bevinden om 
het beslag te laten gisten tot alcohol en aan de rechterkant een raam, waarachter de 
distilleerketels stonden om de moutwijn te produceren. 
 
7. Branderssteeg 
We lopen door de Branderssteeg. De Branderssteeg werd in het verleden ook wel 
Varkenssteeg genoemd. Hier liepen vroeger de varkens vrij rond. Ze werden gevoed met 
spoeling een afvalproduct van de branderijen. In 1711 vaardigde het gemeentebestuur een 
verbod uit op het houden van varkens binnen het stadsgebied en veranderde men de naam 
geleidelijk aan in Branderssteeg.  
De Branderssteeg komt uit op de Westvest, precies op de plaats waar de molen “De 
Gekroonde Brandersketel” heeft gestaan.  
 
Dit was een zogenoemde Portiemolen, die eigendom was van meerdere 
branders/distillateurs. Er werden voor deze molen 26 aandelen of porties uitgegeven. 
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8. Kippenbrug 
We komen nu aan bij de Kippenbrug. Dat is de plaats, waar de molen "de Gekroonde 
Brandersketel" wordt al vermeld in 1711. Ze werd afgebroken in 1872 tot op de fundering. 
 
Op fundering bouwde men de eerste Kippenbrug, die nodig was voor de ontwikkeling van dit 
deel Frankeland. Veel branderijen dateren uit die tijd. 
 
9. Voormalige branderij van Jacob Tak 
We staan nu op de Kippenbrug en kijken naar de overkant.  
Op hoek van St Liduinastraat stond vanaf 1879 de branderij van Jacob Tak.  
 
In 1908 brandde die af tot op de grond. Jacob Tak liet meteen een branderij en gistfabriek 
bouwen in ’s Graveland met de naam Hollandia. Pas in 1931 kwam in deze buurt de verdere 
bebouwing. 
 
10. Westvest 
Tussen de Branders-steeg en de hoek van de Walvistraat stonden veel branderijpanden. Hier 
op de hoek stond de mouterij van W.F. Tak.  
Deze werd in 1929 afgebroken.  
 
Hiervoor in de plaats kwamen deze boven- en beneden-woningen. 
 
11. Walvisstraat 
In de Walvisstraat op de hoek van de Lange Haven stond de branderij van Pieter Loopuyt. Na 
1945 werd hierin een rijwielfabriek gevestigd. 
Daarnaast stond een kantoor van Piet Melchers. 
 
Er tegenover op nummer 3 had B.A.J. Wittkampf een branderij. 
Wittkampf overleed in 1899 en zijn weduwe stopte met de branderij.  
 
In 1918 kwam de firma Bastian en Nieuwendijk in dit pand. Dit was een kristal en glasslijperij 
werkplaats. De naam Bastian en Nieuwendijk is nu niet meer zichtbaar. In de sluitsteen zie je 
nog het jaartal 1853.  In 1956 kwam Drukkerij Wijchers in dit pand. 
 
12. Molen De Walvisch 
De Walvisch is een stellingmolen. De molen aan de Westvest werd gebouwd in 1794 en de 
eerstesteenlegger was A. Nolet. Molen De Walvisch ontleent zijn naam aan de Groenlandse 
walvisvaart die aan het eind van de 18e eeuw een bloeiperiode kende.  
 
De Walvisch werd gepacht door 26 stokers. Hij maalde granen voor de jeneverindustrie. 
Rond 1900 verloor de molen tijdens een storm een stuk binnenroede; acht maanden heeft het 
geduurd voor hij weer 4 wieken had. In 1928 werd hij verkocht aan de toen nog jonge 
vereniging De Hollandsche Molen uit Amsterdam.  
 
In december 1938 was er brand in De Walvisch. Na de brand ging die weer malen. De 
Walvisch maalde een tijdje zelfs magnesium; dit levert een medicijn en zuiver koolzuurgas 
op, dat werd verkocht aan de priklimonadefabriekjes die Schiedam in die jaren kende. 
 
Op 14 februari 1996 brak er opnieuw een grote brand uit in De Walvisch als gevolg van 
kortsluiting. Alleen de romp bleef staan. Dankzij vele acties van Schiedamse bedrijven, 
instellingen en burgers werd de restauratie van De Walvisch mogelijk gemaakt. In 1999 was 
De Walvisch weer draaivaardig en 2002 weer maalvaardig.  
 
