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100 jaar kroegen en keetjes in Nijmegen 
 
Ze zijn al enige decennia uit het Nijmeegse straatbeeld verdwenen, maar in de verbeelding van de gemiddelde 
Nijmegenaar zijn ze nog springlevend: de Peeman keetjes. Deze iconen van de Nijmeegse cultuur zijn de 
erfenis van een vooruitziende en ondernemende Nijmegenaar die in 1908 in het oude centrum van Nijmegen een 
handel annex fabriek in limonades en dranken begon. Het begin van een bedrijf dat 100 jaar later nog steeds 
bestaat en nog altijd een hoofdrol speelt in de bevoorrading van horecabedrijven in Nijmegen en omgeving. 
 
Dit boek is gepubliceerd ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Peeman Dranken.

K
eetjes &

 K
roegen  100 jaar Peem

an D
ranken



Keetjes & kroegen  71



Keetjes & kroegen  �

Keetjes & Kroegen
100 jaar Peeman Dranken
            1908-2008



�  100 jaar Peeman Dranken

Colofon
Auteur 

Peter de Wit

Fotografie

Archief Nijmegen, archief familie Jansen, Martijn Koster

Vormgeving

Marie Cecile Oosterhout (NWST NeWSTories bv)

Redactie

Hein van Iersel en Patricia Gillet (NWST NeWSTories bv)

Uitgever

NWST NeWSTories bv

Met dank aan

Heineken, Bavaria, De Klok dranken, Grolsch, Familie Jansen-Peeman bv

ISBN/EAN: 978-90-79720-01-9

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegegevensbestand of openbaar 

gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j˚ het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, 

zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde 

vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in 

bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

Uitgever en auteurs verklaren dat de inhoud van deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste wensen is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en 

auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid 

voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.



Inhoud
Voorwoord Burgemeester Thom de Graaf     6

Voorwoord Stijn Gerrits       7

Hoofdstuk I Voorgeschiedenis      8

Hoofdstuk II De eerste jaren       14

- Het koffiehuisje in Wassenaar      17

Hoofdstuk III Een markt met pieken en dalen (1925-1943)   32

- Herinneringen…        34

Hoofdstuk IV Een nieuwe generatie (1943-1971)     38

- Overlijden Jan Aart Peeman        39

Hoofdstuk V De ondergang van de Peemankeetjes (1971-1994)   46

- Het “Peemanhuisje” van Cor de Jong     55

- Heineken        58

Hoofdstuk VI De inkrimping en samenvoeging (1994-heden)   59

- Bavaria         61

- Café het Haantje        62

- Café de Fuik        63

Bronnen en literatuur       65

Met dank aan        68

Keetjes & kroegen  �



Voorwoord Burgemeester Thom de Graaf
Honderd jaar Peeman, dat is niet niks, natuurlijk. Er zijn niet veel Nijmeegse bedrijven die net zo lang bestaan als Peeman 
Dranken. 

Een bedrijf dat zo lang bestaat en zeker zo’n oerNijmeegs bedrijf als Peeman maakt ook onderdeel uit van de geschiedenis van 
onze stad. Zeker niet in de laatste plaats vanwege de overbekende Peemankeetjes, de kioskjes die jarenlang op prominente 
plaatsen in de stad stonden. Voor veel stadsbewoners waren de keetjes meer dan een verkooppunt van alcoholvrije dranken en 
versnaperingen; op veel plaatsen ontwikkelden de keetjes zich tot ontmoetingsplekken van buurtbewoners, waar over het nieuws, 
het weer en de buren werd gesproken.

De originele Peemankeetjes zijn inmiddels uit het straatbeeld verdwenen maar de naam Peeman is nog zeker niet in de vergetel-
heid geraakt. Zoals in dit jubileumboek is te zien, koesteren sommige Nijmegenaren levendige herinneringen aan de Peeman-
keetjes. De slogan ‘Peeman, brengt leven in de brouwerij’ lijkt voor velen op te gaan.

Inmiddels is Peeman immers nog steeds verbonden met Nijmegen en alweer jaren vooral bekend als drankenhandel. Een echt 
Nijmeegse drankenhandel in de noordelijkste stad van het zuiden met een duidelijk Bourgondisch karakter. Maar bovenal is 
Nijmegen natuurlijk de oudste stad van het land, een stad met een lange en rijke historie. Die historie is een verdieping van het 
leven in de stad, je merkt dat aan de cultuur, aan de markten en de cafés, aan de mensen en hun verhalen. Het leven van zoveel 
eeuwen heeft zijn sporen voelbaar nagelaten. Peeman maakt onderdeel uit van de Nijmeegse geschiedenis van de laatste eeuw. 

Nijmegen is echter niet alleen een stad van geschiedenis maar zeker ook van nu en van de toekomst. Het is een stad van 
innovatie, dynamiek en creativiteit. Nijmegen heeft een jong hart. Ook Peeman is niet alleen een bedrijf met een verleden maar 
ook een bedrijf van nu en van de toekomst. Peeman blijft hopelijk wel geschiedenis schrijven en ‘leven in de brouwerij brengen’. 
Namens het college van Burgemeester en Wethouders gefeliciteerd met het honderdjarig bestaan!

De burgemeester van Nijmegen

Mr. Th.C. de Graaf

�  100 jaar Peeman Dranken
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Voorwoord Stijn Gerrits
Allereerst wil ik u vertellen dat ik gigantisch blij en vereerd ben om aan het hoofd van dit honderd jaar oude bedrijf te mogen staan. 
Het is natuurlijk een bedrijf met een hele lange en interessante historie. Dit zult u in dit prachtige boekwerk allemaal lezen.

Peeman Dranken is tegenwoordig weer een jong en dynamisch bedrijf, dat service en vriendelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. 
Ook bij Peeman Dranken hebben wij zware tijden gekend eind jaren ‘90. Mede door uw steun en vertrouwen in mij en in
Peeman Dranken, staat er vandaag de dag weer een gezond en succesvol bedrijf. Het is mij dan ook een eer om dit fantastische 
bedrijf “Peeman Dranken” nog in lengte van jaren voort te zetten en misschien ook wel in de volgende generatie, want die is er! 

Ik wil reclamebureau NWST bedanken, die met hart en ziel aan dit prachtige project heeft gewerkt. Het is een grote klus geweest om 
100 jaar historie in een prachtig en compact boekwerk om te zetten.

Ook wil ik persoonlijk bedanken de heer F.T.J. Visser, commercieel manager Heineken brouwerijen te Oss, die voor het grootste 
gedeelte dit boekwerk heeft willen te sponsoren.

