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Vrienden vergaderen op  
verborgen locatie  
 
De algemene ledenvergadering van de 
Vrienden op zaterdag 21 maart a.s. krijgt een 
bijzondere verpakking. Plaats van handeling is 
het statige negentiende-eeuwse pand van 
assurantiekantoor Van Stigt Thans aan de 
Lange Nieuwstraat te Schiedam. Hier was ooit 
de familie Loopuyt gevestigd, die handel dreef, 
bankierde, verzekerde en … distilleerde. De 
huidige eigenaar en bewoner, Jan van Stigt 
Thans laat de geschiedenis herleven. 
 

 
 
De Schiedammer van geboorte (vlakbij, ook 
aan de Lange Nieuwstraat) vertelt vlot en 
enthousiast over zijn werkzaamheden. ”Ik heb 
eigenlijk twee beroepen. Ik ben naast 
financieel adviseur ook distillateur geworden. 
Het laatste heeft eigenlijk de overhand 
gekregen. Wij zitten hier vanaf 1993. In het 
begin hebben we de kluis ingericht als een 
wijnkelder. Als snel had ik elk jaar een ‘eigen’ 
fles wijn, die als relatiegeschenk voor mijn 
klanten was bedoeld.  
 
Ik heb veel over de firma Loopuyt gelezen. Op 
een gegeven moment dacht ik, laat ik eens 
een korenwijn cadeau geven. Zo heb ik het 
merk Loopuyt min of meer uit z’n winterslaap 
gehaald. Een jaar of zes geleden heeft het 
Jenevermuseum voor mij een aparte variant 
van de Old Schiedam gemaakt, een eigen 
esprit. Toen ging langzamerhand het idee 
leven, dat ik er wat meer mee zou kunnen  
 

 
doen. Het drong tot mij door dat het product 
jenever zich beperkt tot de Nederlandse markt. 
De gin was in opkomst en ik dacht, we gaan 
gin maken. Dat kwam vroeger ook bij Loopuyt 
vandaan. Die firma exporteerde over de hele 
wereld flessen waar Dutch gin op stond.  
 
Samen met  Jacco van der Leun, de 
voormalige stoker van het Jenevermuseum,  
ben ik mij  gaan inlezen in de nieuwe gins. Die 
onderscheiden zich van de oude, doordat ze 
een heleboel botanische kruiden hebben. 
Uiteindelijk hebben we twaalf distillaten 
gemaakt. Daarin onderscheiden we ons van de  
andere, die vaak één keer distilleren. Dat is 
onze gin geworden en toen zijn we er tonic bij 
gaan maken. Een hele mooie tonic, die in een 
ambachtelijke fabriek in Duitsland wordt 
geproduceerd. De gin wordt bij Herman 
Jansen in Schiedam gemaakt, onder 
verantwoordelijkheid van Jacco van der Leun.   
 

Speak easy 
 
De vergadering van de Vrienden vindt plaats in 
de speak easy, de naam van een ‘geheim’ café 
uit de jaren dertig van de vorige eeuw toen er 
in Amerika sprake was van de grote 
drooglegging.  Je mocht er niet te hard praten, 
want anders kon de politie komen. Vandaar de 
naam speak easy. Bij ons is de dekmantel het 
degelijke assurantiekantoor. Het is geen 
openbare gelegenheid, maar een proeflokaal 
van Loopuyt”.  
 
Na afloop van de vergadering biedt Jan van 
Stigt Thans de Vrienden een gin-tonic aan. 
 

 _____________________________________ 
 

Agenda en stukken 
 
De Vrienden ontvangen dezer dagen de 
agenda en stukken per e-mail. Heb je geen e-
mail dan kun je de stukken voorafgaande aan 
de vergadering inzien. De algemene leden- 
vergadering 2015 vindt plaats in het pand aan 
de Lange Nieuwstraat 101 te Schiedam. Begin 
twee uur.     

http://www.jenevervrienden.nl/


Vrienden gaan stappen  
in historisch Dordrecht 
 
Na het drukke lustrumjaar 2014 is de 
Activiteitencommissie volop bezig met de 
voorbereiding van ‘leuke dingen voor de 
Vrienden’ in 2015. Een voorproefje hiervan 
was de geslaagde presentatie Sterke Verhalen 
door Mark Zegeling op 1 februari j.l. in sociëteit 
De Locomotief.  

