
Het maken van goede jenever is een ambacht, het verkopen ervan 
een ware kunst. Vroeger werd de fles met bonte etiketten aan de 
man gebracht. In de 21e eeuw draait het om het verhaal achter het 
merk. Social media, cocktailwedstrijden en geheime cafés worden 
ingezet voor de beleving van jenever en gin. Over jenever-
marketing vroeger en nu.
Tekst: Suzanne  Stam / Fotografie: Nationaal Jenevermuseum Schiedam

Er zijn duizenden jeneveretiketten, het Nationaal Jenever-

museum heeft er ongeveer 40.000 in haar collectie. Daarvan zijn 

er nu ongeveer 1000 te zien in de tijdelijke tentoonstelling 1001 

Jeneveretiketten – de verbeelding van jenever. ‘Jenever was een 

belangrijk exportproduct. De etiketten werden aangepast aan de 

landen waar ze verkocht werden. Daarom zie je voor de

herkenbaarheid olifanten, tijgers of andere exotische dieren op 

de flessen die naar landen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië 

gingen’, vertelt historicus en Schiedam-kenner Wim Snikkers 

tijdens een bezoek aan het museum. ‘Maar ook plaatjes van 

moderne technische ontwikkelingen zoals de stoomboot of 

locomotief. Er werd veel bij elkaar afgekeken, etiketten van 

succesvolle merken werden grif gekopieerd. Je kon als handelaar 

ook gewoon een etiket uit een standaard boek van een drukkerij 

uitzoeken, dat scheelde weer in de kosten.’

Opleving

Femke de Jonge is merkenstrateeg en heeft samen met De 

Ronners de marketing van Maallust en het nieuwe eigen merk 

NIPKE neergezet. ‘Nederlandse jenever is de grondlegger van de 

VAN BONT ETIKET 

NAAR GEHEIM CAFÉ

Engelse gin. Engelsen probeerden het na te maken en kwamen 

met gin op de proppen. Maar in de 19e eeuw was ónze jenever in 

Amerika ontzettend populair en werd het veel gebruikt in 

cocktails. Het was bekend onder de naam ‘Holland Gin’. In de 

loop der tijd deden de Engelsen het marketingtechnisch gewoon 

beter en is alleen ‘gin’ blijven hangen.

Lang stond jenever bekend als allemansdrankje, om mee te 

slempen. Gelukkig is jenever duidelijk bezig aan een opleving. 

Daarbij is de plaatsbepaling weer belangrijk. Als de jenever 

vroeger uit de jeneverhoofdstad Schiedam kwam, was die goed. 

Je ziet dat merken die plaatsnaam weer duidelijk voeren. Werd 

de jenever vroeger naar de man gebracht, nu zorgen de merken 

ervoor dat mensen hen opzoeken. Met mooie verpakkingen, 

evenementen, proeverijen en aandacht voor het verhaal van het 

ambacht. En jenever wordt in de Europese cocktailscene steeds 

meer gebruikt!’

Cadeau voor jezelf

Die aandacht voor vakmanschap zie je terug bij de moutwijnje-

never Old Schiedam van Branderij De Gekroonde Branderske-
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schreef de dichter-dominee François 

Haverschmidt / Piet Paaltjens in 1880 in 

het gedicht ‘Oud-Schiedam’. Daarmee 

zei hij geen woord teveel. De Schiedam-

se branderij bevond zich dat jaar door 

de wereldwijde afzet van jenever en de 

enorme afzet van Schiedams branders-

gist – een bijproduct van de moutwijn-

branderij - op een absoluut hoogtepunt. 

Meer dan driehonderd branderijen 

stookten praktisch dag en nacht. 

Zij moesten voldoen aan de onophoude-

lijke vraag naar gist van handelaren in 

Engeland, België, Duitsland en Frank-

rijk. Daarnaast stookten ze de moutwijn 

voor de tientallen Schiedamse 

distillateurs van jenever. Want de hon-

derden branderijen brachten zelf geen 

jenever op de markt, maar beperkten 

zich tot het stoken van moutwijn. En 

deze was de grondstof voor de distilleer-

derij die van moutwijn jenever maakte. 

Na de eeuwwisseling was het ‘De 

Moker’, het felle socialistische week-

blad (1902-1912), dat aan de bijnaam 

‘Zwart Nazareth’ de ellendige werk- en 

woonomstandigheden van de branders-

knechts verbond. Deze verrichtten van 

‘s nachts drie tot ’s avonds zeven uur 

zonder onderbreking hun afstompende 

werk in de branderij en waren, meestal 

zwaar aan de drank, willoos werkvolk 

in de handen van meesterknechts en 

branders. Het begrip Zwart Nazareth 

was echter ouder. 