Mijn dank gaat ook uit naar de volgende bedrijven of personen die dit boekwerk mede mogelijk hebben gemaakt: Bavaria 
brouwerijen, De Klok dranken en oud eigenaar van Peeman Dranken, de heer A.A. Jansen.

Rest mij nog te zeggen, op naar de volgende 100 jaar!

Stijn Gerrits



Voorgeschiedenis
Keetje bij het Hunnerpark van vóór de komst van Jan Peeman
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Jan Aart Peeman: jeugd en afkomst
De geschiedenis van Peeman Dranken begint met haar oprichter, 
Jan Aart Peeman. Jan Aart werd op 22 juli 1878 geboren in 
het Zuid-Hollandse plaatsje Nieuwenhoorn als tweede zoon van 
Paulus Peeman en Pietertje Neeltje Steenbergen. Paulus en Pietertje 
kregen niet minder dan vijftien kinderen. Slechts zes zouden een 
middelbare leeftijd bereiken en zeven  zouden de leeftijd van 
vijftien niet halen. Een dergelijke grote kindersterfte was aan het 
eind van de negentiende eeuw niet ongebruikelijk, onder andere 
door slechte voeding, beperkte hygiëne en ziekten als tuberculose. 
Jan Aart Peeman zou op latere leeftijd drie broers en zijn moeder 
verliezen aan deze ziekte. Hij behoorde zelf echter tot de zes 
kinderen die een respectabele leeftijd zouden bereiken. 
Jan Aart Peeman groeide op in een boerengezin. Zijn vader 
Paulus Peeman was hiermee een uitzondering binnen zijn familie. 
Hij kwam voort uit een lijn van scheepsbouwers. Zijn grootvader 
was scheepsbouwer en reder, die net als zijn vader aan het hoofd 
stond van een gerespecteerd scheepsbouwbedrijf. Ook zijn drie 
broers waren in het familiebedrijf opgeleid en traden als scheeps-
bouwer in de voetsporen van hun vader en grootvader. Alleen 
Paulus Peeman koos een andere beroepssector. 
Gezien de goede betrekkingen en eigen bedrijven van zijn vader 
en broers zal het gezin Peeman niet arm geweest zijn, maar er zal 
ongetwijfeld door alle kinderen hard meegewerkt zijn in het boe-
renbedrijf van vader Paulus. Na de lagere school was er in ieder 
geval geen tijd of geld voor hogere opleidingen. Alle overlevende 
kinderen Peeman zijn goed terechtgekomen, maar dat is met name 
te danken aan hard werken en het gebruik van hun natuurlijke 
capaciteiten. Dat kunnen we niet zeggen van de carrière van 
vader Paulus Peeman. Paulus Peeman verhuisde vaak. Ondanks 
het feit dat hij geregistreerd stond als boer, zou het dus kunnen 
dat hij in plaats van eigen baas landarbeider was. In ieder geval 
trad niemand van de kinderen Peeman in de voetsporen van vader 
Paulus. Alle kinderen kozen voor een leven in de stad en velen gin-
gen uiteindelijk de detailhandel in. In 1902 gaf ook vader Peeman 
gehoor aan de lokroep van de stad en vestigde zich, na gewoond 
te hebben in dorpjes als Middelharnis, Nieuwenhoorn, Ouden-
hoorn en Strijen, als wasbaas in Den Haag, waar zijn zoons hem 
ondertussen al voorgegaan waren.

Vroege carrière 
De zonen Paulus Peeman verruilden allemaal het beroep van hun 
vader voor betrekkingen in de stad, maar daar was het niet minder 
hard werken dan op het platteland. De jongens uit het gezin Pee-
man doorliepen een breed scala aan baantjes en banen alvorens 
zij hun eigen bedrijven startten. Dit gold ongetwijfeld ook voor de 
dochters van Paulus, maar hier is in de registers niets over terug te 
vinden. Meestal werden zij geregistreerd als huisvrouw, alleen van 
Jan Aart Peeman’s jongste zus staat genoteerd dat zij naaister was 
van beroep. Terwijl er zo verder weinig zicht is op de carrières 
van de jongedames Peeman valt op hoe ondernemend de zonen 
van Paulus Peeman zijn. In de bevolkingsregisters werden steeds 
betere betrekkingen genoteerd terwijl ook de steeds wisselende 
standplaatsen getuigen van ondernemingszin. Jan Aart en zijn 
broers verhuisden niet alleen binnen sommige steden met regel-
maat, maar ook woonden ze in een kort tijdsbestek in veel verschil-
lende steden. Vooral Den Haag, Haarlem, Rotterdam, Utrecht en 
Nijmegen blijken populair geweest te zijn bij de drie broers. Jan 
Aart Peeman en zijn broers speelden in op de markt en economie 

door over grote afstanden te verhuizen. Een duidelijke voorbode 
van hun maatschappelijke succes op latere leeftijd.  
Kijkend naar de zoons van Paulus Peeman valt op hoe hun car-
rières zich langs parallelle lijnen ontwikkelden. Jan Aart’s oudere 
broer Jeroen Cornelis Peeman begon onderaan de ladder als een 
stalknecht en werd later melkknecht. Een serieuze promotie maakt 
hij met de overstap naar een mineraalwaterfabriek. Hier werkte 
hij eerst als controleur van een mineraalwaterfabriek, daarna als 
vertegenwoordiger. In deze periode werkte hij voor Fredrik Julius 
Theodoor van Keeken, een grote Haagse ondernemer waar ook 
Jan Aart voor zou komen te werken. Deze functie bracht hem naar 
de Derde Walstraat in Nijmegen, waar hij opnieuw controleur 
werd. Uiteindelijk bleef Jeroen niet werken in de water- en limona-
defabriek van Van Keeken, maar werd amanuensis. 
Van Jan Aart’s jongere broer is niet bekend hoe zijn carrière van 
start ging, maar ook hij wist zich op te werken in de drankenmarkt. 
Deze Cornelis Peeman – meestal werd hij Kees genoemd - was 
tien jaar jonger en kon na zijn komst naar Nijmegen in 1911 
direct beginnen in de zaak van zijn broer Jan Aart. Later zou Kees 
ook een eigen bedrijf opbouwen in de Nijmeegse drankensector. 
Slijter, bierhandelaar en limonadefabrikant waren de beroepen die 
uiteindelijk op zijn c.v. prijkten.  
Jan Aart Peeman was de meest succesvolle van de drie broers. Hij 
begon onderaan, in zijn geval als bouwknecht, maar hij wist zich 
op te werken tot een zelfstandig en zeer succesvolle ondernemer 
op de drankenmarkt. Zoals eerder gezegd, werkte Jan Aart voor 
F. J. Th. van Keeken en leerde daar waarschijnlijk de kneepjes van 
de drankenproductie en verkoop. De Haagse frisdrankmagnaat 
had een productie- en distributiesysteem opgezet in vele steden 
in Nederland. Peeman leerde er de werking van limonade- en 
frisdrankfabrieken en de omgang met toeleveranciers, distributie 
en afnemers op grote schaal. Met name zijn werk als controleur 
van de door Van Keeken geëxploiteerde kiosken was van groot 
belang voor zijn latere carrière. Jan Aart Peeman verwierf hier 
waarschijnlijk inzicht in de werking van imago, laagdrempelige 
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Jan Aart Peeman
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Overdracht van het Amstelagentschap. 1-6-1912. Op de bok Chris Teeuwsen. De man met de fiets en bolhoed is Jan Aart Peeman
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distributiepunten en de werking van reclame: drie zaken die bepa-
lend zouden zijn voor zijn latere succes als drankenhandelaar in 
Nijmegen. 