Sinds 2002 (11 mei 2002) zit er een molenwinkel in, die niet alleen meelproducten maar ook 
vormen en klompen verkoopt. 
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13. Mouterijen Delft en Malmö 
De eerste steen voor de bouw van de mouterij Delft aan de Westvest werd gelegd door 
Zoetmulder. Dit is nog altijd te zien in aan de zijkant van het nieuwe woninggebouw, dat 
ervoor in de plaats kwam.  
In 1902 werd de mouterij verkocht en wordt het lijnkoekenfabriek. Deze werd tijdens de 
Eerste Wereldoorlog niet gebruikt als groentedrogerij. Dat was wel het geval met mouterij 
Malmö. Deze werd gebouwd in 1797 voor Adrianus Bredero.  
 
In de panden Delft en Malmö werd in 1922 van den Berg Eterniethandel gevestigd met op de 
gevel de tekst BeVeKa.  Het pand Malmö werd in 1960 en het pand Delft in 1980 gesloopt. 
 
14. Westmolenstraat en Elzensteeg 
De Westmolenstraat ontleent zijn naam aan de Westmolen, die in 1980 werd gesloopt. Hier 
stonden maar liefst acht branderijen.  
 
Het pand op nummer 33 werd in 1797 gebouwd door Casper Hulstman en in 1806 verkocht 
aan de dochter van Gerrit Beukers. Daarna kwam het pand in handen van Jan David Meijer  
met de bijnaam Koperen David.  In 2003 werd het pand gerestaureerd en is nu in handen van 
Ron Klein Breteler, architecten. 
 
Op nummer 16 (nu een kale plek) stond de in 1893 gevestigde branderij van A.J. Tak. In 
1913 werd voor dit pand een nieuwe Hinderwetvergunning verleend aan A.J. Vredebregt voor 
de oprichting van Was- en Strijkinrichting “Edelweiss”. 
In 1920 werd het pand verkocht aan De Winter en Slagmaat. Deze zijn in 1989 gestopt. Het 
pand is gesloopt 2002. 
 
Het pand in de Elzensteeg op nummer 6 was oorspronkelijk een boerderij, die in 1727 werd 
verbouwd tot branderij voor Van Bulderen. In 1797 wordt de branderij verbouwd tot mouterij. 
Daarna komt het pand in het bezit van diverse eigenaren o.a. Roelands en van der Schalk. 
In 1921 komt het pand in bezit van A. Bitter, de distillateur. Deze fuseerde in 1977 met Joh. 
Vrijmoed & Zn. Het bedrijf ging in 1978 failliet.  
 
Vanaf 1989 is de Restauratiewerkplaats hier gevestigd. In 2000 volgt de restauratie van het 
pand door de Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam. 
 
15. Korenbeurs 
De Korenbeurs aan de Lange Haven 145, is een prachtig monumentaal pand dat gebouwd is 
in 1787. Deze voormalige koopmansbeurs is een rijksmonument, waar kunst, cultuur en 
ondernemerschap hand in hand gaan.  
 
De Korenbeurs heeft een schitterend atrium, een met glazen kap overdekte binnenplaats. De 
Korenbeurs is een schepping van de in Rotterdam wonende architect Carlo Giovanni 
Francesco (Jan) Giudici uit 1792. (ook van het nieuwe Sint Jacobs Gasthuis 1787, thans 
Gemeentemuseum). 
 
In de Korenbeurs werden moutwijn, alcohol en granen verhandeld. De branders werden in die 
tijd verplicht om hun moutwijn hier te verkopen en wel door de uitsluitende tussenkomst van 
Schiedamse makelaars. Voorheen deden de handelaren dat in de open lucht, op een 
aangewezen plaats tussen de Blauwe en de Groene Brug. Dat is tussen de brug tegenover 
de oude vismarkt en de brug tegenover de Westmolenstraat. Bruggen in Schiedam werden 
met een eigen kleur aangeduid en geschilderd. Als de handel gepleegd was, betekende dat 
weer werk voor de zakkendragers van het Sint Anthoniusgilde. 
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16. Korte Haven 
Op Korte Haven nummer 14 stond een dubbele branderij, die liep vanaf de Dam naar de 
Korte Haven.  
 
