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Wynand Fockink leert  
Vrienden likeur maken  

Leden van de vereniging brengen op zaterdag 
18 februari  een bezoek aan Wynand Fockink 
in Amsterdam voor een unieke workshop. 
Samen met de distillateur maken de 
deelnemers in ongeveer anderhalf uur hun 
eigen, unieke likeur. Die krijgen ze gebotteld 
mee naar huis! 

Wynand Fockink is zeer bekend onder de 
liefhebbers van het gedistilleerd. Het 
proeflokaal, de distilleerderij en slijterij zijn te 
vinden in de Pijlsteeg achter het monument op 
de Dam. Rond 1679 begon Wynand Fockink 
met een likeurstokerij en distilleerderij. Iets 
later werd hier een proeflokaal aan 
toegevoegd, waar de producten konden 
worden geproefd en gekocht.  

 

***************************************************** 
 

Contributie 
 
Binnenkort krijgen leden het verzoek de 
contributie over 2012 te voldoen. Enkele 
Vrienden moeten  overigens hun bijdrage over 

…    het afgelopen jaar nog betalen

 
De excursie van de Vrienden begint om een 
uur of negen vanaf het station Schiedam 
Centrum. Het bezoek aan Wynand Fockink zal 
ongeveer twee uur in beslag nemen. 
Vervolgens gaan de deelnemende Vrienden 
wandelend naar het oergezellige café De 
Doffer (zie foto). Hier zal de lunch worden 
gebruikt. Dit café is eigendom van de zoon van 
Rein Melchers, de Schiedamse oud-distillateur 
die erelid is van de Vriendenvereniging. Tot 
besluit kan naar eigen behoefte nog een 
glaasje worden genuttigd in café De Ooievaar 
op de Zeedijk. De bedoeling is om ongeveer 
vijf uur weer in Schiedam aan te komen. 
De kosten die verbonden zijn aan deelname 
aan de excursie bedragen veertig euro, buiten 
de reiskosten en eventuele persoonlijke 
aankopen. Deelnemers kunnen zich opgeven 
via het e-mailadres 
activiteiten@jenevervrienden.nl Het maximum 
aantal deelnemers is 26. Inschrijving geschiedt 
in volgorde van aanmelding.    
 

Jenevermuseum 
trekt meer bezoek 

 
Het Jenevermuseum heeft in 2011 zo’n 22.000 
bezoekers ontvangen. Dat is bijna tien procent 
meer dan in het jaar daarvoor. Deze stijging 
komt overeen met het landelijk beeld, zoals 
blijkt uit een enquête van de Nederlandse 
Museumvereniging. 
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Schiedamse distillateurs 
prominent in Quote 500 

 
Tussen alle royals, richkids, beurshandelaren, 
oudgeldtelgen , bankiers, vastgoedventers en 
andere sefmade ondernemers vermeldt de 
Quote 500 (editie 2011) drie Schiedamse 
distillateurs. Carel Nolet spant de kroon met 
een vermogen van 1,1 miljard euro.  
 
De roerganger van de bekende jenever- en 
wodkaproducent Ketel 1 ontving van 
drankgigant Diageo € 600 miljoen op zijn 
bankrekening, in ruil voor vijftig procent van de 
distributierechten van Ketel One Vodka.  
Deze ‘Schiedamse’ drank is razend populair in 
Amerika. Volgens barkeepers in New York 
staat hij daar zelf op de tweede plaats van de 
meest verkochte wodka’s.  
 
Komt Nolet op de twintigste plaats in de 
ranglijst, zijn collega Cees Dirkzwager prijkt op 
nummer 349. Hij staat genoteerd voor 81 
miljoen euro. Volgens Quote scoort het 
familiebedrijf de laatste jaren weer prima 
jaarwinsten. De distilleerderij die de broers 
Maarten en Cornelis Dirkzwager in  1879 
starten, draagt het predicaat ‘koninklijk’.  
 
Dirkzwager is een poosje weggeweest uit de 
Quote, maar het blad gewaagt nu van een 
glorieuze rentree en proost op ‘een lang en 
gelukkig weerzien’. Eén tree hoger in de 

ranglijst staat overigens Hans Breukhoven die 
ooit zijn eerste Free Record Shop in Schiedam 
begon.  
 
Bob de Kuyper en familie zijn met zo’n tachtig 
miljoen te vinden op de 357ste plaats. De 
bekende Schiedamse distillateur gaf begin 
2010 de voorzittershamer van De Kuyper 
Holding door aan buitenstaander Ben van 
Doesburgh, zodat er nu geen familie aan het 
roer van het familiebedrijf staat. Volgens Quote 
loopt zoon Marc zich warm om de volgende 
generatie De Kuyper aan de top te worden. 
 
     

’n Sneeuwbaleffect… 
 
Hoewel wij deze winter nog geen vlokje 
sneeuw hebben kunnen bekennen, is er rond 
onze Vriendenvereniging sprake van een 
‘sneeuwbaleffect’. Je kent het effect wel als de  
(sneeuw-)bal gaat rollen  ……….. Veel leden 
vertellen in hun eigen vriendenkring 
enthousiast over de vereniging van 
jenevervrienden en de interessante activiteiten 
die door ons worden georganiseerd. Dit heeft 
in de afgelopen periode tot een substantiële 
aanwas van nieuwe leden geleid. 
 
Daarnaast weten anderen ons te vinden en 
wordt de kring van mensen die Schiedam, 
jenever maar niet op de laatste plaats het 
Jenevermuseum een warm hart toedragen 
steeds groter. Als vereniging zijn wij lid 
geworden van De Oude Flesch. Ook heeft er 
op de valreep van het oude jaar een 
kennismakingsgesprek plaats gevonden met 
een vertegenwoordiging van het Jenevergilde.  
 
Aan het begin van het nieuwe jaar zoveel 
‘doorontwikkeling’ kunnen melden, geeft goede 
Museum-Moed voor 2012 ! 
 
Theo van Giezen, 
voorzitter 
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