 

  
 
Op zaterdag 28 maart a.s. gaan de Vrienden 
per trein naar Dordrecht. In de oude, Hollandse 
stad wordt een bezoek gebracht aan 
distilleerderij Rutte & Zn. Deze firma stamt uit 
1872 en is desondanks – zoals De Volkskrant 
onlangs berichtte – ‘altijd op zoek naar nieuwe 
smaken’. Sinds 2011 maakt Rutte deel uit van 
Koninklijke De Kuyper BV in Schiedam. Bij 
Rutte krijgen de deelnemers een rondleiding, 
productinformatie en een proeverij.   
 
Na de lunch bezoeken de deelnemers het 
mooie Dordrecht Museum, dat een rijke 
collectie aan Nederlandse schilderkunst bezit. .  
Het vernieuwde museum telt twaalf thematisch 
ingerichte zalen, waarbij de schilderijen 
aangevuld worden met meubelen, 
beeldhouwkunst of historische voorwerpen.  
 
Wie het museum wil overslaan, kan een 
wandeling maken door de oude binnenstad en 
een bezoek brengen aan de curiosa- en 
antiekwinkel Pandora. Al ruim 30 jaar staat 
deze winkel onder verzamelaars en snuffelaars 
bekend als ‘unieke warwinkel’. Hierna keren de 
Vrienden per Waterbus of trein terug naar 
resp. Rotterdam of Schiedam. De belangrijkste 
gegevens op een rijtje: 
 

- Vertrek Schiedam Centraal: 09.45 uur. 
- Terug in Schiedam: ca. 17.00 uur 

(trein)  
- Prijs per deelnemer: € 30,-- excl. 

openbaar vervoer en museumbezoek 

- Inschrijven uiterlijk 21 maart a.s. via 
activiteiten@jenevervrienden.nl of Wim 
van den Bergh 06 – 147 44 132. 

- Maximaal 30 deelnemers 
 

Nieuwe Vriendenfles 
 
Op zondag 3 mei zal tijdens een bijeenkomst 
van sociëteit De Locomotief in het 
Jenevermuseum de Vriendenfles 2015 worden 
gepresenteerd. Welke Schiedamse kunstenaar 
dit jaar het etiket heeft ontworpen, blijft nog 
even ‘binnenskamers’.  
 

Fietstocht naar Overschie 
 
In mei is nog een tweede activiteit gepland. De 
Vrienden fietsen op zaterdag 23 mei naar 
Rotterdam voor een bezoek aan museum Oud 
Overschie. Het museum kent zijn oorsprong in 
de historische panden aan de Overschiese 
Dorpsstraat.  
 

 
 
In het charmante, kleinschalige museum zal 
Robert van Ee het boek Lexicon van 
Overschie bespreken, dat van zijn hand is 
verschenen. Na de lunch fietst het gezelschap 
terug naar Schiedam. Daar krijgen de 
deelnemers in  het Zakkendragershuisje een 
uitleg en een demonstratie. Tot slot is er een 
proeverij. Nadere informatie volgt. 
 

Betalen contributie  
 
In februari hebben alle Vrienden van het 
Jenevermuseum een brief ontvangen over de 
contributie 2015. Bij deze brief was een 
machtigingsformulier en een factuur gevoegd.  
 
Het bestuur verzoekt alle leden het 
machtigingsformulier ingevuld terug te sturen, 
ongeacht of je wel of geen machtiging afgeeft.  
De factuur is gebaseerd op het lidmaatschap 
(enkel of duo) en op de afname van de 
Vriendenfles zoals die in 2014 was. Als je 
rechtstreeks betaalt, verzoekt het bestuur als 
omschrijving het nummer van de factuur te 
vermelden. 

mailto:activiteiten@jenevervrienden.nl
http://museumoudoverschie.nl/nl/main/het-museum/historische-panden.html