Rooms Katholieken mochten na de Reformatie niet kerken. Ze hadden rond 1800 een 
schuilkerk in deze branderij van David Meijer.  
 
Met de groei van de katholieke bevolking in Schiedam en door gedoogbeleid van de overheid 
kon men op de Lange Haven de opstallen kopen van brouwerij de Windhond. Men liet hier 
toen de Havenkerk bouwen, naast het huidige Jenevermuseum. 
 
David Meijer verkocht de branderij aan J.A.J. Nolet, die werd in 1840 verlaten maar werd 
nadien nog steeds "de Kerk" genoemd.  
 
In 1898 wordt het pand gekocht door Kappelhof voor de opslag van brandgevaarlijke 
goederen. Op 31 mei 1968 breekt hier een geweldige brand uit. Het complex wordt herbouwd 
als appartementencomplex. Dit complex krijgt de naam “Adelaarshof” omdat J.A.J. Nolet de 
branderij de Dubbele Adelaar had genoemd. 
 
De nummers 18, 28 en 30 van de Korte Haven bestonden ook uit branderijen en pakhuizen. 
 
 
17. Korte Haven 133 
Op Korte Haven 133 was tot 1783 Bierbrouwerij de Zwarte Leeuw gevestigd. Het pand werd 
verkocht aan de firma Gerrit Beukers en Co, die er een woonhuis, mouterij, pakhuizen, 
kelder, korenzolders in vestigde. Beukers was brander en distillateur. Tot ca 1900 bleef het 
pand in bezit van de familie Beukers.  
 
In 1903 worden in het pand gevestigd de gemeentelijke diensten van de oude Metselwerf, 
samen met de Stadstimmerwerf. In 1973 biedt het pand onderdak aan het  Gemeente 
Archief, dat in 1997 naar het Stadserf wordt verplaatst. In 2011 begint dan de verbouwing van 
het pand tot appartementen.  
 
18. Molen De Drie Koornbloemen 
De Drie Koornbloemen uit 1770 is de oudste nog bestaande molen in Schiedam en was 
eigendom van 18 branders. Het is de enige molen met een aan de molen verbonden 
molenaarshuis (vermoedelijk uit 1832). 
 
In het begin van de 19e eeuw werd de molen gebruikt voor het zagen van mahoniehout en 
enkele jaren later als een pelmolen voor rijst. Toen in 1857 de maalbelasting werd 
opgeheven, besloot eigenaar Kouwenhoven om opnieuw voor de bakkers te gaan malen.  
 
Latere generaties Kouwenhoven begonnen met het malen van erwten, maïs en bonen voor 
de verwerking tot veevoeder.  
 
In 1938 kocht J. R. Sjoer de molen en knapte deze op om voor zijn steen- en tegelbedrijf (met 
een kogelmolen, een trommel met daarin stalen ballen die de stenen verpulveren) stenen tot 
gruis te vermalen. In de jaren ’50 was er opnieuw een veevoeder- en graanbedrijf in de molen 
gevestigd. 
 
In 1976 kocht de gemeente Schiedam de molen en later werden molen en molenaarshuis 
geheel gerestaureerd. Om de molen voor de toekomst te bewaren is in 2007 de houten 
inrichting gerepareerd en herbouwd. Stichting De Schiedamse Molens is van plan om het 
vroegere pelwerk weer in de molen aan te brengen. 
 
De Drie Koornbloemen, staat anno 2014 weer in de steigers voor een grote onderhoudsbeurt. 
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19. Zijlstraat 6: Herman Jansen 
Jan Giudici bouwde in 1777 in de Zijlstraat dit pand voor de familie Nolet. 
 
In 1828 werd het pand door Herman Jansen overgenomen van mevrouw Nolet- Van der 
Blank. Dit is achterzijde. De voorzijde van het pand ligt aan de Noordvest 103. Men kan het 
pand niet zien omdat er een muur voor is gezet. Het is een huis met een trapbordes als 
statige entree. Tussen de trap en de straat ligt een tuin. 
 
Herman Jansen is een familiebedrijf uit Schiedam dat al sinds 1777 gedistilleerde dranken 
produceert. De jeneverbranderij van toen is uitgegroeid tot een bedrijf van wereldformaat. Het 
huidige Herman Jansen is wereldwijd actief en biedt een gevarieerd, eigentijds assortiment 
aan gedistilleerde dranken. 
 