Het begin van Peeman Dranken
De belangrijkste stimulans voor de start van het bedrijf van Jan 
Aart Peeman was het faillisement van het limonade- en mineraal-
waterimperium van Van Keeken. Dit  faillissement betekende voor 
Jan Aart de mogelijkheid om kort na elkaar een fabriek én een 
distributienetwerk van kiosken op te kopen. Van Keeken’s bedrijf 
werd opgedeeld onder zijn concurrenten en werknemers. Jan Aart 
Peeman was er één uit de laatste categorie. Met het opkopen van 
de Nijmeegse tak van het Haagse drankenbedrijf begon in 1908 
de eigenlijke geschiedenis van Peeman Dranken. 
Op 20 februari 1908 vestigde Jan Aart zich in Nijmegen als mine-
raalwaterfabrikant: de fabriek aan de Derde Walstraat stond vanaf 
dat moment onder zijn bestuur. Gedurende de zomer van 2008 
maakt Jan Aart –volgens een in dit jaar nieuw gestart kasboek- ook 
al gebruik van zeven keetjes. Officieel waren deze keetjes echter 
nog niet in zijn bezit, maar in het kasboek is vreemd genoeg niets 
te vinden dat duidt op afdrachten aan een andere partij. Waar-
schijnlijk waren de keetjes informeel verpacht door het al in verre 
staat van ontbinding verkerende bedrijf van Van Keeken. Pas op 
19 december 1908 kreeg de gemeente Nijmegen een bericht van 
Van Keeken’s advocaat, waarin het faillissement bekend gemaakt 
werd en aangegeven werd dat de vergunningen doorgegeven wer-
den aan Jan Aart Peeman. Hiermee wordt niet helemaal duidelijk 
of Jan Aart Peeman de laatste directeur van de fabriek was die bij 
het faillissement de zaak overnam, of dat hij voorafgaand aan het 
naderende faillissement de fabriek al gekocht had. Het vermoeden 
bestaat dat de faillissementsbrief voor Jan Aart Peeman slechts een 
formaliteit betekende: hij werd in 1908 eerst praktisch en later of-
ficieel eigenaar van Van Keeken’s fabriek en kiosken in Nijmegen. 
Het zou een succesverhaal blijken. 

Jan Aart Peeman zag hoe hij door de verkoop van non-alcoholi-
sche dranken via een distributienetwerk van limonadekeetjes niet 
alleen zijn eigen product kon slijten, maar ook gemakkelijk een po-
sitieve naamsbekendheid op kon bouwen, en zich bovendien kon 
richten op groothandelsactiviteiten en de verkoop van alcoholische 
dranken. Net als Van Keeken voor hem gebruikte hij de kiosken 
ook als door de stad verspreide bestelpunten. De keetjes fungeer-
den enerzijds als kleinschalige verkooppunten van versnaperingen 
en non-alcoholische dranken. Anderzijds waren het ook de plekken 
van waaruit grote bestellingen voor drank gedaan konden worden.

Een verhaal van drie broers
De drie broers Peeman hebben elkaar in hun loopbanen waar-
schijnlijk sterk beïnvloed. Jan Aart volgde in de eerste plaats zijn 
broer Jeroen op als employee van Van Keeken. Het lijkt erop dat 
de broers elkaar hielpen bij belangrijke momenten in hun levens. 
Na zijn vertrek uit Nijmegen in 1906 kon Jeroen bijvoorbeeld 
terecht op Jan Aart’s woonadres in Den Haag. Anderhalf jaar later 
streek Jan Aart neer op het oude adres van Jeroen in Nijmegen. Dit 

laatste kon natuurlijk te maken hebben met een gedwongen over-
plaatsing binnen het bedrijf van Van Keeken, maar gezien de in-
schrijving in het gemeenteregister als fabrikant lijkt het dat Jan Aart 
de fabriek toen al in handen had. In dat geval moge het duidelijk 
zijn dat Jan Aart hierbij waarschijnlijk geadviseerd werd door 
Jeroen, die de fabriek en de Nijmeegse drankenmarkt tegen die 
tijd al goed kende. Als de verkoop van de onderdelen van het Van 
Keeken imperium al in volle gang was dan had Jan Aart Peeman 
ruime keuze qua standplaats. Van Keeken bezat namelijk buiten 
Nijmegen ook kiosken, winkels en fabrieken in Den Haag, Utrecht, 
Leiden, Delft, Schiedam, Scheveningen, Rijswijk en Zutphen. Als 
er werkelijk zo’n ruime keuze was in eventuele vestigingsplaatsen, 
dan zal het geen toeval zijn dat Jan Aart neerstreek in juist die 
plaats, waar anderhalf jaar eerder zijn broer nog gestationeerd 
was. De sterkste band tussen de drie broers was echter die tussen 
Jan Aart en zijn jongere broer.  Jan Aart Peeman was van groot 
belang voor de carrière van Cornelis Peeman. In 1911 kwam Jan 
Aart’s tien jaar jongere broer in Nijmegen wonen. Cornelis trok in 
bij Jan Aart’s gezin op de Derde Walstraat en kreeg een baan als 
bierbottelaar in Jan Aart’s fabriek. Toen Jan Aart Peeman in 1912 
een nieuwe fabriek opende aan de Waldeck Pyrmontsingel verhuis-
de Cornelis ook met hem mee. Pas rond 1915 koos Cornelis voor 
zelfstandigheid. Hij opende een slijterij op het adres ’t Begin 49-
51 – een aanduiding voor de eerste huizen van de Graafseweg.1  
Deze slijterij was in feite een soort dependance van Jan Aart 
Peeman’s bedrijf. Cornelis was zeker eigen baas, maar hij zal ook 
sterk op zijn broer geleund hebben. In 1921 opende Cornelis ook 
zijn eigen limonadefabriek op de Van de Havestraat 12, terwijl hij 
in de jaren 30 nog een filiaal opende op de Daalseweg 177. 

