Het Jeneverfestival keert dit
jaar terug in Schiedam. En daar
ben ik blij mee. Schiedam is de
jeneverhoofdstad van de wereld
en daarbij hoort een festival dat dit
benadrukt.

Genieten en beleven tijdens Meezingen met
evenement JENEVER 2014 Wannebiezz
Na de officiële opening door
burgemeester Lamers is het vrij baan
voor het ‘gezelligste trio uit de regio’:
de Wannebiezz.
Vanaf een podium op de Appelmarkt
zorgen Arie van Ballegooie,
Rocco di Cabrio en Gilles de la
Tourniquette voor een ongedwongen
meezingfestijn.
Wie ooit een optreden van de
Wannebiezz heeft meegemaakt,
weet dat dit trio garant staat voor
muziek gezongen en gespeeld vanuit
het hart. Hun jarenlange vriendschap,
de Hollandse gezelligheid en het
vrije kermisleven waarin ze allen zijn

Achter het evenement JENEVER
2014 schuilt méér dan jenever. Het
gaat er niet persé om of u jenever
lekker vindt of niet, het gaat om de
historie en het heden van Schiedam.
Veel van de kwaliteiten van de
oude binnenstad van Schiedam
zouden er zonder deze bedrijfstak
niet zijn. Een groot deel van onze
monumenten en de uitstraling
van onze binnenstad hebben wij
er aan te danken. En nog altijd is
de jeneverindustrie levendig in
Schiedam. Er is aantal marktleiders
binnen onze stadsgrenzen op het
gebied van jenever waar wij trots
op kunnen zijn.
In het Nationaal Jenevermuseum
Schiedam kunt u kennismaken met
vele jenevers en meer leren over
de geschiedenis van Schiedam en de
jenever. Bovendien zijn er lezingen,
rondleidingen en workshops.
De hele binnenstad wordt
betrokken bij JENEVER 2014. In
het Museumkwartier vinden allerlei
activiteiten plaats die JENEVER
2014 ondersteunen en verbreden.
En daarmee komt heel Schiedam
tot leven.Veel plezier bij het
bezoeken van JENEVER 2014.
Cor Lamers
Burgemeester van Schiedam

opgegroeid zijn de basis voor hun
muzikale carrière.
De Wannebiezz toeren door
Nederland op zoek naar gezellige
mensen om – zoals in hun biografie
staat – de narigheid van alle dag eens
van zich af te zingen.
Geïnspireerd door JENEVER 2014
hebben de Wannebiezz een speciaal
lied geschreven ‘Een spraakwatertje’.
De primeur van dit nummer
is tijdens het optreden op de
Appelmarkt!
Toegang tot dit concert op zaterdag
21 juni is gratis. Aanvang 12.00 uur.

“Schiedam is de stad bij uitstek voor het Jeneverfestival’, aldus Alwine van Winsen, directeur Nationaal Jenevermuseum
Schiedam. (Foto: Marco Spruit Bleeker)
Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam vormt
op 21 en 22 juni het
historische decor voor een
lifestyle evenement met
internationale deelnemers:
JENEVER 2014. Niet alleen
het product jenever staat
centraal, maar ook de
culinaire kant, historie en
cultuur worden belicht.
“Het is niet noodzakelijk om jenever
lekker te vinden. Het is vooral
een kwalitatief evenement waarbij
bezoekers kunnen genieten en
beleven”, aldus directeur Alwine van
Winsen.
Bredere opzet
Behalve museumdirecteur is zij
deze weken ook de drijvende
kracht achter het JENEVER 2014.
Voorgaande jaren organiseerde
de branchevereniging steeds het
Jeneverfestival, dat vooral voor de
distillateurs en jeneverliefhebbers
een feest van herkenning was.

Alwine van Winsen kiest voor
een bredere opzet, waarin het
Jeneverfestival het kloppend hart
is: “Schiedam is de stad bij uitstek
waar het een evenement met
jenever als verbindend thema moet
plaatsvinden. Jenever en Schiedam
zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Onze missie is om
Schiedam te promoten en bezoekers
te laten zien dat Schiedam trots kan
zijn op haar geschiedenis.”
Het Nationaal Jenevermuseum
Schiedam biedt in het weekeinde
van 21 en 22 juni een veelomvattend
programma aan, waarbij het
museum de spil is van het
evenemententerrein.
Ook in het Museumkwartier op
de Hoogstraat, de Appelmarkt en
de route naar molen De Walvisch
vinden activiteiten plaats.
Het programma omvat optredens, een culinaire markt,
exposities, kleinschalige
lezingen, cocktailcompetities,

rondleidingen in de Havenkerk,
een pannenkoekenterras en
demonstraties van de aloude
ambachten van glasgraveur, kuiper
en stoker.
Toegang is gratis; behalve voor het
proeven (boven de 18 jaar!) en
bijwonen van lezingen.

