
Schiedam herbergt vele schatten uit het verleden, die de geschiedenis 
van de jeneverindustrie vertellen. Marjolein Beumer, directeur van 
het Jenevermuseum, loopt met u langs elf bijzondere plekken en 
monumenten. ‘Schiedam is een openluchtmuseum, een historische 
industriestad, mooi en rauw tegelijk.’ Tekst: Suzanne Stam / Fotografie: Victor Wollaert
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We starten op het plein voor het station. 
Ga direct naar rechts, richting het water 
en slenter naar het centrum langs de 
Schie. ‘Vroeger was het hier een enorme 
drukte op het water met transport-
schepen.’

Loop door naar rijksmonument het 
Proveniershuis, dat gebouwd is rond 
1756. De bewoners van een proveniers-
huis heetten proveniers of kostkopers. Ze 
kochten zich in en kregen zo levenslang 
kost en inwoning. Nu zitten er een 
restaurant en hofjeswoningen. 

Marjolein: ‘Vanaf hier heb je mooi zicht 
op Molen De Kameel. Je loopt hier direct 
tegen de jenevergeschiedenis aan.’ 
Steek de kruising over en neem het trap-
petje naar beneden. Steek de Doelenbrug 
over, loop rechtdoor op de Noordvest, tot 
u op het terrein van jeneverstoker Dirk-
zwager komt. 

‘Dit terrein weerspiegelt de pracht en ondergang 
van het industrieel erfgoed. Ooit werd hier oneindig 
veel jenever gemaakt, nu staan de meeste panden 
leeg. Je waant je hier in een prachtig filmdecor. Ik 
hoop dat hier creatieve winkels en bedrijven komen. 
Kijk goed naar de panden voor het verschil tussen 
distilleerderijen en branderijen. Een distilleerderij 
heeft op de begane grond links en rechts van de deur 
één raam. Een branderij heeft links van de deur één 
raam extra.’

Even verderop staat molen De Nieuwe Palmboom, 
één van de reuzen van Schiedam. Deze brandersmo-
lens zijn de hoogste ter wereld. Ze torenden hoog bo-
ven de jeneverbranderijen in het centrum uit. Beklim 
de museummolen en kijk hoe de molenaar aan het 
werk is. Weer beneden loopt u langs het water, waar 
u bevoorradingschip De Kabouter ziet. 
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‘Na een grondige restauratie is het schip weer terug bij 
De Nieuwe Palmboom en kan het weer op eigen kracht 
varen! Werp als je hier toch staat, ook even een blik op 
de prachtige branderijen aan de overkant.’

Naast de Kabouter ligt een spoelingschuit op de kade. 
Spoeling is het restproduct van moutwijn en jenever. Met 
de schuit werd het naar de boeren gebracht die er hun 
vee mee voerden. 

‘Koeien en varkens waren dol op het papperige goedje, 
vooral als het nog een beetje warm was.’ Tegenover de 
spoelingschuit ligt de Goudsbloem, een van de laatst 
overgebleven mouterijen uit de 18e eeuw. In een 
mouterij werd gerst gemout. De gerst werd ontkiemd en 
daarna gedroogd op een verwarmde vloer.’

Loop verder over de Noordmolenstraat, het Spinhuispad 
en de Vijgenstraat. Stop op de Ooievaarsbrug en kijk uit 
over de Schie.

‘Dit vind ik de mooiste plek. Hier zie je hoe heden en 
verleden samenkomen. De pakhuizen van vroeger en 
hoe de mensen er nu in wonen. Vergeet vooral niet 
omhoog te kijken als je in Schiedam loopt, dan zie je 
zoveel gave gevels. Schiedam is echt een openlucht-
museum. Een industriestad met een historisch rauw 
randje, maar met heel veel mooie schatten.’

Ga links het trappetje af en loop langs de Schie (let 
ook op het zakkendragershuisje aan de overkant) 
naar de Lange Haven. De waterwegen in Schiedam 
zijn trouwens geen grachten, maar havens. 
‘Aan de overkant ligt de oude korenbeurs, waar nu 
de mooiste bibliotheek van Nederland in zit.’

Ga naar nummer 72, de - niet te missen - Haven-
kerk. ‘De kerk is gebouwd in de hoogtijdagen van de 
jeneverindustrie als statussymbool om te pronken. 
Het moest zo groots mogelijk. Als je ernaast staat 
voel je je aardig klein. Een enorme ruimte waar we 
tijdens het jaarlijkse jeneverfestival graag gebruik 
van maken!’

Loop nu terug naar nummer 74-76, hier 
zit het Jenevermuseum. 
 
‘De perfecte afsluiting van de wandel-
tocht. Het museum zit in de voormalige 
branderij en distilleerderij De Locomo-
tief van P. Melchers. Maar daar vertellen 
we u graag meer over tijdens uw bezoek. 
Kom binnen!’
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