Cornelis werd in het opzetten van zijn bedrijf geholpen door 
zijn broer. De bedrijven werden na de oorlog ook weer samen-
gevoegd. De twee broers waren wel tamelijk verschillend van 
karakter, maar konden het ook toen nog goed met elkaar vinden. 
In plaats van te concurreren vulden de twee bedrijven elkaar aan. 
Terwijl Jan Aart Peeman voornamelijk normaal bier van de grote 
merken verkocht, richtte Cornelis zich op speciaalbieren van kleine 
brouwerijen. Zelfs het openen van een eigen fabriek past in dit 
beeld. Bij zowel Cornelis als bij Jan Aart Peeman werd niet alleen 
limonade van het eigen merk verkocht, maar vergrootten ook pro-
ducten van “concurrerende” limonadefabrikanten het assortiment. 
Net als de limonades van producenten uit andere steden beteken-
de de productie van de ene broer een 
aanvulling op het assortiment van de 
andere broer en vice versa. 
 
De Nijmeegse drankenmarkt
Het lijkt erop dat Jan Aart voor zijn 
aankomst in Nijmegen in 1908 al 
het nodige kapitaal opgebouwd 
had. Hij kocht de fabriek en de 
kiosken weliswaar waarschijnlijk 
voor een prikje van zijn faillietver-
klaarde baas, maar dit moet nog 

1 Hier spreken de bronnen elkaar enigszins tegen. Kees stond in 1912 gewoon ingeschreven op de Waldeck Pyrmontsingel. Wanneer hij naar ’t Begin vertrok 
wordt uit het bevolkingsregister niet duidelijk, maar het adresboek van 1914-1915 geeft zijn nieuwe woonadres als eerste aan. Een artikel in de Gelderlander ter 
ere van zijn 5-jarige jubileum als drankenhandelaar, met de vermelding dat hij begon op ’t Begin, verscheen echter al in 1917. Dit zou dan in 1912 geweest moe-
ten zijn. Dit artikel is echter de enige bron waarin dit jaar naar voren komt. 
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steeds een behoorlijk bedrag zijn geweest. Dat  Jan Aart over 
behoorlijk wat kapitaal beschikte blijkt vooral uit het feit dat hij zo-
wel de fabriek als de kiosken kocht. De meeste fabrikanten namen 
immers genoegen met een fabriek met een enkele winkel. Jan Aart 
koos vrijwel direct voor een ambitieuzere opzet, waarmee hij een 
belangrijke voorsprong kon nemen op de concurrerende limonade- 
en waterfabrikanten die her en der in de stad gevestigd waren.

Die voorsprong had hij waarschijnlijk ook wel nodig. In 1908 was 
er al een behoorlijke concurrentie op de drankenmarkt. Weliswaar 
was er nog geen Coca-Cola of een ander merk dat de markt 
domineerde, maar overal waren lokale fabriekjes. Iedere grotere 
stad had zijn lokale producenten van limonade, frisdrank en met 
name mineraalwater, terwijl er ook grotere producenten waren 
wiens producten in het hele land aangeboden werden. Van 1908 
zijn geen exacte cijfers te vinden voor Nijmegen, maar een blik 
in het adresboek laat al enkele concurrenten zien. Sinds 1862 
maakten en verkochten Van den Burg en Jonckers minerale en 
medicinale wateren, vruchtensappen en mousserende dranken. 
Deze water en frisdrankproducenten hadden een groot bedrijf met 
fabrieken in Amsterdam en Arnhem. W.C. Vuijk handelde ook in 
wateren, wijnen en was agent van een Amsterdamse en een Dort-

münder bierbrouwerij. Verder waren er zeker zes gespecialiseerde 
wijnhandelaren, een aantal (alcoholvrije) likeurstokerijen, enkele 
distillateurs, vele melkslijters en twee melkcoöperaties. 

Het beeld van de concurrentie op de drankenmarkt wordt nog 
grimmiger wanneer teruggekeken wordt in het adresboek van 
1903. Ook deze lijst is waarschijnlijk niet compleet, maar desal-
niettemin indrukwekkend lang: vijf melkinrichtingen, zeven mine-
raalwater- en limonadefabrieken, ongeveer dertig bierbottelaars, 
één lokale brouwer, ongeveer twintig tot vijfentwintig adressen 
voor gedistilleerde dranken en een vergelijkbaar aantal wijnhan-
delaren. Een groot deel van deze bedrijven verkocht eigen drank, 
maar verkochten daarnaast ook nog wel limonade of bronwater. 
Het merendeel van deze bedrijfjes was klein, maar bedrijven als 
Van den Burg & Jonckers met hun meerdere filialen en een stoom-
gedreven mineraalwaterfabriek annex (limonade-) likeurstokerij 
in Nijmegen zullen duchtige concurrenten geweest zijn. Om als 
buitenstaander een kans te maken op de Nijmeegse drankenmarkt 
moest Jan Aart Peeman wel groot beginnen.

VOORGESCHIEDENIS
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In de richting van het Hunnerpark. Links een Peemanhuisje, 1910.
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Peeman’s paardenwagen op de gierpont.