De Wannebiezz

Culinaire markt in Museumkwartier
Van kroonluchters tot
meubilair en van biologische
zuivel tot delicatessen.
Op zaterdag 21 juni is er een
curiosa- en culinaire markt in
hartje Schiedam.
Ter gelegenheid van het evenement
JENEVER 2014 staan de marktkooplui ditmaal op het plein van het
Stedelijk Museum Schiedam en op de
Hoogstraat.
Rondom het Museumkwartier
staan de kraampjes van de culinaire
markt met een ruim aanbod aan

delicatessen. Diverse bekende en
onbekende groenten, streekeigen
producten, droge worsten en
vleessoorten van kwaliteitsrassen.
Ook vindt u hier een breed
assortiment aan brocante: wijnglazen
en vaasjes, salonmeubels of zomaar
een leuk artikel. De markten worden
in de zomer elke derde zaterdag van
de maand gehouden. De curiosa- en
culinaire markt duren van 10.00
tot 17.00 uur. Ook zondag staan
diverse kramen opgesteld in het
Museumkwartier.

Ontdek de vele nationale en
internationale gezichten van jenever.
Proef, kijk, luister en geniet tijdens
JENEVER 2014.
Bezoek het Jeneverfestival in het
Nationaal Jenevermuseum Schiedam.
Proeverijen, muziek, loungeterras,
culinaire markt, ambachten, stookdemonstraties, workshops,
internationale cocktailwedstrijd.

jenevermuseum.nl

BELEEF JENEVER

Het Jeneverfestival
is terug in Schiedam

Programma
De Schiedamse binnenstad vormt
op 21 en 22 juni het decor voor
het evenement JENEVER 2014.
Het Nationaal Jenevermuseum
Schiedam is het centrale punt
van dit internationale evenement
waar het Jeneverfestival van de
distillateurs plaatsvindt.
Maar ook in en om het Stedelijk
Museum Schiedam en de Havenkerk vinden activiteiten plaats.
Een greep uit het programma:
Zaterdag
- 12.00 uur Openingswoord 		
burgemeester Lamers op 		
Appelmarkt
- optreden van Wannebiezz op 		
Appelmarkt
- curiosa- en culinaire markt in 		
Museumkwartier
- pannekoekenterras Molen de 		
Walvisch
- optreden en demonstraties van
het Zakkendragersgilde
- rondleidingen Havenkerk
- demonstraties oude ambachten
- stoken in Jenevermuseum
- kinderspelen en straatartiesten
in Museumkwartier
- presentatie distillateurs in 		
Jenevermuseum
- Rijnmondband/Harpe Davids op
Vismarkt
Zondag
- presentatie distillateurs in 		
Jenevermuseum
- cocktailwedstrijden en 		
internationale demonstraties in
Jenevermuseum
- stoken in Jenevermuseum
- optreden en demonstraties van
Zakkendragersgilde
- Culinaire markt in Museum-		
kwartier
- kinderspelen en straatartiesten
in Museumkwartier
- Rijnmondband/Harpe Davids op
Vismarkt
Openingstijden: beide dagen van
12.00 tot 18.00 uur.
De culinaire markt staat er
zaterdag al vanaf 10.00 uur.
Toegang tot het evenement is
gratis.Voor het proeven van
jenever (boven de 18 jaar) zijn
een proefglas en muntjes te koop
in het Jenevermuseum,
Lange Haven 74,76.
Meer informatie zie
www.jenevermuseum.nl .

Zakkendragers en
Jarige Jenevervrienden
schenken digitale wandeling muziekkorpsen
De Vereniging Vrienden van het
Jenevermuseum bestaat tien jaar.
Speciaal voor dit jubileum is nog tot
18 juni de unieke expositie
‘The Bottle of Schiedam’ te zien in
het Jenevermuseum.

om het Jenevermuseum en geven
zij demonstraties van hun aloude
ambacht. “Natuurlijk doen wij mee”,
stelt deken Leen van Andel, want
wat is een Jeneverfestival zonder
zakkendragers?

