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‘VROEGER HADDEN WE 

VEEL JONGEREN BINNEN, 

DIE MIS IK NU WEL BIJ DE 

JAMSESSIES.’
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Ze is de langstzittende kroeghouder en gaat nog 
wel even door. ‘Ik heb hier zoveel meegemaakt. 
Soms denk ik, ik had alles op moeten schrijven. 
Misschien… ooit, maar waar begin ik?’  
De 76-jarige Hilly de Jonge runt al 44 jaar  
poppodium de Graauwe Hengst. 

‘In 1974 kon ik met mijn zus en twee vrienden het 

pand van distilleerderij de Graauwe Hengst aan de 

Lange Haven 28 goedkoop huren. Het waren de 

nadagen van de hippietijd en we wilden een zaak 

met muziek die anders was dan anders. Waar ie-

dereen zichzelf kon zijn. Quibus werd het. Het café 

liep goed en in de jaren ’70 en ’80 waren we een 

hotspot in Schiedam voor livemuziek. Rock, blues, 

metal, punk, new wave, metal, jazz, rock-’n-rol 

maar ook theater, hier kon het. In 1977 hebben we 

een lp gemaakt, Live in Quibus, met bands die hier 

speelden. De hoes is gemaakt door een klant die 

hier nog steeds komt.’

‘De muziek hier is nooit veranderd. 

We hebben nog wel house geprobeerd 

maar dat was van korte duur, dat 

vonden de bezoekers maar niks.’

‘In 1985 hield Quibus op te bestaan. Ieder ging zijn 

eigen weg maar ik bleef en veranderde de naam in 

Podium. De tijden veranderden en de mensen ook. 

Er werd geklaagd over geluidsoverlast dus toen heb 

ik de boel geïsoleerd. De mentaliteit van sommige 

mensen veranderde waardoor we de teugels strak-

ker moesten aantrekken. De muziek is nooit veran-

derd. We hebben nog wel house geprobeerd maar 

dat was van korte duur, dat vonden de bezoekers 

maar niks. Tuurlijk hebben hier ook ‘grote namen’ 

gestaan zoals Jules Deelder, Hans en Candy Dulfer, 

de Berini’s.’

‘Nu heet de zaak de Graauwe Hengst, naar de 

distilleerderij. We zijn zes dagen per week open. 

Drie keer per week hebben we open jamsessies en 

op zaterdag een live band. Ik doe het nu samen met 

mijn zoon Arthur. Het is een groot pand, we wonen 

hier allebei boven op een eigen verdieping. Door het 

rookverbod en het drinkverbod voor onder de 18 is 

er wel wat veranderd, jongeren blijven weg. Vroeger 

hadden we veel jongeren binnen, die mis ik wel 

bij de jamsessies. Door het rookverbod is het wel 

minder stoffig, dat is dan wel een voordeel!’

‘Met de Graauwe Hengst willen we 

gewoon doorgaan met leuke bands, 

theater en een gemêleerd gezelschap 

van klanten, van alle leeftijden.’

‘Zo druk als vroeger wordt het nooit meer. Maar 

met de Graauwe Hengst willen we gewoon door-

gaan met leuke bands, theater en een gemêleerd 

gezelschap van klanten, van alle leeftijden.’

‘Ik heb Schiedam zien veranderen, het is een stuk 

mooier geworden. De kades en de panden zijn 

opgeknapt. De mensen zijn best aardig al denk ik 

bij een enkeling wel eens waarom doe je zo onver-

draagzaam. Mijn favoriete plek is, hier op de Lange 

Haven. Van mij mag die wel autovrij. Soms zet ik 

de stoeltjes van het terras expres een beetje naar 

het midden zodat auto’s er niet met zo’n rotgang 

langsrijden.’

‘De mensen in Schiedam zijn best 

aardig al denk ik bij een enkeling 

wel eens waarom doe je zo 

onverdraagzaam.’

‘Ik wandel en fiets graag door Schiedam. Als je al 

zo lang verbonden bent met de stad, ken je veel 

mensen. Dat is toch leuk. Schiedam overleef je 

door gewoon vrolijk verder te gaan. En Schiedam: 

hou de muziek erin!’
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