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Als het aan Marjolein Beumer (di-
recteur Jenevermuseum) en Hugo
Boogaard (directeur stichting De
Schiedamse Molens) ligt, begint
vandaag nog verbouwing van de
Walvisch, waar later dit jaar de mu-
seumwinkel en -molen worden sa-
mengevoegd. Het plan is klaar, nu
de financiën nog. 

In totaal is er zo’n 540.000 euro
nodig, waarvan ruim 2 ton voor de
verbouwing wordt gereserveerd.
,,De helft van dat bedrag is al bin-
nen, het gaat dus de goede kant op’’,
zegt Beumer. ,,Bovendien neemt

het stadsbestuur een derde van het
totaal ingezamelde bedrag voor zijn
rekening. ,,Maar we zijn druk bezig
met het werven van fondsen, er is
nog best wat geld nodig’’, vult
Boogaard aan.

Pareltje
Als de directeuren het over één
ding eens zijn, dan is het wel dat
Schiedam, met ambachten, jenever
en molens, een pareltje is. Dat is
ook waarvoor het tweetal zich in-
zet. ,,We hebben goud in handen’’,
meent Beumer. ,,Zeker als straks de
Walvisch klaar is en we daar mu-
seum en winkel combineren. Dat
zal elkaar alleen maar versterken,

we vertellen als het ware elkaars
verhaal. De Palmboom is ook een
mooie molen, maar voor veel be-
zoekers was de wandeling daar-
naartoe, na eerst een bezoek aan het
Stedelijk Museum en het Jenever-
museum, een brug te ver.’’

De molen ondergaat niet alleen
binnen een metamorfose, maar
krijgt ook aan de buitenkant een
opknapbeurt. ,,We halen het ge-
plande onderhoud voor deze molen
bewust naar voren. Alles moet er
straks spic en span uitzien’’, stelt
Boogaard, die sinds vorig jaar direc-

teur is van de stichting die zeven
molens in beheer heeft. Wat er met
de Palmboom gebeurt? ,,Die rich-
ten wij in als werkruimte, waar
mensen kunnen binnenlopen voor
informatie over de stichting. Verder
willen we dit jaar meer activiteiten
opzetten. Tijdens het Jeneverfesti-
val in juni bijvoorbeeld.’’

Iets dat Beumer aanspreekt. ,,Nu
de Lange Haven klaar is, willen we
het festival sowieso gaan uitbreiden
en de stad er meer bij betrekken.’’
De raad spreekt eind deze maand
over het voorstel voor verhuizing.

Molens en
jenever horen
weer bij elkaar

In de Walvisch
vertellen we
straks elkaars
verhaal
–Marjolein Beumer

De Schiedamse Museummolen verkast
komend jaar van de Nieuwe Palmboom naar
molen de Walvisch. Daarmee worden
museumwinkel en -molen samengevoegd. In
mei moet de verbouwing beginnen.
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