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Corona-
maatregelen
Open Monumentendagen 2021 
gaat door, besloot het Comité Open 
Monumentendagen Schiedam. Uiteraard 
met in achtneming van de geldende corona-
maatregelen. En het is dit jaar, net als vorig 
jaar, ‘anders dan anders’. Het is kleinschaliger 
dan eerdere jaren en afstand houden van 
elkaar is het devies. Er zijn geen grote 
activiteiten die veel mensen trekken, maar 
wel rondleidingen en wandelingen in de 
buitenlucht. 

De meeste monumenten zijn vrij te 
bezichtigen, sommige panden zijn alleen te 
bezoeken met een rondleiding. De meeste 
opengestelde gebouwen hebben een 
maximaal aantal bezoekers dat tegelijkertijd 
naar binnen mag. Na aankomst bij het 
monument wordt u ontvangen door de 
vrijwilliger, eigenaar of gebruiker van het 
monument. U krijgt dan te horen of er nog 
plek is of dat u even moet wachten voor u 
naar binnen kunt.  

De precieze regels per monument staan 
toegelicht op een poster bij de ingang van 
het pand. Houdt u alstublieft aan de precieze 
regels die bij de bezoeklocaties horen. 
Uiteraard volgt het Comité de richtlijnen en 
de Covid ontwikkelingen. Aanscherping kan 
tot wijzigingen in het programma leiden. 
Op de website openmonumentendag.nl/
schiedam zal steeds het meest actuele 
programma te vinden zijn.

¨Mijn monument is jouw 
monument¨ luidt het motto van 
de Open Monumentendagen 2021. 
Het landelijk bestuur weet altijd 
iets te verzinnen waar je werkelijk 
alle kanten mee op kunt. Dat is 
een bijzonder talent waar we niet 
dankbaar genoeg voor kunnen 
zijn. Bedoeld is ongetwijfeld de 
gastvrijheid die het kenmerk is 
van elke open monumentendag 
in elke gemeente. Verwezen 
wordt tenslotte naar de bekende 
Spaanse welkomstgroet mi 
casa es su casa. Toch neem ik 
de vrijheid in dat motto voor 
Schiedam alléén een kleine 
wijziging aan te brengen: ons 
monument is uw monument. 
We zijn trots op wat deze stad te 
bieden heeft en daarom nodigen 
wij u graag uit binnen te komen. 
Daarin zit een bewust element 
van borstklopperij. Dat is in ons 
geval toegestaan omdat we zo 
het oorspronkelijk doel van die 
monumenten dicht benaderen. 
Met zijn stadhuis, met zijn kerk, 
met zijn openbare gebouwen 
wilde Schiedam laten zien wat 
het waard is. Zo legt het Sint 
Jacobs Gasthuis of de Korenbeurs 
getuigenis af van de grote bloei 
die het brandersbedrijf in het 
laatste kwart van de achttiende 
eeuw  bracht. De middeleeuwse 
kerk en het stadhuis laten zien 
waar een bescheiden en armelijke 
gemeenschap als de onze in 
de vijftiende en de zestiende 

eeuw toch nog in staat was. 
De herenhuizen aan de Lange 
Haven brengen in steen het 
maatschappelijk succes van de 
stichters tot uitdrukking. Ons 
monument is Uw monument. 
Kom binnen, straks krijgt U thee 
uit een servies dat we speciaal 
in China besteld hebben en dat 
met  een schip van de Delftse 
kamer van de VOC naar ons toe is 
gekomen. Voorzichtig, het is erg 
teer en onvervangbaar. 
En de gewone mensen dan? 
Hebben zij architectonisch niets 
van waarde nagelaten? Helaas, 
hun bijdrage aan het gezicht 
van de stad is vooral in de jaren 
vijftig tot en met zeventig van 
de vorige eeuw afgebroken in 
het kader van de krotopruiming. 
Bijvoorbeeld het huisje van mijn 
ome Hein aan de Sint Pietersteeg. 
Onze generatie ziet de waarde, 
maar we zijn helaas te laat. Toch: 
kijkt U eens goed om U heen of 
U niet lage huisjes ziet met een 
deur, een raam er naast en een 
heel bescheiden klokgeveltje. 
Ooit woonde daar misschien een 
brandersknecht met zijn vrouw. 
De 10 kinderen lagen in het  stro 
op zolder. Er staat er hier en daar 
nog wel eentje. 
Wees voorzichtig. Houd afstand. 
Geniet van Schiedam. 

Han van der Horst
Voorzitter Comité Open
Monumentendagen Schiedam 

Ons monument is 
uw monument
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1.  RUÏNE HUIS TE RIVIERE
Broersvest 
(naast Stadskantoor)
Zaterdag en zondag 12.00 uur - 17.00 uur

De ruïne is vrij te bezoeken. Let op: betreden op 
eigen risico. 