De Vrienden ondersteunen tevens
het evenement JENEVER 2014.
Er is een historische Jeneverwandeling ontwikkeld die met de
krant in de hand of de mobiele
telefoon of Ipad kan worden gelopen.
Verder sponsoren de Vrienden
optredens van de Rijnmondband en
Harpe Davids op de Vismarkt.

Van korrel tot borrel
“Schiedam is dé jeneverstad. Drie
eeuwen van jeneverproductie
hebben ons ook veel goeds gebracht.
Kijk maar naar de fraaie panden langs
de Lange Haven.Voor ons betekende
het werk. De zakkendragers
hebben altijd de grondstoffen
voor de jeneverindustrie gedragen,
zoals graan, mout en mais. Het
is van korrel tot borrel. Daarom
presenteren de zakkendragers zich
tijdens JENEVER 2014. Dit moet
een gigantisch feest worden”, aldus
de deken.

Demonstraties
Daarnaast is de medewerking van
het Zakkendragersgilde Sint Anthonis
gevraagd. Zowel zaterdag als zondag
zijn zakkendragers actief in en

De Vrienden van het Jenevermuseum organiseren activiteiten voor de leden, zoals deze tocht met de fluisterboot.
Inzet:Theo Reyman.
Natuurlijk zijn de Vrienden
van het Jenevermuseum
present tijdens JENEVER
2014. De vereniging
sponsort het optreden van
muziekkorpsen op de Lange
Haven en werft actief nieuwe
leden.
De vereniging is de
buitenboordmotor van het
Jenevermuseum, zoals een
bestuurslid ooit opmerkte. Met
hand- en spandiensten staan de
vrienden paraat om het museum
te ondersteunen. “Het historisch
erfgoed van Schiedam moet
behouden blijven”, is de overtuiging
van bestuurslid Theo Reyman.

het mensen die hun betrokkenheid
willen tonen bij het Jenevermuseum
of bij jenever.
“Sommigen geven alleen al door
hun lidmaatschap support aan het
museum. Anderen steken regelmatig
de handen uit de mouwen. Door
bezuinigingen is het voor het
Jenevermuseum lastig om alle
werkzaamheden zelf uit te voeren.
Onze vrijwilligers doen daarom
allerlei taken.”
Theo Reyman begint te lachen.

Tienjarig bestaan
Circa 8 jaar is hij lid van de
vereniging die in 2014 het tienjarig
bestaan viert. In dat tijdsbestek is de
vereniging gegroeid naar ongeveer
300 leden. De helft daarvan woont
buiten Schiedam en zelfs in Canada,
Australië.Volgens Theo Reyman zijn

HET VERHAAL VAN

MIJN
VaDeR

Wilde ganzen in het drassige land. Schapen met hun kont
naar de wind. Mijn vader, ik en de dijk. Urenlange levenslessen in de eindeloze leegte. Terug bij de kachel wacht ik
tot hij het zegt. Doe maar een halfje. Ik schenk met twee
handen het glaasje vol. Over het randje. Nog steeds maak
ik die lange wandelingen. En dat halfje, dat heb ik in ere
gehouden. Als ritueel voor mijn vader. En voor mezelf.

kETEL 1. EEN VERHAAL ApART
Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate.

“Daar gaat best veel tijd in zitten.
Maar wij doen het met veel
plezier overigens.” Verder geven de
Vrienden van het Jenevermuseum
elk jaar een speciale fles uit, die is
ontworpen door een kunstenaar. In
dit jubileumjaar is een historische
Jeneverwandeling ontwikkeld
waarvan de route in deze krant staat.
Iedere belangstellende kan gratis
over de digitale vorm beschikken.
Lid worden? Zie voor meer
informatie: www.jenevervrienden.nl.
Zakkendragersgilde Sint Anthonis

Harpe Davids

Rijnmondband

Historische Jeneverwandeling
Schiedam
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1 Jenevermuseum
Dit museum is gevestigd in een
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voormalige distilleerderij van Melchers en
beschikt nog over een traditionele branderij.

2 Havenkerk
Gebouwd in 1824 door rijke roomskatholieke inwoners (distillateurs) van
Schiedam die weer mochten kerken.
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Haven 95-97
3 Lange
In het pand Lange Haven 97 bevindt
zich de Branderszaal van de Bond van Distillateurs.
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Haven 71-73
4 Lange
Deze panden zijn typische distillateurspanden. Nummer 73 werd ooit bewoond
door de familie Beukers.
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Haven 65
5 Lange
Dit huis, oorspronkelijk gebouwd voor
Cornelis Nolet, deed tot 2002 dienst als
Kantongerecht.
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Haven 46-50
6 Lange
De voormalige wijnpakhuizen Gelder-
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land en Zeeland zijn zeer bepalend voor het
stadsbeeld van de Lange Haven.