Peeman’s wagen met Chris Teeuwsen op de bok.
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1908, een startpunt
Het bedrijf dat Jan Aart aankocht, bestond uit een pand op de Der-
de Walstraat 50-52 en een zevental kiosken. Van Keeken beschikte 
ook over een kantoorpand op de Derde Walstraat 44. Het door 
Van Keeken in 1900 aangekochte pand op de Derde Walstraat  
50-52 was op de begane grond ingericht als bedrijfspand. Erbo-
ven kwam het gezin Peeman te wonen. Er was een binnenplaats 
met een stal en een koetshuis voor het vervoer van grondstoffen, 
flessen en vaten. Deze binnenplaats werd reeds door de vorige 
eigenaar (een grindhandelaar) aangelegd en was bereikbaar via 
een grote poort met openslaande deuren in de voorgevel. Doordat 
werknemers van Van Keeken acht jaar eerder de fabriek hadden 
ingericht, de vergunningen voor de kiosken geregeld en de kiosken 
geplaatst hadden, diende Peeman alleen nog naam te maken.
Positieve naamsbekendheid opbouwen was hard nodig. Van 
Keeken had een slechte reputatie door enkele schandalen rondom 
zijn limonade en ernstige misstanden in het bedrijf. In 1904 was 
een reclame-offensief nodig, waarin de uitstekende kwaliteit en 
de voortdurende controle benadrukt werden. De inwoners van 
Nijmegen werden zelfs uitgenodigd om op de Derde Walstraat 44 
de keuringsrapporten in te zien die Van Keeken  -door controleurs 
als Jeroen Peeman - op liet stellen. In 1906 liep Van Keeken echter 
weer tegen de lamp. Van Keeken’s limonade werd in een artikel 
over voedselfraude door onderzoekers zeer slecht beoordeeld: Van 
Keeken verkocht een mengsel dat in ieder geval niet bestond uit het 
bessensap en bronwater waarmee hij het aanprees. De inwoners 
van Nijmegen lieten daarom twee flesjes citroen- en frambozenli-
monade onderzoeken door dr. Visser, een Nijmeegse apotheker en 
chemisch onderzoeker. Hieruit bleek dat de flesjes gevuld waren 
met een substantie die weliswaar niet gevaarlijk was, maar zeker 
geen citroen- of frambozenlimonade was. Hierop verzocht een 
aantal Nijmegenaren de gemeenteraad tot het intrekken van de 
vergunning voor het exploiteren van kiosken; een verzoek dat niet 
gehonoreerd werd. Een later verzoek aan de gemeente toont aan 
dat Van Keeken in de problemen zat: in 1906 stonden een aantal 
kiosken leeg. Anderhalf jaar later kocht Jan Aart Peeman de fa-
briek en de zeven kiosken. Hiermee had hij de voorwaarden voor 
een succesvol bedrijf in handen. Het was alleen nog zaak om de 
herinnering aan Van Keeken’s limonade uit te wissen en de harten 
van de Nijmegenaren voor zich te winnen. 

De oorsprong van de Peemankeetjes 
De zeven kiosken zouden lang één van Peeman’s grootste troeven 
blijken en een iconische waarde verkrijgen, waarmee Peeman’s 
naam in het Nijmeegs volksgeheugen gebeiteld werd. De karak-
teristieke kiosken werden nog jarenlang geroemd om hun uiterlijk. 
Nog altijd kijken sommigen met weemoed terug op de pittoreske 
houten keetjes. Alleen daarom al verdienen de keetjes een eigen 
introductie, waarbij de oorsprong en functie van deze kioskjes 
nader belicht wordt. Hoewel Nijmegenaren de keetjes direct aan 
Jan Aart Peeman relateren, was het Van Keeken die de waarde 
zag van een netwerk van laagdrempelige verkooppunten verspreid 
over Nijmegen. Immers, zijn mineraalwaterimperium berustte in 
heel Nederland op de gespreide verkoop via zijn herkenbare keet-
jes in Zwitserse stijl. Natuurlijk was hijzelf ook niet de bedenker 
van dit verkoopconcept en het door hem gebruikte kioskontwerp 
zal niet exclusief voor zijn bedrijf geproduceerd zijn. 
In Den Haag, waar Van Keeken zijn bedrijf startte, kregen de zes-
tien houten keetjes van Van Keeken geen speciale status. Ondanks 

dat “Van Keeken-keetje” goed allitereerde, is er niets van een 
dergelijke benaming bekend. Hoogstens herinnert een enkele Ha-
genaar zich nog de naam “geheelonthoudershuisje”. De Haagse 
huisjes verdienen wel extra aandacht in verband met de zoektocht 
naar de oorsprong van de Peemankeetjes. Een aanwijzing is dat 
zij gedeeltelijk ook eigendom waren (of uitgebaat werden) door 
een melkcoöperatie. Bij een van de foto’s van een Haags kioskje in 
het Haagse gemeentearchief - onmiskenbaar van hetzelfde ontwerp 
als de bekende Peemankeetjes - wordt vermeld dat het een van de 
kioskjes van de ’s Gravenhaagse Melkinrichting was. Hier komen 
verschillende feiten bijeen, die afzonderlijk toevallig lijken. Zo 
waren het de melkcoöperaties en de verenigingen ter bestrijding 
van alcoholmisbruik, die in de negentiende eeuw op grote schaal 
gebruik maakten van kiosken om hun gezonde waren aan de man 
te brengen. En zo blijkt dat juist in Den Haag - waar Van Keeken 
vandaan kwam - een ander gebouw te vinden was, dat voortkwam 
uit de tekenpen van de architect die ook verantwoordelijk was voor 
de Peemankeetjes. Als dan ook nog blijkt dat dit gebouw van de ’s 
Gravenhaagse Melkinrichting was, een coöperatie die ook keetjes 
exploiteerde van het bekende ontwerp in Zwitserse stijl, dan is de 
cirkel rond. 

Het is echter onmogelijk om de keetjes aan de ’s Gravenhaagse 
Melkinrichting toe te wijzen. Weliswaar stammen de foto’s van 
het gebouw van de Melkinrichting aan de Laan van Meerdervoort 
uit 1889, wat betekent dat de architect al vóór Van Keeken actief 
was voor de melkinrichting. Maar de ‘Zwitserse stijl’ was toen te 
populair om op basis van een gelijkenis en stijl, eenzelfde archi-
tect toe te wijzen. Van Keeken gaf in zijn eerste aanvraag voor 
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Keetje Groesbeekseweg

Keetje Hunnerpark, naast het tramhuisje, dat nu – een kwartslag gedraaid – de huidige kiosk herbergt.
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het plaatsen van de keetjes al aan dat hij ze zou bouwen in een 
grootte en vorm die vergelijkbaar was met keetjes van een buiten-
landse firma die reeds in Den Haag te vinden waren. Zo blijkt dat 
Van Keeken al in 1891 van plan was een mineraalwaterfabriek te 
beginnen en een verzoek indiende tot de plaatsing van de kiosken. 
Uiteindelijk kon hij pas in 1899 zijn fabriek opstarten en in 1900 
keetjes plaatsen. Hierna is het bedrijf explosief gegroeid – en ver-
moedelijk is dat deels de oorzaak voor Van Keeken’s faillissement 
8 jaar later. 