Enigszins verscholen bij het Stadskantoor ligt 
de ruïne van het voormalige Huis te Riviere, het 
kasteel van Aleida van Avesnes. Deze dochter van 
graaf Floris IV van Holland en weduwe van Jan van 
Avesnes, graaf van Henegouwen (Hainaut) bouwde 
het kasteel in een pas aangekochte polder aan de 
Schie. Zij gaf de nederzetting die hier ontstond in 
1275 stadsrechten.

2. STADHUIS 
Grote Markt 1
Zaterdag en zondag 12.00 - 16.00 uur

Hier zijn de stadsgidsen van de Historische Vereniging Schiedam 
aanwezig. Zij beantwoorden graag uw vragen over historisch 
Schiedam, maar staan ook klaar om u de weg te wijzen naar de 
‘Open Monumenten’ of een stukje met u mee te wandelen en u te 
vertellen over onze mooie stad. Op zondag starten om 13.00 uur en 
om 14.00 uur vanaf het Stadhuis korte historische wandelingen.

Het oude raadhuis domineert door zijn plaatsing en architectuur 
de Grote Markt en symboliseert zo de wereldlijke macht en 
burgerlijk trots in de stad. Het gebouw is van oorsprong zestiende-
eeuws maar werd na een brand in 1614 herbouwd. De huidige gevel 
is het gevolg van een verbouwing in 1782, toen er om het pand een 
nieuwe buitengevel werd gezet.

4. KORENBEURS
DE BIBLIOTHEEK SCHIEDAM 
Lange Haven 145
Zaterdag en zondag 10.00 - 17.00 uur

Medewerkers zijn aanwezig om uw vragen over het gebouw en de 
bibliotheek te beantwoorden.

In 1783 werd door de Oeconomisch burgermaatschappij een 
prijsvraag uitgeschreven voor een ontwerp voor een nieuwe 
koopmans- of korenbeurs in Schiedam. Het groeiend aantal 
handelstransacties vroeg om een representatief  onderkomen. 
De voorgevel met torenbekroning kwam te liggen aan de 
Nieuwe Sluis. In 2015 werd de Korenbeurs de hoofdvestiging van 
de Bibliotheek Schiedam, die verrassend genoeg een van de 
groenste van Nederland is!

3. WAAG INFORMATIEPUNT COMITÉ 
OPEN MONUMENTENDAGEN
Lange Kerkstraat 39 
Zaterdag 10.00 – 17.00 uur | Zondag 11.00 – 16.00 uur
Bij de Waag treft u de informatiestand van het comité Open 
Monumentendagen.

Schiedam heeft sinds 1339 een stadswaag. Deze was eerst 
gelegen onder het stadhuis. Ruimtegebrek maakte het 
wenselijk om een nieuwe locatie te vinden en in 1579 werd 
de waag verplaatst. En wel naar de  doopkapel van de Grote 
Kerk, die na de overgang naar de reformatie niet langer 
nodig was. Na de restauratie in 2016 werd het informatiepunt 
voor bezoekers gevestigd in de Waag en keerden ook de 
indrukwekkende waagschalen terug.

1. Ruïne Huis te Riviere
2. Stadhuis
3. Waag (i-punt)
4. Korenbeurs 
5. Grote of Sint Janskerk
6. Havenkerk
7. Liduinabasiliek
8. Westvest90-kerk
9.  Oud-Katholieke Kerk 't Huis 
 te Poort
10. RK begraafplaats 
11. Plantagekerk
12. Sint Joris Doele
13. St Catharina meisjesschool
14. Zakkendragershuis
15. Distilleerderij Wenneker
16. Molen De Palmboom
17. Molen De Drie   
 Koornbloemen
18. Babbersmolen
19. Museummolen De Walvisch
20.  Nationaal Coöperatie 

Museum
21. Branderspakhuis en  
 mouterij
22. 19e eeuws woonhuis
23. Magnalia Dei kerk
24. De Sodafabriek
25. Bioscoopgebouw Monopole
26. Moskee en deel 
 van R.K. kerk
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8. WESTVEST90-
KERK 
Westvest 90 – 92
Zaterdag 12.00 - 17.00 uur

In 1909 liet de Nederlandse Protestantenbond  
Schiedam de Westvestkerk bouwen. De 
kerk en het bijbehorende gebouw zijn 
gegroepeerd aan twee zijden van een door 
een hek omsloten pleintje. De akoestiek 
van het gebouw is fameus en er vinden vele 
kamermuziekconcerten en klassieke cd-
opnames plaats.

