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Rijksmonumentomschrijving**
Als dubbel PAKHUIS met vier bouwlagen onder twee pannen schilddaken met omlopende gootlijsten in baksteen
opgetrokken branderijgebouw, blijkens sluitsteen in de poortboog daterend uit 1794.
De acht vensterassen brede, door een kroonlijst met verdiepte velden afgesloten voorgevel bevat op de
beganegrond hooggeplaatste, gekoppelde vensters met zesruitsverdeling, alsmede een dubbele inrijdeur met
roostervullingen, gesneden rondboogvormig bovenlicht en te weerszijden hardstenen pilasters, waarboven een
getoogd hijsluik.
Op de verdiepingen voorts getoogde negenruitsvensters. De vijf vensterassen brede achtergevel van het verder naar
achteren uitgebouwde linkerdeel aan de zijde van de binnenplaats is in verwante, doch soberder trant uitgevoerd en
voorzien van een kruisanker en vele staafankers.
In de rechterzijgevel op de hoogste verdieping getoogde zolderlichten.
Inwendig zijn op de hoge beganegrond gietijzeren kolommen met door vierpassen geperforeerde voluten geplaatst
ter ondersteuning van de zware balklagen. Voorts bevindt zich aldaar de oorspronkelijke inrichting ten behoeve van
de jeneverindustrie, waarvan de voornaamste onderdelen zijn de ingemetselde tweeling-distilleerketel, de twee
geklonken ijzeren koelvaten aan weerszijden daarvan (daterend van kort na 1900), de door houten ronde deksels
afgesloten grondvaten, alsmede de op houten bokken opgestelde, genummerde ijzeren opslagvaten en een ondiepe
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strijkbak.
Tevens zijn op de beganegrond en op de eerste verdieping diverse wandschilderingen aanwezig die betrekking
hebben op de jenever-industrie, vervaardigd door de Schiedamse schilder/illustrator J. Schmiermann.
In de achterkamer op de eerste verdieping in het linkerdeel voorts een betegelde schouw.
Branderijgebouw van voor de oorspronkelijke functie karakteristieke architectuur en met bewaard gebleven
distilleerinrichting en andere waardevolle interieur-onderdelen, als zodanig van belang uit architectuur- en
cultuurhistorisch oogpunt, alsook als representant van de Schiedamse jenever-industrie.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Nijverheid
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