De keetjes in Nijmegen
In de Nijmeegse binnenstad stonden decennia voor de komst van 
Van Keeken of Jan Peeman al enkele kiosk-achtige bouwsels. Er 
waren semi-permanente verkooppunten voor verschillende typen 
goederen, maar altijd ging het om unieke verkooppunten van 
kleine bedrijfjes. Pas in 1881 probeerde een groter bedrijf via 
kioskverkoop in te spelen op de dorst van de Nijmegenaren. Ook 
hier was het een melkinrichting die voor verkoop via kiosken koos. 
In 1881 wist het bedrijf Karskens en Co – later de Nijmeegse 
melkinrichting - een vergunning te krijgen voor de bouw van een 
melkkeet om de Nijmegenaren te voorzien van een gezond glas 
melk tijdens hun wandelingen op het Valkhof of aan het Keizer Ka-
relplein (de keet werd afhankelijk van het seizoen en de opening 
van het Valkhofpark verplaatst). De afgegeven vergunning beperkte 
de verkoop exclusief tot melk en werd jaarlijks door de gemeente-
raad verlengd. In 1899 kwam het eerste verzoek van Van Keeken’s 
mineraalwaterbedrijf bij de Nijmeegse gemeenteraad binnen. Van 
Keeken wenste de zaken groter aan te pakken en verzocht om de 

plaatsing van vijf keten waarin niet alleen melk, maar ook verschil-
lende soorten water en limonade verkocht werden. In de winter 
zou hij vanuit de keten graag warme dranken willen verkopen, 
mits de in Den Haag lopende proef goede resultaten opleverde. 
Van Keeken schetste de gemeenteraad voor hoe in alle grote 
steden in binnen- en buitenland de straten verfraaid werden met 
kiosken en het publiek voorzien werd van een gezonde verfris-
sing. De kiosken zouden volgens Van Keeken’s aanbevelingsbrief 
in het door toeristen druk bezochte Nijmegen onmisbaar zijn. Van 
Keeken wist zichzelf goed te verkopen en kon pronken met de 
complimenten van de drankbestrijdingsorganisaties en tevreden ge-
meentebesturen en burgers in vele steden. Dit is in zoverre opval-
lend aangezien de keetjes in Den Haag – op naam van zijn vrouw 
aangevraagd – ook pas in 1900 geplaatst werden. In ieder geval 
gaven de Nijmeegse notabelen in de gemeenteraad voorrang aan 
de ogenschijnlijk succesvolle grootindustrieel met het mooie visite-
kaartje, boven een lokale, maar minder ambitieuze Nijmegenaar 
die ook een verzoek deed om een vergunning tot het plaatsen van 
een paar kiosken. Dit terwijl de Nijmeegse ondernemer, Thijs Plet, 
meer geld bood voor de twee door hem beoogde standplaatsen. 
Van Keeken koos de locaties voor zijn kiosken goed – hoewel er 
twee wegens ruimtegebrek werden afgekeurd – en had aanvanke-
lijk veel succes met zijn keten. Hij speelde in op een behoefte die 
blijkt uit een krantenartikel dat nog voor de opening van de eerste 
keetjes in de Gelderlander verscheen: er werd uitgekeken naar de 
warme zomerdagen waarop de Nijmegenaren in de parken zou-
den verpozen onder het genot van een koud glas frisdrank. Direct 
was er ook al aandacht voor de bijzondere architectuur van de 

Het koffiehuisje in Wassenaar

Voor een mooi voorbeeld van een authentiek Peemanhuisje, 
dat nog vrijwel volledig in de staat is van een Peemankeetje uit 
het begin van de twintigste eeuwse is een trip naar Wassenaar 
nodig. Daar staat namelijk aan de Buurtweg, op nummer 116,  
een koffiehuisje dat bestaat uit een uitgebouwd Peemankeetje. 
Weliswaar is er een flink stuk aangebouwd en is het nu niet 
meer een vierkant kioskje van 2.70 meter, maar de aanbouw 
is volledig in stijl gedaan. Het keetje bezit nog alle originele 
decoratie-elementen die ook bij de Peemankeetjes hoorden. De 
houten “franje” aan de dakrand, de decoratieve balkenstruc-
tuur in de zijkanten en het torentje op het dak zijn nog allemaal 
aanwezig. Niet voor niets is deze fraaie kiosk dan ook tot 
Rijksmonument uitgeroepen.
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Koffiehuisje of kiosk, ontworpen door architect F.A. Koch rond 1915



houten bouwsels. De schrijver van het artikel sprak van de sierlijke 
houten drinktentjes, die bijdroegen aan het feestelijke uitzicht op 
het zomerse Valkhofpark. De enige kritische noot in deze bijna 
zwijmelende vooruitblik op de zomer was dat Van Keeken’s keetjes 
wel uniform van bouw waren: enige verscheidenheid had de ver-
slaggever nog mooier geleken.
Maar niet iedereen was blij met de houten bouwsels. Veel van 
deze kritiek had te maken met de gekozen locaties en vrij uitzicht. 
Hierbij speelde het uiterlijk van de keetjes natuurlijk een rol. De 
keetjes vielen niet bij iedereen in de smaak: een klager sprak neer-
buigend over de “houten kasten”. In het geval van het keetje tegen 
de zijgevel van het pas gerestaureerde Waaggebouw was hier 
wel wat voor te zeggen, maar bij deze en alle andere klachten 
spelen ook andere sentimenten mee. De kritiek op de keetjes had 
veel te maken met een Nijmeegse weerstand tegen Van Keeken 
en zijn producten, vaak voortkomend uit de bedreiging die deze 
mineraalwatermagnaat betekende voor de Nijmeegse midden-
stand. Een caféhouder had al bedongen dat bij een keetje ook een 
bordje met een verwijzing naar zijn eigen etablissement geplaatst 
werd, aangezien het keetje oneerlijke concurrentie betekende 
doordat het zicht op zijn café belemmerd werd. Ook in het geval 
van het keetje bij het Waaggebouw waren het de winkeliers op de 
Kannenmarkt die klaagden over het feit dat het zicht op hun zaken 
belemmerd werd. Hiernaast klonk er in stukken en artikelen het 
geweeklaag van waterverkopende winkeliers. 
Toch werd de vergunning voor de kiosken niet ingetrokken. Slechts 
het keetje bij de Waag, dat bij wijze van proef geplaatst was, 
werd verplaatst. Dit verplaatsen van kiosken gebeurde wel vaker: 
soms in verband met gemeentelijk ruimtegebrek, soms in verband 
met tegenvallende klandizie. De klanten bleven echter toestromen. 
Dit blijkt ook uit het feit dat in 1901 al weer twee keetjes bijge-
bouwd werden, zodat het totaal aantal keetjes op zeven kwam.. 
Na het schandaal rondom de kwaliteit van de limonade moet het 
snel bergafwaarts gegaan zijn met de verkoop, terwijl de bewo-
ners (en met name de winkeliers) hernieuwde pogingen deden om 
de keetjes te verwijderen of te vervangen door kiosken van een 
Nijmeegse uitbater. De Nijmegenaren verzochten hun gemeente-
raad om de keuze voor het Haagse bedrijf terug te draaien, maar 
hier werd geen gehoor aan gegeven. 