5. GROTE OF SINT JANSKERK  
Lange Kerkstraat 37
Zaterdag 11.00 – 17:00 uur | Zondag 12:00 – 17:00 uur

Loop tijdens de Open Monumentendagen ook even de Sint Janskerk 
in Schiedam binnen. Hier zie je het opblaasbare kunstwerk van 
Florentijn Hofman tussen de zuilen van de kerk liggen. Vrijwilligers 
vertellen je graag meer over dit bijzondere gebouw. De ingang 
vind je aan de Nieuwstraat. Wil je de Stadscocon van binnen 
bekijken? Reserveer dan een gratis kaartje via de link: https://www.
stedelijkmuseumschiedam.nl/plan-je-bezoek/

De Grote of Sint Janskerk is van oudsher de hoofdkerk van 
Schiedam. De kerk werd in 1252 gesticht en in de daaropvolgende 
eeuwen uitgebreid tot een driebeukige hallenkerk. Het koor werd 
rond 1400 voltooid terwijl het schip uit de vijftiende eeuw dateert. 
Ook de 54 meter hoge kerktoren is vijftiende-eeuws. In de kerk zijn 
de grafsteen van de stadsheilige Liduina en het Lam te vinden. 
Laatstgenoemde is een sculptuur van Sjef Hendrickx opgebouwd 
uit de overgebleven brokstukken na de beeldenstorm uit 1572.

10. RK BEGRAAFPLAATS 
MET KAPEL
Vlaardingerdijk 48
Zaterdag 12.00 – 16.00 uur
Ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan in Nederland en 20-jarig 
bestaan in Schiedam organiseert de Roemeens-Orthodoxe 
gemeenschap de tentoonstelling ‘Onze erfenis en ons erfgoed - de 
onsterfelijke ziel van onze voorouders’. Hier worden verschillende 
traditionele voorwerpen getoond. 

De voormalige rooms-katholieke begraafplaats werd in 1849 
ingericht. Architect W. Thijssen ontwierp in 1853 een achtzijdig, 
neoclassicistisch gebouw. De begraafplaats werd in 1972 
gesloten. Stadsherstel Schiedam zette zich in voor behoud van 
de kapel en begeleidde de restauratie. Nu is hier de Roemeens 
Orthodoxe Kerk gevestigd. De inrichting met prachtige iconen 
past uitstekend bij de gewijde sfeer van de kapel.

7. DE LIDUINABASILIEK 
Singel 104
Zaterdag en zondag 14.00 - 17.00 uur

De basiliek van de Heilige Liduina, in de volksmond 
bekend als de Singelkerk, werd in 1878 gebouwd naar 
ontwerp van de bekende kerkarchitect E.J. Margry, 
die zich sterk liet inspireren door de dertiende-eeuwse 
Franse gotiek. Daarmee wilde hij de macht en de 
pracht van het katholieke geloof tot uitdrukking 
brengen. Op 18 juni 1990 heeft paus Johannes Paulus 
II de kerk verheven tot basiliek.

9. OUD-KATHOLIEKE 
KERK 'T HUIS TE POORT 
Dam 28
Zaterdag 10.00 – 16.00 uur
Tijdens de openstelling worden regelmatig beide orgels van de kerk 
bespeeld.

De Oud-Katholieke kerk en pastorie op de Dam 28 en 30 staan 
ook wel bekend als ’t Huis te Poort. De naam verwijst naar 
het voorname woonhuis dat hier stond en in de zeventiende 
eeuw werd verbouwd tot schuilkerk. Met de nieuwbouw in 
1862 kwam een als zodanig herkenbaar kerkgebouw tot stand. 
Tussen 2006 en 2009 is het gerestaureerd onder begeleiding 
van Stadsherstel Schiedam.

6. HAVENKERK
Lange Haven 72
Zondag 12.00 – 17.00 uur
Om 16.30 uur vindt het slotconcert van de 
orgelwandeling plaats.

De Havenkerk uit 1822, met het Dorische 
zuilenportiek, valt direct op door de plaatsing 
in de binnenbocht van de Lange Haven. 
De kerk was één van de eerste katholieke 
kerkgebouwen die na de Reformatie in 
Nederland volledig nieuw werd gebouwd. 
Het kerkinterieur werd in de loop van de 
negentiende eeuw verrijkt met een fraai (neo)
barok interieur. In 2019 en 2020 is de kerk 
gerestaureerd door BOEi.  
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14. ZAKKEN-
DRAGERSHUIS 
Oude Sluis 19
Zaterdag en zondag 11:00 – 17:00 
uur
Maximum bezoekers: 8 personen
Het Zakkendragersgilde geeft 
een korte introductie, laat een 
film zien en vertelt iets bij de 
‘smakbak’. Daar konden de 
zakkendragers vroeger dobbelen 
voor de verdeling van het werk.

Het markante 
Zakkendragershuis uit 1725 
was het hoofdkwartier van 
het Zakkendragersgilde Sint 
Anthonis. De zakkendragers 
hadden sinds 1465 het exclusieve 
recht om zakken en losse spullen 
in de stad te dragen in opdracht 
van derden. Het gilde was dan 
ook een belangrijke schakel in de 
Schiedamse economie. In 2017 is 
het gebouw opnieuw ingericht, 
waarbij  oorspronkelijke 
interieuronderdelen terug zijn 
geplaatst.