7
9
7 Branderssteeg
In deze steeg, die vroeger de

5
6
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Varkenssteeg werd genoemd, liepen in de
18e eeuw de varkens nog vrij rond.

8 Kippenbrug

9 Hoek Liduinastraat

10 Westvest

11 Walvistraat

12 Molen De Walvisch

13 Delft en Malmö

14 Westmolenstraat

Hier stond vroeger de molen ‘De
Hier stond de branderij van Jacob Tak.
Waar nu de boven en benedenGecroonde Brandersketel’, die in 1827 werd Hij stichtte later in 1908 de moutwijnfabriek woningen staan, stonden vroeger veel
afgebroken.
Hollandia in ’s Gravenland.
branderijen.

Op de hoek met de Lange Haven de
is gebouwd in 1794, die graan maalde
Waar nu appartementen zijn
branderij van Pieter Loopuyt. Op nummer 3 voor de Jeneverindustrie. Hij ontleent zijn
gebouwd aan de Westvest stonden vroeger
was de branderij van Wittkampf gevestigd.
naam aan de Walvischvaart op Groenland.
de mouterijen Delft en Malmö.

Haven (even zijde)
15 Korenbeurs
16 Korte
Op nummer 14, stond vroeger de
In de Korenbeurs, een schepping van

Haven 133
17 Korte
Op nummer 133, de voormalige

Drie Koornbloemen 19 Zijlstraat
(even zijde)
18 De
20 Zakkendragersgildehuis
21 Schie
Dit is de oudste (1770) nog bestaande
Aan de Zijlstraat staan nog 3 prachtige
Dit huis uit 1725 behoorde toe aan
Het pand van Wenneker is een

brouwerij “de Zwarte Leeuw” gevestigd.

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

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

distilleerderij ‘De Dubbele Adelaar’. De pan- stadstimmerwerf, was oorspronkelijk Bierden brandden in 1968 tot de grond toe af.

arbeidershuisjes. Ze zijn in het bezit van de
firma Herman Jansen.

5
22 Schie
Schie 5 was het pand van de firma

(oneven zijde)
23 Schie
Hier stonden diverse branderijen

Haven 116
24 Lange
Oorspronkelijk was dit de branderij

Haven 92
Haven 80
25 Lange
26 Lange
Bewoners van dit pand waren o.a. de
Dit pand behoorde toe aan Jan

Jansen & Wouterlood. Een distilleerderij en
likeurstokerij.

en pakhuizen. Ze behoorden toe aan distillateurs wonend op de Grote Markt.

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

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

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

In het pand op nummer 33 was de
koperslagerij van David Meijer gevestigd.
Meijer fuseerde later met Stegmann.

van
de Zakkendragers, die verantwoordelijk
de laatste overblijfselen van de Fa.Wenwaren voor het laden en lossen van schepen. neker, die naar Roosendaal verhuisde.

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.

Audiotour
Voor de expositie The Bottle of
Schiedam is een speciale audiotour
vervaardigd. Wie van plan is de
tentoonstelling The Bottle of
Schiedam te bezoeken en in het
bezit is van een smartphone
of tablet, kan van tevoren de
audiotour downloaden.
In het Jenevermuseum krijgt
u vervolgens door middel
van de audiotour veel meer
informatie over de kunst en de
kunstenaars. Ook over Henri
Matisse - de inspirator voor deze
tentoonstelling - bevat deze app de
nodige informatie.
Een handleiding is te vinden op
www.jenevervrienden.nl.

Tien kunstenaars maken
The Bottle of Schiedam

De Vereniging Vrienden van het
Jenevermuseum bestaat sinds
2004. Het belangrijkste doel is het
bevorderen van de groei en bloei van
het Jenevermuseum.