Limonade en water: beschaving en gezondheid
Hoewel sterke drank, wijn en vooral bier in een later stadium de 
belangrijkste producten werden van Peeman Dranken lag in de be-
ginjaren van het bedrijf de nadruk sterk op non-alcoholica. Produc-
ten als water en limonade waren op dat moment nog absoluut een 
groeimarkt, ook al lijkt het dat die groei soms enigszins geforceerd 
moest worden. 
Frisdranken en water stammen als product voor massaconsumptie 
uit de negentiende eeuw. Voor die tijd kwam water uit de sloot 
of regenton en was het nauwelijks drinkbaar, melk was lastig te 
conserveren en in steden duur of nauwelijks verkrijgbaar, frisdrank 
was zeldzaam (Coca-Cola bestond nog niet) en dranken als koffie 
en thee waren nog nauwelijks doorgedrongen in de lagere volks-
lagen, overigens waren ze ook bij de hogere klassen nog weinig 
populair. De verkoop van alcoholvrije dranken was minimaal 
vergeleken met verkoop van bier en gedistilleerde drank. 
Eeuwenlang was alcoholhoudende drank vaak gezonder dan wa-
ter: de gestookte en gegiste dranken bevatten simpelweg minder 
bacteriën. Daarnaast was sterke drank – met name jenever – in de 

negentiende eeuw dusdanig goedkoop dat de omzet van bier en 
wijn eigenlijk te verwaarlozen was. Met een glas jenever kreeg de 
drinker meer waar voor zijn geld dan met een glas bier. Op iedere 
straathoek kon men wel een glas of een fles jenever kopen. Door-
dat er nauwelijks alternatieven waren, lag er ook geen taboe op 
alcoholconsumptie. Bij het ontbijt werden even hard borrels weg-
getikt als bij het slapen gaan. Bij trouwerijen, bij begrafenissen, 
bij officiële gelegenheden, maar ook bij bezoek van de buurman 
of van iedere leverancier werd het glas geheven. Goedkope sterke 
drank was in de negentiende eeuw zo alomtegenwoordig ver-
krijgbaar dat alcoholisme een echte volksziekte was. Ondanks de 
zichtbare negatieve gevolgen van de overmatige consumptie van 
alcohol duurde het nog lang voordat er iets aan gedaan werd. 
Dankzij de wantoestanden in de sloppenwijken en de kloof tussen 
arm en rijk werd ingrijpen in de levens van de lagere klasse lang-
zaam maar zeker noodzakelijk. De ongezonde levensomstandig-
heden van de lagere klassen waren immers een bedreiging voor 
de algemene volksgezondheid en de openbare orde. Er kwamen 
particuliere initiatieven en pressiegroepen uit de middenklasse 
en de gegoede burgerij op die iets probeerden te doen aan de 
“sociale kwestie”. Via allerlei beschavingsoffensieven probeerde 
men de arbeiders op te voeden en te zorgen voor betere leefom-
standigheden. Binnen deze context werd het alcoholprobleem een 
speerpunt van tal van organisaties en partijen.  
In het begin werd vooral matiging gepropageerd en was het met 
name de sterke drank waartegen de verontruste burgers ageer-
den. Bier werd aangedragen als een gezonder alternatief voor de 
sterke drank. Iets later kwam naar Amerikaans voorbeeld de echte 
geheelonthouding en een roep om totale drooglegging op. Tegen 
het eind van de eeuw kregen ook de confessionelen en de socia-
listen interesse in de drankproblematiek. De door enkele bezorgde 
artsen gestarte beweging kreeg een aanzienlijk momentum en 
politieke invloed. Overal in Nederland richtten de drankbestrijders 
en geheelonthouders koffiehuizen, tea-rooms, melkschenkerijen en 
blauwe knoop-logementen in. Om de arbeider aan te spreken was 
het echter van belang net zo laagdrempelig en alomtegenwoordig 
te worden als de drankverkopers. De oplossing hiervoor lag in 
kiosken. 

Zoete beloften en smerige praktijken
Fabrikanten als Van Keeken, of zijn opvolger Jan Aart Peeman, 
stonden dus met hun bedrijf niet alleen. De melkcoöperaties en 
talloze water- en frisdrankproducenten profiteerden van het mo-
mentum van de drankbestrijdingsbeweging en de daaruit voort-
vloeiende overheidssteun. Van Keeken 
gebruikte (of misbruikte) de complimen-
ten van de drankbestrijders als aanbe-
veling bij de Nijmeegse gemeente. Ook 
duikt hij in het Haagse adressenboek 
op als kopstuk van de volksbond tegen 
drankmisbruik. Hier komt waarschijnlijk 
ook het idee vandaan dat de Peeman-
keetjes oorspronkelijk van de Nijmeeg-
se drankbestrijding waren. In werkelijk-
heid dienden ze echter geen idealistisch 
doel, maar waren van Keeken’s keetjes 
de op winst gerichte distributiepunten 
van een handige industrieel. De limo-
nade- en waterfabrikanten namen het 
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De Kerkboog en enkele panden, op de achtergrond de St-Stevenskerk, rechts de zijgevel van het Waaggebouw met ervoor een Peemankeetje, 1905.



namelijk niet altijd zo nauw met hun grondstoffen of met de volks-
gezondheid. In principe hadden de meeste limonadefabrikanten 
simpele recepten. Overal in Nederland werden in kleine fabriekjes 
verschillende brouwsels van suiker, water, vruchtensap-extracten 
gebrouwd. Er kon in de talloze kleine fabriekjes weinig toezicht 
gehouden worden op de kwaliteit van de grondstoffen en de pro-
ducten die daadwerkelijk gebruikt en geproduceerd werden. In de 
meeste gevallen bleken er meer geheime ingrediënten dan vruch-
tensappen in de drankjes te zitten. Uit het eerder genoemde onder-
zoek in 1906 waarbij elf fabrikanten getest werden bleek dat het 
merendeel van de limonadefabrikanten de kunstmatige smaak- en 
kleurstoffen al ontdekt hadden. Suiker werd vaak vervangen door 
sacharine en aardappelstroop. In plaats van bessensap werden 
teerkleurstoffen gevonden. Stijfsel werd toegevoegd om de troebel-
heid van vers vruchtensap na te bootsen. Bronwater kon ook net zo 
goed leidingwater zijn. In een enkel geval werden er gevaarlijke 
hoeveelheden salicylzuur aangetroffen. Hoewel de maker van dit 
brouwsel voor de rechter gesleept kon worden, konden de andere 
fabrikanten slechts publiekelijk te kijk gezet worden. Het probleem 
was dus waarschijnlijk groter dan de elf geteste fabrikanten – het 
stiekeme gebruik van aardappelstroop kwam bijvoorbeeld in tien 
van de elf gevallen voor. Op deze manier hoopten de limonadefa-
brikanten goedkoop hun zakken te vullen, maar schaadden tegelijk 
ook de zaak van de alcoholbestrijding. 