11. PLANTAGEKERK 
Lange Nieuwstraat 61-63
Zaterdag 13.00  - 17.00 uur
Gedurende de gehele middag wordt het historische Rütter-orgel 
bespeeld door diverse organisten. Tussen 15.00 en 16.00 uur zal 
een muziekgroepje enkele stukken spelen en zingen. Er is de hele 
middag een vrije inloop.

De Plantagekerk werd in 1871 gebouwd voor de Christelijk 
Gereformeerde Gemeente in Schiedam. De classicistische 
voorgevel met een gestucte begane grond valt haast niet op 
in de gevelrij van voornamelijk woonhuizen langs de Plantage. 
Deze sobere en eenvoudige uitstraling paste wonderwel bij 
de gereformeerde opdrachtgevers. De Plantagekerk wordt nu 
gebruikt door de Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam.

13. ST. CATHARINA 
MEISJESSCHOOL
Westmolenstraat 24-26
Zaterdag 12.00 – 15.00 uur

Op deze voormalige Sint Catharinaschool werd onderwijs aan 
meisjes gegeven door de Dominicanessen. Het was onderdeel 
van het klooster van de Dominicanessen dat in 1886-1887 aan 
de Korte Haven werd gebouwd. In het schoolgebouw en de 
achtervleugel is sinds 2012 Stichting Pameijer gevestigd.

15. DISTILLEERDERIJ 
WENNEKER
Schie 94
Zaterdag en zondag 12.00 – 17.00 uur

Schie 94 is nu in gebruik als woonhuis, maar 
vroeger was op dit adres de distilleerderij van 
Wenneker gevestigd. Joannes Wenneker startte 
zijn bedrijf in het pand in 1892 en verkocht het in 
1903. Tot 1967 was het in gebruik als distilleerderij 
waarna het leeg kwam te staan en in verval 
raakte. Op initiatief van Stadsherstel werd het 
gebouw eind jaren ’80 gerestaureerd.

12. SINT JORIS DOELE
Doeleplein 1
Zaterdag en zondag 11.00 – 17.00 uur
In de grote zaal zal er kunst en fotografie te zien zijn van Paul 
de Graaff en de winkel in de Rode kamer is geopend. Op 
zondag tussen 15.00 – 17.00 speelt het Eddy Nielsen Trio. Zij 
zullen composities spelen van het American Songbook en 
Jazz Standards in Jazz, Bebop en Swing stijl. Toegang is gratis. 
De eigenaren hebben de Sint Joris Doele onlangs verkocht 
waardoor dit waarschijnlijk het laatste jaar is dat het pand in de 
huidige vorm deelneemt.

De Sint Joris Doele was de thuisbasis van schuttersgilde 
Sint Joris. Dit gilde oefende op het plein en in de tuin in het 
marcheren en schieten. Na verval van het oude gebouw, 
verrees In 1743 een nieuw gebouw met koetshuis en 
paardenstal naar ontwerp van Arij van Bol’es. In 1989 kocht 
en restaureerde modefotograaf Paul de Graaff het pand en 
vestigde er en een trouw- en feestlocatie.
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20. NATIONAAL 
COÖPERATIE MUSEUM 
Lange Haven 84
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur | Zondag 12.00 – 17.00 uur
De winkel en woning laten zien hoe men een eeuw 
geleden werkte en leefde als middenstander. Op 
de eerste etage wordt de geschiedenis van de 
coöperaties in Nederland getoond. In de winkel is 
ouderwets snoep te koop. Gratis toegang.

Het woon-winkelpand op de hoek van de Lange 
Haven en Appelmarkt wordt gekenmerkt door 
de gevels in eclectische stijl. Het pand dateert in 
zijn huidige opzet uit 1891. Sinds 1985 is hier het 
Nationaal Coöperatie Museum gevestigd.

17. MOLEN DE DRIE 
KOORNBLOEMEN
Vellevest 5
Zaterdag 11.00 – 16.00 uur

Molen De Drie Koornbloemen dateert 
uit 1770 en is daarmee de oudste 
nog bestaande brandersmolen van 
Schiedam. Uniek voor  Schiedam  
is het aan de molen verbonden 
molenaarshuis. De molen beschikt 
over originele delen van een pelwerk 
waarmee o.a. rijst werd gepeld.

19. MUSEUMMOLEN 
DE WALVISCH
Westvest 229
Zaterdag en zondag 11.00 – 17.00 uur
De museummolen is vrij te bezichtigen. 
Hier worden pannenkoeken gebakken 
en kinderen kunnen deze vervolgens zelf 
versieren. De pannenkoeken kosten €2,00 
per stuk.

Molen De Walvisch is gebouwd 
in 1794 en dankt zijn naam via de 
tegenover gelegen Walvisstraat aan 
de Groenlandse walvisvaart waar ook 
Schiedamse vissers bij betrokken waren. 
In deze jaren groeit het afzetgebied voor 
de moutwijn en de jenever en is behoefte 
aan een nieuwe molen. De Walvisch 
heeft niet alleen voor de branderijen 
gemalen. In het begin van de jaren ‘30 
wordt zelfs magnesium verwerkt. In 2018 
is molen De Walvisch volledig verbouwd 
tot gecombineerde museummolen en 
molenwinkel.