De deken van rook waarvan Schiedam 

doortrokken was, de gloeiende vuren 

langs alle straten en havens en de helse 

hitte van de met kolen en teer gestookte 

glasovens zijn vast onderdeel van vrijwel 

alle negentiende eeuwse stads-

beschrijvingen. Schiedam was zwart 

en Schiedam was smerig, want behalve 

damp en rook, was de jaarlijkse ver-

werking van honderdduizenden tonnen 

dunne, warme graanpap, die - eenmaal 

afgestookt - als veevoer verkocht, een 

niet te stelpen bron van vervuiling. 

Met het gebruik van 
de bijnaam ‘Nazareth’ 
kan ‘nederigheid’ zijn 
bedoeld.  

Wanneer en waarom de bijnaam Zwart 

Nazareth voor het eerst werd gebruikt 

valt echter niet na te gaan. Wel kwam 

het vaak voor dat bijbelse plaatsen en 

namen als synoniem werden gebruikt. 

In Schiedam bijvoorbeeld ‘Het land van 

Belofte’ en het ‘Paradijs’, in Maastricht 

‘Golgotha’ voor de terreinen van de 

Ceramique Regout, ‘de Jordaan’ in 

Amsterdam 

ZWART NAZARETH

‘Een onafboenbare 
roetkorst kleeft
(dat ‘s waar) er aan 
iederen gevel,
en over havens en 
straten hangt 
er een eeuwige 
steenkolennevel’, 

en ‘Bethlehem’ in Groningen. 

Zoals de journalist van de Nieuwe 

Schiedamsche Courant in zijn krant van 

18 juli 1883 ook schreef over een bijzon-

der klokkenspel waarmee het Groningse 

Heiligerlee op de wereldtentoonstelling 

van dat jaar eer inlegde. ‘Wie geneigd 

mocht zijn’, schreef hij, ‘dat uit Heiliger-

lee niets goeds kan komen, beziet dit 

werk en hij zal zich evenals ik verbazen 

over de inzending van dit Nederlandsche 

Nazareth’. Misschien is het deze journa-

list eveneens geweest die het beschei-

den Schiedam van hetzelfde epitheton 

voorzag. En dat dit Nazareth dan ook 

nog ‘Zwart’ moest heten kon iedereen 

vaststellen die z’n neus en ogen wist te 

gebruiken.

Hans van der Sloot  

tel, onderdeel van het Jenevermuseum. Rens Putman van communicatiebureau 

Boerenjongens ontwierp het nieuwe etiket. ‘Old Schiedam is een product waar veel 

ambacht en liefde in zit. De oude flessen waren vierkant en liepen naar onder taps 

toe, de 

zogenaamde kelderfles. Kelder was vroeger het woord voor ‘kist’. De flessen 

werden in een kistje met stro ertussen klemvast geëxporteerd. Als verwijzing naar 

dat verleden hebben we een papieren huls gemaakt waar de fles ook in ‘vast’ zit. Op 

het etiket staat het logo in reliëfdruk, als een soort stalen stempel. Met Old 

Schiedam koop je meer dan een fles drank. Je hebt echt een kwaliteitsproduct in 

handen, een cadeau voor jezelf of voor een ander.’

Vleugje mysterie

Ook bij Loopuyt draait het om beleving. Jan van Stigt Thans heeft een assurantie-

kantoor en werkt en woont in een statig 19e-eeuws pand in Schiedam. Gebouwd 

door… jeneverstoker Jan Loopuyt. Van Stigt Thans blies Loopuyt nieuw leven in en 

ontwikkelde een nieuw recept voor gin met twaalf distillaten van kruiden, bes-

sen, zaden en schillen. ‘Loopuyt onderscheidt zich op meerdere manieren van 

andere merken. Zo is het lettertype, met een ronde en een vierkante ‘o’ speciaal 

voor Loopuyt ontwikkeld. Daarnaast zijn we het eerste merk met een eigen tonic 

waarmee je je gin-tonic perfect afmaakt. En we organiseren speciale evenementen 

op maat met de beste bartenders en cocktailmakers.’ Rondom Loopuyt hang ook 

een vleugje mysterie. Jan: ‘Elke fles bevat een muntje dat je toegang geeft tot een 

geheim café, in de sfeer van een ‘speakeasy’*. Waar zeg ik niet, dan moet je gewoon 

een fles kopen!’

Jenever draait natuurlijk vooral om proeven. Dat kan in het Jenevermuseum: bij een 

proeverij of in de slijterij waar u de Old Schiedam jenever vindt!

* Speakeasy: Engelse aanduiding voor 

een gelegenheid waar tijdens de droog-

legging in de jaren ‘20 in de Verenigde 

Staten illegaal drank werd verkocht. De 

geheime locaties waren alleen toegan-

kelijk met een wachtwoord. Om niet 

gesnapt te worden door de politie, moest 

men rustig praten, ‘speak easy’.
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