Schip op sterk
water
Jaarlijks ontwerpt een Schiedamse
kunstenaar het etiket voor de z.g.
Vriendenfles. Deze fles bevat de
moutwijnjenever Old Schiedam,
die in het Jenevermuseum is
gedistilleerd. Sjef Henderickx heeft
dit jaar niet alleen de Vriendenfles
2014 ontworpen, maar ook de
speciale LustrumKunstFles, een
kunstwerk met als titel ‘Schip op
sterk water’. Burgemeester Cor
Lamers nam onlangs de eerste fles
in ontvangst. POP-UP TV was erbij
en maakte een reportage van deze
geslaagde happening. De reportage
van ongeveer een kwartier is te
zien via www.jenevervrienden.nl .
Hier staat ook een fotoreportage
van ‘the making of’.

Sjef Henderickx.

Jenevervrienden
actief op vele
fronten

Herman Rebers schilderde voor de expositie The Bottle of Schiedam huizen als flessen of … flessen als huizen.
De expositie The Bottle of
Schiedam is tot 18 juni in het
Nationaal Jenevermuseum
Schiedam te zien. De
tentoonstelling toont het
creatieve werk van de
Schiedamse kunstenaars, die
allemaal hebben meegewerkt
aan de Vriendenfles.
Deze bijzondere fles Old Schiedam
wordt jaarlijks uitgegeven door de
Vrienden van het Jenevermuseum.
De vereniging bestaat tien jaar en
viert dat op verschillende manieren.
Henri Matisse
De titel van de expositie The Bottle
of Schiedam is ontleend aan het
gelijknamige schilderij van Henri
Matisse uit 1896. Hierop is duidelijk
een kelderfles van Schiedam te
zien; het type fles dat nog steeds
wordt gebruikt voor de originele
moutwijnjenever Old Schiedam.
Op verzoek van de Vrienden van
het Jenevermuseum ontwerpt
jaarlijks een Schiedamse kunstenaar
een nieuw etiket, waardoor ‘de

Vriendenfles’ al een collectors item
is geworden.
Speciaal vervaardigd
The Bottle of Schiedam toont
niet alleen ‘bestaand’ werk van de
Schiedamse kunstenaars, maar ook
werk dat speciaal voor de expositie
is vervaardigd.
De meewerkende kunstenaars
zijn: Jeffrey Burger, Sjef Henderickx,
Henny van Leeuwen, Ria Klop, Frits
Kloppers, Conny Paap, Herman
Rebers, Jacques Tange, Harr
Wiegman en Sasha Zuidam.
De expositie The Bottle of Schiedam
is mede mogelijk gemaakt door
de Stichting Gemeenschapsfonds
Schiedam en de Stichting De Groot
Fonds.
De tentoonstelling is een
initiatief van de Vrienden van het
Jenevermuseum.
Veel meer informatie (foto’s en
films) is te vinden op de site van de
Vriendenvereniging
www.jenevervrienden.nl .

Ambassadeur
Dat gebeurt door ambassadeur
van het museum te zijn, door
het ‘uitdragen’ van het museum
binnen en buiten Schiedam. Ook
door support aan het museum te
verlenen. Bijvoorbeeld bij het kunnen
verwerven van een aanschaf voor
de collectie. Tenslotte door het
organiseren van activiteiten in en
vanuit het museum voor en door de
vrienden.
Deze ambities vragen om een stevige
vereniging met een fors aantal leden.
Momenteel nadert het ledental
de driehonderd. Het bestuur is
bijzonder blij dat het ledental blijft
stijgen. De helft van de leden komt
uit Schiedam; de andere helft uit
geheel Nederland en zelfs over de
grens. Er wonen Jenevervrienden
in Frankrijk, Australië, Canada en
Amerika.

Wat betekent het concreet om
lid te zijn van de vereniging?
Leden ontvangen onder meer
de jaarlijks Vriendenfles tegen
een ‘vriendenprijs’, de regelmatig
verschijnende nieuwsbrief
Gedistilleerd en een uitnodiging
voor previews. Het lidmaatschap
geeft recht op gratis entree tot het
museum en korting op de artikelen
van de museumwinkel.
Excursies
Vrienden kunnen deelnemen aan
activiteiten zoals Sociëteit
De Locomotief en excursies naar
interessante distilleerderijen.
De Vrienden zetten zich als
vrijwilliger ook daadwerkelijk in bij
activiteiten van het de vereniging of
het museum.
Belangstelling voor het unieke
historische erfgoed van de jenever?
Kijk op www.jenevervrienden.nl.
Hier is informatie te vinden over
de verschillende vormen van
lidmaatschap.

Conny Paap ontwierp voor The Bottle of
Schiedam een fraaie kist met kleurrijke
jeneverflessen.

Vrienden van het Jenevermuseum op excursie in Antwerpen