18. BABBERSMOLEN
Schiedamsedijk 2a
Zaterdag 11.00 – 16.00 uur

Met het bouwjaar 1710 is de Babbersmolen de oudste, 
nog bestaande stenen poldermolen van Nederland. De 
molen bemaalde de Babberspolder – nu een pittoresk 
volkstuinencomplex –  en schepte water uit de polder in de 
Poldervaart. Hiervoor werd de molen in 1897 voorzien van een 
ongebruikelijk scheprad met een doorsnede van bijna zeven 
meter. In 2013 werd de molen gerestaureerd.

16. MOLEN DE 
PALMBOOM
Noordvest 34
Zondag 11.00 – 16.00 uur
Op zondag starten vanaf Molen De Palmboom om 13.00 
uur en om 14.00 uur korte historische wandelingen.

Brandersmolen De Palmboom werd in 1781 gebouwd. 
In 1901 werd de molen slachtoffer van één van de 
grootste branden uit de Schiedamse geschiedenis. 
Er bleef alleen een stomp over die gelukkig nooit 
gesloopt is. Begin jaren ’90 werd de molen weer 
opgebouwd en heeft tot 2018 als museummolen 
gefunctioneerd. Sindsdien vinden in De Palmboom 
uiteenlopende activiteiten plaats.
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26. MOSKEE EN DEEL 
VAN R.K. KERK
Dr Schaepmansingel 5
Zaterdag en zondag 11.00 – 17.00 uur

Op deze plek zit nu Islamitisch Centrum Yildiz. Vroeger stond 
hier een noodgebouw naast de voormalige Rooms Katholieke 
Kerk O.L. Vrouw Visitatie. Na de gedeeltelijke sloop van deze kerk 
uit 1962 is op dezelfde locatie een grote nieuwe Turkse moskee 
met koepel en twee minaretten gebouwd. Een deel van de 
kerk, de sacristie en de pastorie zijn toen behouden. Rond de 
jaarwisseling 2014-2015 is de pastorie gesloopt. Op die plek is een 
uitbreiding van de moskee gepland. Het pand is geen officieel 
monument, maar wel een bezoek waard.

23. MAGNALIA DEI KERK
Albardastraat 67
Zaterdag 12:00 – 16:00 uur

In 1963 werd naar ontwerp van architectenbureau 
Swaneveld en Goslinga de Magnalia Dei kerk 
gebouwd. De Gereformeerde gemeente kerkte er 
tot 2011. Door de vorming van de PKN-gemeente 
werd besloten de kerk te sluiten. Sinds 2017 wordt 
het gebouw gebruikt door het Alevitisch Cultureel 
Centrum Rijnmond. Het gebouw is formeel geen 
monument, maar heeft zeker monumentale 
kwaliteiten!

25. DE MONOPOLE
Hoogstraat 99
Zaterdag en zondag 11.00 – 13.30 uur
De Monopole is tussen 11.00 – 13.30 uur vrij te bezichtigen. Op 
zaterdag en zondag om 14.30 uur geeft architectuurhistoricus 
G.H. Medema in de grote zaal een lezing over de beroemde 
architect Jan Giudici. Medema is gepromoveerd op het 
publieke bouwen in Hollandse steden in de 18e eeuw.
 
De voormalige bioscoop De Monopole aan de Hoogstraat 
werd in 1921 gebouwd naar ontwerp van de architect A. 
Stahlie. Hij gaf het gebouw een strakke Amsterdamse 
schoolstijl met elementen in art deco. Het interieur werd 
zeer fraai afgewerkt. Het nog aanwezige glas-in-lood 
laat de kleurenrijkdom zien.

24. DE SODAFABRIEK
Makkersstraat 5
Zaterdag en zondag 12.00 - 17.00 uur
Performance-Duo PepelsenKrepels: Hutten bouwen voor 
volwassenen. Op tien verschillende locaties binnen de pakhuizen 
bouwen Schiedamse koppels op zaterdag in een halve dag hun 
eigen hut.
Gemaakt van de gekste materialen, vooral hergebruik en geschikt 
om de nacht in door te brengen. Op zondag zijn de bouwsels 
klaar en vertellen de bouwers hoe het is om je eigen monumentje 
te maken binnen het monument van een ander. 

De pakhuizen Koerland en Lijfland zijn rond 1800 gebouwd 
voor de opslag van het graan voor de jeneverindustrie. Van 
1894 tot 1975, was het een fabriek voor de productie van 
schoonmaak-Soda.
Daarna raakten alle verdiepingen in onbruik en verval, tot in 
2012 een reddingsplan in gang werd gezet. De Coöperatieve 
Vereniging stuurt via organische herontwikkeling naar een 
culturele broedplaats.