Het bedrijf brengt oer-Hollandse dranken op de markt, zoals de jeneverspecilaiteiten 
Sonnema en NOTARIS, maar ook bekende internationale merken, zoals Mansion House 
Whisky, Joseph Guy Cognac, Jachtbitter kruidenlikeur. 
 
In het bedrijf staat ook de unieke branderij De Tweelingh. Deze branderij is in 1987 geopend 
om op authentieke wijze en volgens oud familierecept échte Schiedamse moutwijnjenever te 
produceren.  De Notaris moutwijnjenever draagt, net als de moutwijnjenever die in het 
Nationaal Jenevermuseum wordt geproduceerd, nog het officiële goedkeuringszegel van de 
gemeente Schiedam. Een zegel dat sinds 1902 een waarborg is voor kwaliteit, aandacht, 
zorg en vakmanschap en de handtekening van de burgemeester draagt. 
 
20. Zakkendragersgildehuis 
Het Zakkendragersgildehuis is een bijzonder monument in de historische binnenstad van 
Schiedam. Dit rechthoekig gebouw met een zakkendrager als windvaan is gebouwd in 1725 
en was het Gildehuis van de zakkendragers.  
 
Het gebouw heeft een torentje met klok. Deze klok werd geluid als er een schip binnenkwam, 
waarop de zakkendragers naar hun Gildehuis kwamen om o.a. het graan te lossen voor de 
Jeneverindustrie.  
 
Het Zakkendragersgildehuis is overigens niet altijd toegankelijk voor publiek. 
 
21. Schie (even zijde) 
Aan de even zijde van de Schie staat alleen de Wennekers branderij. Samen met het 
Wennekerpand aan de Vijgensteeg is dit alles wat er nog over is van het bedrijf, dat thans in 
Roosendaal is gevestigd. 
 
22. Schie 5 
Aan de Schie op nummer 5 was de firma Jansen & Wouterlood gevestigd. De firma werd 
opgericht in 1886 als wijnhandel met binnen en buitenlands gedistilleerd. De firma was 
importeur van Lucca olijfolie. De slijterij van de firma was gevestigd aan de Grote Markt 39.  
In 1976 is de distilleerderij overgegaan naar UTO. 
 
De muurschildering dateert uit 2003 en is een reclameplaat van Jansen & Wouterlood. De 
schilder is Joost Konings. 
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23. Schie (oneven zijde) 
Aan de oneven zijde van de Schie stonden diverse branderijen en pakhuizen. Ze behoorden 
alle toe aan distillateurs wonend op de Grote Markt. 
 
Schie 17: Hier stond de mouterij “Stad Schiedam” Het pand werd 1916 betrokken Fa Korsten 
& Zn voor het drogen van groenten, aardappelen. Hier stond ook het pakhuis van de Stad 
Schiedam. Het pakhuis dateert uit 1834 en was aanvankelijk een mouterij. Vanaf 1922 was 
Plate meubelen hier gevestigd en daarna het Meubelhuis Hilton. 
 
Schie 19: Hier was de distilleerderij van J.T. Beukers gevestigd. Het pand is in 1813 gebouwd 
en kwam in 1911 in veiling. Het was toen in gebruik als distilleerderij. 
 
Op de hoek van de Brede Marktsteeg stond distilleerderij ”de Witte Lelie”, tegelijk met een 
pakhuis/kantoor aan de Grote Markt 19. 
 
24. Lange Haven 116 en 118 
Het pand Lange Haven 116 was in 1875 de branderij van de Fa. J.D. Meijer en liep door tot 
aan de Hoogstraat.  
 
In 1899 werd aan de Firma Th. Janse voor het pand een Hinderwet vergunning verleend voor 
het oprichten van een stoomkistenmakerij.  
 
Vanaf 1919 was het pand in handen van de Gebr. Janse die er een 1e klas distilleerderij in 
vestigde. 
  
Ook het naastgelegen pand op nummer 118 is een typische branderij.  Het  pand, dat dateert 
van 1860 en was bekend als het pand van Oberlahnstein Victoriawater. Dit pand was tot aan 
1904 nog in gebruik als branderij van de Firma J.H.C. van Waart. In 1981 is het voormalige 
Victoriapand gesloopt. 
 
