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Likeurstokerij Van Zuylekom terug in Amsterdam
Eén om vijf, Naveltje Bloot, Hoe langer hoe liever. Het zijn allemaal klinkende
namen van jenevers en likeuren uit de Amsterdamse distilleerderij Van
Zuylekom. Vanaf 15 augustus presenteert het Amsterdam Museum op de
binnenplaats de tentoonstelling ‘Van Zuylekom – 300 jaar stoken in
Amsterdam’.
Waar zeelui zijn, daar wordt gedronken
In de Gouden Eeuw groeit Amsterdam uit tot een centrum van jenever- en likeurstokerijen. Dankzij
de handelsmissies van de Verenigde Oostindische Compagnie zijn er niet alleen zeelieden in de stad
te vinden, maar worden er ook vele ingrediënten geïmporteerd voor de drankjes die worden
geschonken; citrusvruchten, exotische specerijen en zelfs goud- en zilversnipppers. Een van
Amsterdams beroemdste stokerijen sinds die tijd is Van Zuylekom, gevestigd in de kleine
bedrijfspanden van het ‘Rinsche Anijsvat’ aan de Anjeliersgracht (nu Westerstraat).

Geschiedenis van Van Zuylekom
In het Rinsche Anijsvat stookt men voor bijna drie eeuwen lang likeuren en jenevers. De
distilleerderij, ooit in eigendom van Jacob Bols, wordt in 1754 overgenomen door Frederik van
Zuylekom. Het bedrijf ontwikkelt zich tot een likeurstokerij van wereldfaam. De laatste eigenaar is
Erik Blaisse (1922), in Amsterdam bekend als ‘Ome Zuyl’. Hij drijft de firma dertig jaar, en bouwt in
die tijd ook een unieke verzameling op van antieke glazen en flessen. In 1982 valt voor het bedrijf het
doek, vanwege onder andere vergrote concurrentie, prijsverlagingen en distributieproblemen.

Van Zuylekom in het Amsterdam Museum
De presentatie in het Amsterdam Museum laat op een sprekende wijze de historie zien van een
ambachtelijk Amsterdams bedrijf. Je krijgt als bezoeker een indruk van de kunst van het distilleren
door de eeuwen heen. Op de binnenplaats worden flessen, etiketten, foto’s en correspondentie
tentoongesteld uit de rijke privéverzameling van Blaisse, aangevuld met objecten uit de Van
Zuylekom-collectie van het Amsterdam Museum.
Concept en samenstelling: journaliste/publiciste Merel Ligtelijn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor redactie:
Op donderdag 15 augustus om 16.00 uur wordt de presentatie geopend in aanwezigheid van de heer
Blaisse en Merel Ligtelijn. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Aanmelden kan via pr@amsterdammuseum.nl
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Loes Wijnstekers, pers & pr
Amsterdam Museum, email: pr@amsterdammuseum.nl, telefoon: +31 (0)20 5231711 of mobiel:+31
(0)6-22927729