22. 19E EEUWS WOONHUIS
Tuinlaan 74
Zaterdag en zondag 12.00 – 17.00 uur.
Maximum bezoekers: 12
Op beide dagen worden door de eigenaar rondleidingen gegeven 
om 12.00 uur en om 14.00 uur.

Dit statige pand aan de Tuinlaan werd in 1878 gebouwd 
door de hout(groot)handelaar Cornelis Broeksmit en zijn 
vrouw Cornelia Odé. De huidige eigenaren hebben het 
zorgvuldig teruggebracht in de originele staat, met behoud 
of herintroductie van allerlei oude details zoals plafonds, 
schouwen, glas-in-lood, etcetera. In de vestibule en de door 
de Schiedamse architect Piet Sanders uitgebouwde serre, 
werden wandschilderingen onder oude verflagen  gevonden en 
gerestaureerd. 

21. BRANDERSPAKHUIS EN 
MOUTERIJ 
Schie 36
Zaterdag 11.00 – 15.00 uur

De Schie 36 is een 18e eeuwse Mouterij, waarvan een deel van 
de oude moutvloer nog bestaat op de bovenste verdieping. 
Het gebouw kent een aantal gebruiksfases en is ten behoeve 
daarvan  enkele malen verbouwd. Zo heeft de firma Piek er 
nog een bontverwerkingsfabriek gehad. Later is het pand 
toegevoegd aan de Erven Lucas Bols, Dirkwager nam het 
gebouw later in gebruik als pakhuis.
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Kethel en Kerkbuurt

A.  Sint-Jacobus de Meerderekerk, 
Kerkweg 51/53

B.  Dorpskerk, Noordeinde 10
C.  ‘t Schepphuis (voormalige 

Dorpsschool), Dorpsstraat 17
D.  ‘t Kethelhuys, Schiedamseweg 2
E.  Woonhuis en winkel, 

Noordeinde 2
F. Winkelpand, Kerklaan 2
G.  Ontmoetingscentrum de Werf, 

Kerkweg 46c
H. De Groene Raat, Harreweg 19
I. Informatiepunt Kethel,   
 Verspeekpomp Schiedamse weg 1

A.  SINT-JACOBUS DE 
MEERDEREKERK EN 
PASTORIE

Kerkweg 51/53
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur | Zondag 12.30 – 17.00 uur
Een pelgrimsstempel is op verzoek te verkrijgen.

De architect en kerkenbouwer A.C. Bleijs baseerde 
zijn ontwerp  op de romaanse abdijkerk van Rolduc 
en de Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. De 
opbouw en de plattegrond van de Sint Jacobuskerk 
vinden hun inspiratie in de oudste kerken van ons 
land. De kerk is gebouwd  in de jaren 1888-’90  Het 
indrukwekkende interieur is geheel opgetrokken uit 
mergel.

B. DORPSKERK
Noordeinde 10
Zaterdag en zondag 13.00 – 16.00 uur

Aan het begin van de dertiende eeuw werd op 
een kunstmatig aangelegde heuvel van klei een 
klein bakstenen gebouw opgetrokken ter plaatse 
van de huidige zuidbeuk van de kerk. Rond 1300 
werd een toren aan de kerk toegevoegd. Na 1591 
kwam het gebouw in calvinistische handen waarna 
de inrichting werd gewijzigd naar protestantse 
behoefte. In 1928-1929 werd de kerk gerestaureerd.  

D. ‘T KETHELHUYS
Schiedamseweg 2
Zaterdag 10.30 – 16.00 uur.

Deze voormalige herberg met winkel en woonhuis 
stamt oorspronkelijk uit 1573. De herberg 
droeg de naam ‘Vergulde Valk’. Later heeft er 
een kruidenierswinkel in het pand gezeten. 
Tegenwoordig fungeert het als woonhuis met thee- 
en cadeauwinkel.

C.   ‘T SCHEPPHUIS 
(VOORMALIGE 
DORPSSCHOOL)

Dorpsstraat 17
Zaterdag en zondag 10.30 – 16.00 uur
Er is een expositie van historische schoolspullen. Ook 
worden er Kethelse films en Kethelse fotoboeken 
getoond. U kunt een kopje koffie of thee halen.