25. Lange Haven 92 
Het pand aan de Lange Haven 92 is ook een bijzonder Rijksmonument.  
Het is een herenhuis met lage bovenverdieping en lijstgevel waarvan de middenas een rijke 
stucwerkversiering heeft.  
 
Het pand was rond 1863 eigendom Cornelia Schoorn, weduwe van Pieter Maas, die in 1848 
overleed. Later woonde ook de weduwe van Arij Prins in dit pand. Ook mevrouw Melchers-
Nolet was een van de bewoners.  
 
In 1923 werd het pand aangekocht door de vereniging RK Openbare Leeszaal en Bibliotheek. 
Het pand heeft daarna meerdere verenigingen gehuisvest.  
Het is thans weer een woonhuis. 
 
26. Lange Haven 80 
Lange Haven 80 is een monumentaal koopmanshuis dat toebehoorde aan een rijke 
distillateur. Het pand komt voor het eerst rond 1847 in de geschriften voor. Het was toen 
eigendom van Jan Loopuyt, die op 18 februari 1847 overleed.  
 
Later tot 1913 woonde ook dokter. E.J.M Nolet in dit pand, de dokter die er voor zorgde dat 
het Dr. Noletziekenhuis er kwam. Daarna kwam 'De Spaarbank Anno 1820'  in dit pand.  
 
In 1966 werd dit pand door de Spaarbank verlaten. Het is thans weer een woonhuis. 
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De complexen van Koninklijke De Kuyper (27) Nolet Distillery  en Molen "De Nolet"  (28) 
het voormalige Rynbende (29) en Distillerderij Dirkzwager (30) maken geen deel uit van 
de wandeling door het historisch gedeelte van Schiedam, maar mogen in het kader van de 
historie  zeker niet onvermeld blijven.  
 
Indien u dat wenst kunt u er op eigen gelegenheid heen lopen. 
 
 
27. Koninklijke De Kuyper, Buitenhavenweg 98 
Koninklijke De Kuyper is al sinds 1695 een 100% familiebedrijf. 
De Kuyper is 's werelds grootste cocktail likeurenmerk en verkoopt op jaarbasis meer als 50 
miljoen flessen, die naar ca. 100 verschillende landen worden geëxporteerd. 
 
Het bedrijf is in 1695 opgericht door Petrus de Kuyper en Anna Custers.  
De huidige eigenaren zijn rechtstreekse afstammelingen van dit echtpaar. 
In 1729 verhuisde de onderneming naar Rotterdam. Er werd daarnaast een branderij gekocht 
in  Schiedam het centrum van de jeneverfabricage. De Kuyper is praktisch geheel op export 
gericht. 
 
In 1910 bouwde de firma De Kuyper op het terrein aan de Buitenhavenweg een nieuwe 
distilleerderij, die een jaar later kon worden betrokken. Rond 1920 werd begonnen met de 
productie van likeuren. In de jaren dertig maakte De Kuyper bijna twintig soorten likeuren, 
waaronder apricot brandy, cherry brandy, triple sec en crème de menthe.  
 
Het bedrijf expandeert geweldig. In 1995 bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan wordt aan 
De  Kuyper  het predicaat 'Koninklijk' toegekend.  
De naam Joh's de Kuyper & Zoon BV wordt dan vervangen door Koninklijke De Kuyper BV. 
In datzelfde  jaar volgt ook de overname van de Erven Warnink BV in Middelharnis 
(advocaat).  
 
De Kuyper wordt in 1998 Wereldmarktleider op het gebied van likeuren. 
 
In 2009 en 2011 volgen dan de overnamen van respectievelijk Mandarine Napoléon en de 
Distilleerderij Rutte in Dordrecht. 
 
28. Hoofdstraat 14 en Buitenhavenweg 
Nolet Distillery B.V. bestaat al sinds 1691. Het is een zeer succesvol familiebedrijf, dat al 
meer dan 10 generaties lang geleid wordt door een lid van de familie Nolet.  
 
De huidige CEO Carel Nolet heeft het bedrijf vanaf de jaren 1970 groot gemaakt. Het bedrijf 
is de maker van Ketel-1 jenever en wat de laatste jaren veel belangrijker is de Kethel One 
vodka een succesproduct voor de Amerikaanse markt. 
 