 ‘t Schepphuis was oorspronkelijk de oude 
parochieschool, die reeds in 1559 werd vermeld 
in kerkelijke archieven. De architectuur wordt 
gekenmerkt door eenvoud. Het gebouwtje  wordt 
sinds 1833, toen het toenmalige schoolhoofd 
meester C.C. Schepp vol trots een gevelsteen liet 
plaatsen met zijn eigen naam erop, door iedereen 
‘t Schepphuis genoemd. Inmiddels is ‘t Schepphuis 
geen school meer.
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E. WOONHUIS 
EN WINKEL
Dorpsstraat 1 / 
Noordeinde 2

Zaterdag en zondag 10.30 – 16.00 
uur winkel (Noordeinde 2)
Zaterdag en zondag 14.00 – 15.00 
uur woonhuis (Dorpsstraat 1)

Dorpsstraat 1 is een woonhuis 
dat zijn oorsprong vindt in 1644. 
De gevel met karakteristieke 
versiering is bijzonder omdat 
deze nog grotendeels uit de 
17e eeuw stamt. Het pand 
heeft diverse functies gehad, 
waaronder een winkel, 
een schoenmakerij en een 
rijwielreparateur. De huidige 
eigenaren hebben het pand 
volledig gerestaureerd.

F. WINKELPAND
Kerklaan 2
Zaterdag en zondag 10.30 – 16.00 uur

Vroeger was in dit pand de barbierszaak  en 
sigarenwinkel van Piet van Beurden gevestigd. 
Zijn vrouw runde in de naastliggende ruimte een 
manufacturenwinkel. Tegenwoordig is het een 
massagepraktijk en winkel.

H. DE GROENE RAAT
Harreweg 19
Zaterdag en zondag 10.30 – 16.00 uur

De Harreweg is een verhoogde verbindingsweg 
door het oorspronkelijke polderlandschap. Dit 
landschap is grotendeels verdwenen, maar 
het boerderijtje herinnert aan het agrarische 
karakter van Kethel en omgeving. De Groene 
Raat is de tegenwoordige naam van  een 
Saksische of hallenboerderij, waarbij de 
woon- en werkruimte in een enkele ruimte zijn 
gesitueerd. In 1967 komt het pand in het bezit 
van de Gemeente Schiedam. Tegenwoordig 
zijn hier de educatieve tuinen van Irado waar 
mensen samen kunnen tuinieren.

G. ONTMOETINGS-CENTRUM 
DE WERF
Kerkweg 46c
Zaterdag 10.00 – 16.00 uur
U kunt hier historische fotoboeken over Kethel doorbladeren 
en een kopje koffie of thee nuttigen.

In 1648 creëerde een pastoor aan de huidige Kerkweg een 
schuilkerk in een schuur voor de Katholieke gemeenschap. 
Deze kerk is in 1743 grootschalig verbouwd en jaren later 
nog eens vernieuwd. Met de bouw van de Jacobuskerk 
werd de oude kerk overbodig. Die is toen gesloopt en op de 
fundamenten werd een paardenstal gebouwd. In de jaren 
’60 en ’70 is het in gebruik geweest als achtereenvolgens 
een clubgebouw voor scouting Jacobusgroep Kethel en 
Voetbal Vereniging Kethel. In de jaren ’80 is de paardenstal 
omgebouwd tot ontmoetingscentrum.



Uitreiking Schildje Historische 
Vereniging
Zaterdag 11.00 uur, Stadsarmenschool 
(Kloosterplaats 6)
De Historische Vereniging Schiedam 
(HVS) reikt een schildje uit voor de 
zorgvuldige restauratie van de voormalig 
Stadsarmenschool die nu Hotspot 
hutspot huisvest. Wethouder Duncan 
Ruseler brengt het schildje aan.

Schiedamse Orgelwandeling
Zondag 14.00 uur aanvang, Liduina 
Basiliek (Singel 104)
Onder leiding van stadsorganist Arjen 

Leistra vindt deze orgelwandeling door 
Schiedam plaats. Het concert start om 
14.00 uur in de Liduina Basiliek en eindigt 
om 16.30 uur in de Havenkerk. Meer 
informatie over het programma is te 
vinden op www.arjenleistra.nl

Stadswandelingen Historische 
Vereniging en Stichting de Schiedamse 
Molens
Zondag 13.00 en 14.00 uur, Oude 
Stadhuis en Molen De Palmboom
Om 13.00 uur en 14.00 uur starten er korte 
wandelingen ( ca: 30 min ) zowel vanaf 
Molen De Palmboom naar het Stadhuis 

Opening Open Monumentendagen 
en lezing Historische Vereniging 
Schiedam
Vrijdag 10 september, 19.00 uur in het 
Jenevermuseum (Lange Haven 74)
Wethouder Ruseler opent het Open 
Monumentenweekend. Daarna volgt 
een lezing door Lidwien Meijer van 
de ‘werkgroep R.K. begraafplaats’. 
Haar lezing gaat over vooraanstaande 
Rooms-katholieke branders 
die begraven liggen op de R.K. 
begraafplaats aan de Vlaardingerdijk 
en over de vraag waarom zij een aparte 

begraafplaats nodig hadden. 

Vanwege de coronamaatregelen is 
er ruimte voor een beperkt aantal 
personen. Aanmelden kan via  marco@
jenevermuseum.nl. U ontvangt een 
bevestiging per mail. 
De lezing is ook live te volgen. De link 
naar het youtubekanaal vindt u op  
www.jenevermuseum.nl
In verband met de coronamaatregelen 
moeten bezoekers de QR-code 
van inenting tonen of een actuele 
negatieve Covid-test.

als vanaf Het Stadhuis naar Molen De 
Palmboom. Onderweg maakt de gids u 
attent op een aantal ‘Open Monumenten’ 
en historische wetenswaardigheden van 
Schiedam.

Rondleiding over de R.K. begraafplaats
Zaterdag om 12.00 uur en om 14.00 uur, 
R.K. begraafplaats (Vlaardingerdijk 50)
Leden van de werkgroep R.K. 
begraafplaats van de Historische 
Vereniging Schiedam leiden u rond op 
deze interessante plek, waar vele illustere 
Schiedammers een laatste rustplaats 
vonden. 

Lezing over de architectuur van Jan 
Giudici
Zaterdag en zondag om 14.30 uur, 
Monopole (Hoogstraat 99)
Het Stedelijk Museum Schiedam 
organiseert op zaterdag en zondag 
om 14.30 uur in de grote zaal van 
de Monopole een lezing door 
architectuurhistoricus G.H. Medema 
over de beroemde architect Jan Giudici. 
Een van de gebouwen van Giudici is 
het Sint Jacobs Gasthuis waarin het 
Museum gevestigd is. Medema is 
gepromoveerd op het publieke bouwen 
in Hollandse steden in de 18e eeuw. 
De lezing heeft een beperkt aantal 
plaatsen. Reserveren kan via: rsvp@
stedelijkmuseumschiedam.nl

Rondleiding ‘Ken de Passage’ 
Zaterdag om 13.00 en 15.00 uur (entree 
Broersvest-zijde)
Hanneke Bleijs (monumentenzorg 
Schiedam) en Saskia Smit (filmhistoricus) 
leren u meer over de historische 
winkelpassage van Schiedam en het 
theater dat hier ooit zat. Verzamelen voor 
de hoofdentree, aan de Broersvest.

Pannenkoeken bakken bij 
Museummolen De Walvisch 
Zaterdag en zondag, Museummolen De 
Walvisch (Westvest 229)
Museummolen De Walvisch en 
Museumwinkel de Walvisch organiseren 
een culinaire activiteit voor jong en 

oud. Tussen 11.00 en 17.00 uur worden 
pannenkoeken gebakken. Kinderen 
kunnen deze zelf versieren. De 
pannenkoeken kosten €2,00 per stuk. 
Toegang tot de museummolen is dit 
weekend gratis.

Workshop ‘maak je eigen jenever’
Zaterdag en zondag om 13.00 uur, 14.30 
uur en 16.00 uur, Jenevermuseum (Lange 
Haven 74)
Tijdens deze workshop kunnen 
bezoekers van het museum met 
verschillende distillaten een eigen 
receptuur maken onder begeleiding 
van een stoker. Deelnemers krijgen 
uiteindelijk een 0,2L fles met hun eigen 
creatie mee naar huis. Kosten zijn €15 
per persoon. Het museum is toegankelijk 
met de reguliere toegangsprijs (en 
gratis met rotterdampas, museumkaart 
of vriendenpas). Inschrijven kan via 
receptie@jenevermuseum.nl

Kroegentocht
Zaterdag 13.45 uur, start bij de 
Korenbeurs (Lange Haven 145)
Stap door het centrum langs een aantal 
historische kroegen en cafés en leer meer 
over de bekende drankgelegenheden 
van Schiedam. De kroegentocht 
begint bij de Korenbeurs, waarna er 
een ronde door het centrum gelopen 
word, om te eindigen bij Jeneverie ’t 
Spul op de Hoogstraat. Uiteraard is er 
de gelegenheid om diverse drankjes 
te nuttigen. Consumptie is voor eigen 
kosten. Max 15 deelnemers. Aanmelden 
kan via beau_hoen@hotmail.com met 
vermelding van naam, telefoonnummer 
en aantal personen.

Informatiepunt en start wandelroutes 
Kethel
Zaterdag en zondag 10.30 – 16.00 uur, 
Verspeekpomp (Schiedamseweg 1)
Op zaterdag start om 14.00 uur een 
wandeling naar de Babbersmolen, waar 
gelegenheid is voor koffie en thee. Op 
zondag start om 14.00 uur de wandeling 
‘Ommetje dorp Kethel’.

Activiteiten 11 en 12 september

Lezing vrijdag 10 september 

Verkiezing mooiste 
monument Schiedam

Wat is voor jou een belangrijk(e), mooi(e) of bijzonder(e) gebouw of plek in 
de stad?

Vertel ons voor 19 september wat jouw persoonlijke ‘Monument van 
Schiedam’ is en maak kans op een leuke leuke prijs.

Doe mee! Haal het formulier bij het I-punt in de Waag of 
vul het digitaal in op https://tinyurl.com/MonumentSchiedam
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    @omd_schiedam     @omdsdam
openmonumentendag.nl/schiedam