De oprichter van het bedrijf was Joannes Nolet, die in 1691 ondanks de dreiging van oorlog 
met Frankrijk, besluit om in Schiedam een distilleerderij te beginnen.  
 
Onvermoeibaar experimenteert hij met kruiden en specerijen om de volmaakte smaak te 
vinden. Zijn bevindingen vertrouwt hij toe aan zijn dagboeken en die vormen nu, ruim drie 
eeuwen later nog steeds de basis voor de ambachtelijk gestookte Ketel-1 jenever.  
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29. Groeneweegje (voormalig) het Rynbende complex 
Ook in het Groeneweegje stonden veel branderijen, mouterijen en pakhuizen. In het “grote 
gat”, dat zich nu in het Groenweegje bevindt, stond het Rynbende complex. 
 
Rynbende was een grote jeneverstokerij in Schiedam die in zelfstandige vorm bestaan heeft 
van 1793 tot 1970. Het bedrijf werd gesticht door Simon Rynbende (28 maart 1777 – 14 
november 1853).  Simon was de zoon van Jan Rynbende, de zeekapitein op "De Oranje 
Zaal". Simon maakte in 1786 met zijn vader een aantal avontuurlijke zeereizen, waarbij onder 
meer tegen piraten moest worden gevochten. In 1789 vestigde hij zich aan wal om in 1793  
een eigen distilleerderij te beginnen aan Het Groeneweegje te Schiedam.  
 
De firma werd later de firma Simon Rynbende en Zonen. In 1922 werd Rynbende verkocht 
aan de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek.  
 
De distilleerderijen hiervan werden in 1970 samengevoegd met die van de Zuid-Nederlands 
Melasse Spiritusfabriek waartoe onder andere Henkes Jenever behoorde, en aldus ontstond 
Henkes Verenigde Distilleerderijen (HVD).  
 
Henkes voerde het merk Rynbende nog enige tijd, maar kwam in 1986 in handen van Bols. 
Deze firma bracht nog een aantal flessen van het merk "Rynbende" in de handel, maar stopte 
er uiteindelijk mee.  
 
Vanaf 1998 werd het merk opnieuw uitgebracht, in een tiental verschillende smaken, door de 
Nederlandse firma Mitra. 
 
30. Distilleerderij Dirkzwager, Noordvest 23 
Distilleerderij Dirkzwager, bekend van het merk Floryn, was tot voor kort nog één van de 
weinige distilleerderijen, die de jeneverstad Schiedam trouw zijn gebleven. De geschiedenis 
van Distilleerderij M. Dirkzwager gaat terug tot 1879. 
 
Pas na de Tweede Wereldoorlog werd het merk Floryn door de familie Dirkzwager 
overgenomen. Dit merk werd de vlag waaronder de Dirkzwagerproducten hun weg naar de 
consument vonden.  
 
Sinds die tijd maakt de familie - thans de 4e generatie - de Floryndranken volgens traditionele 
methoden met eigen recepten en waakt over de kwaliteit die Floryn zo bijzonder maakt.  
 
In 2005 werd aan Distilleerderij M. Dirkzwager B.V. het predikaat 'Koninklijk' toegekend. 
Jonge jenever, zoals we die nu kennen, wordt overigens pas geproduceerd sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Voor die tijd werd er een jenever gemaakt, die we nu betitelen als oude 
jenever.  
 
Koninklijke Distilleerderij Dirkzwager, verplaatste echter in 2012 zijn fabriek van Schiedam 
naar Tilburg. Na 130 jaar lukte het volgens directeur Cees Dirkzwager niet langer om het 
familiebedrijf in Schiedam of andere plaatsen in de Randstad voort te zetten. De fabriek is 
halverwege 2012 verhuist naar een industrieterrein in Tilburg. Het hoofdkantoor van 
Distilleerderij Dirkzwager blijft overigens wel in Schiedam gevestigd. 
 
 
Colofon: 
Uitgave Vrienden van het Jenevermuseum 
De wandeling, die ook als audiotour beschikbaar is, kwam tot stand door medewerking van: 
 

• Wim Rook 
• Theo Reyman 
• Marco Spruit-Bleeker 
• Peter Elderman 