De alcoholvrije groeimarkt
Toch won limonade steeds meer terrein. Terwijl de drankbestrijding 
langzaam maar zeker ten onder ging aan haar eigen succes (met 
name dankzij strengere drankwetten) bleven de producenten van 
water en frisdrank bestaan. Het gebruik van alcoholvrije dranken 
raakte meer en meer ingeburgerd. Tegelijk met de drankbestrij-
dingsbeweging kwamen ook nieuwe gezondheidsidealen op. Deze 
idealen zouden de drankbestrijders overleven: vooral in de twintig-
ste eeuw werd de aandacht voor een algemene goede gezondheid 
steeds sterker. In de eerste helft van de twintigste eeuw ontstonden 
binnen de verzuilde Nederlandse samenlevingen allerlei sportver-
enigingen en alternatieven voor een gezond en natuurlijk leven. 
Frisdrank, melk en water stonden centraal in een moderne levens-
stijl, terwijl ook de niet zo ideologisch bevlogen Nederlanders 

vaker een glaasje frisdrank dronken. 
Water was ook een belangrijk product. 
De aandacht voor gezondheid bracht 

aandacht voor mineraalwater. Het 
leidingwater was nog steeds niet 
in alle steden goed drinkbaar, 
maar belangrijker was dat 
fabrikanten stoffen aan hun 
water toevoegden om het gezon-
der te maken of in ieder geval te 
doen lijken. Of de ideeën voor 
de speciale wateren nou 
afkomstig waren van artsen, 
kwakzalvers of reclame-
afdelingen is in dit geval niet zo 
belangrijk; het publiek kocht het 
graag. Er waren vele verschillende 

soorten, waarbij mineraalwater 
en natuurlijk bronwater nog heel 
gewoontjes klinken. Wanneer de 

verkopers echter de nadruk legden op de stoffen die toegevoegd 
waren, of de kwaal die het water moest bestrijden, klonken de 
dranken al heel wat exotischer. Selterswater en jichtwater klinkt 
nu bijvoorbeeld ouderwets maar waren toen zeer populair, terwijl 
lithiumwater vanwege haar naam tegenwoordig onverkoopbaar 
zou zijn. 

Een positief imago
Om zijn bedrijf te laten slagen, moest Jan Aart Peeman duidelijk 
maken dat zijn kiosken niet meer de rommel verkochten die Van 
Keeken aan durfde te prijzen als citroen- of frambozenlimonade. 
De kiosken waren hiertoe zijn belangrijkste wapen. Jan Peeman 
had op dat moment namelijk nog een monopolie op de verkoop 
van dranken en versnaperingen via kiosken. Om duidelijk te 
maken dat er een nieuwe eigenaar was liet Jan Aart Peeman de ki-
oskjes in een andere kleur schilderen, zoals ook later wel gebeurde 
wanneer de publieke smaak weer eens veranderde. Belangrijker 
was nog dat hij op alle zijden van de kioskjes groot zijn naam 
schilderen. Op deze manier zette hij zijn naam in de Nijmeegse 
markt, een vorm van reclame die hij ondersteunde met advertenties 
in lokale kranten en bladen. De voorheen waarschijnlijk naam-
loze keetjes kregen alleen al door de opvallende reclame op de 
zijkanten de naam Peemankeetjes: Peeman’s rebranding was zeer 
succesvol.

Met goede en betaalbare mineraalwateren en limonade zou het 
wel goed komen met Peeman’s reputatie. De keetjes waren immers 
moeilijk te missen. In 1908 stonden de zeven kiosken opgesteld in 
het Hunnerpark, op het Valkhof, in het Kronenburgerpark, bij het 
station, op het toen nog rustige Keizer Karelplein, aan de Cani-
siussingel en aan de Groesbeekseweg. Zo stonden ze verspreid 
over alle centrale punten van Nijmegen en aan de belangrijkste 
toegangswegen. De keuze van de stadsparken was een logische 
keuze voor het verkopen van versnaperingen, terwijl de keuze voor 
de locaties aan de toegangswegen ook blijk gaf van een vooruit-
ziende blik. Op die toegangswegen was weliswaar voldoende 
verkeer om de keetjes ook daar tot een succes te maken, maar 
het valt op de foto’s op hoe klein Nijmegen toen nog was. Achter 
de bomenrijen langs de Groesbeekseweg was bijvoorbeeld nog 
nauwelijks een spoor van bebouwing. Enkele decennia later 
werden deze voorposten echter de vertrouwde centra van nieuw 
gegroeide buurtjes. Peeman verkocht zijn frisdrank immers niet 
vanwege een sociale ideologie of omdat hij een gezond leven 
propageerde, maar om een leuke boterham te verdienen. Maar 
ondertussen straalde hij wel iets van het positieve aura van de 
geheelonthouders uit. Als ondernemer besefte hij zelf best dat 
openbare dronkenschap en overmatig alcoholgebruik schadelijk 
waren voor een handelaar in alcoholica. Maar via de keetjes kon 
hij negatieve publiciteit rondom eventueel drankmisbruik van zijn 
klanten compenseren en wist hij een sociaal en verantwoordelijk 
imago op te bouwen. Dit imago werd versterkt doordat Peeman 
bijvoorbeeld ook sportevenementen sponsorde. Zo streden in ieder 
geval tot 1937 atletiekverenigingen in Nijmegen bijvoorbeeld om 
de felbegeerde Peeman-wisselbeker. Er is nog een manier waarop 
Peeman via de keetjes aan een positief imago werkte. Van Keeken 
koos er voor om bij voorkeur gepensioneerden aan te nemen om 
de kiosken te bemannen, zo blijkt uit zijn personeelsadvertentie 
in de Gelderlander. Ook Jan Aart Peeman koos zijn personeel uit 
een specifieke maatschappelijke groep. Jan Aart Peeman’s keetjes 
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Links een Peemankeetje en op de achtergrond de parkweg ca. 1910 Kronenburgerpark.
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Interieur van de fabriek op de Waldeck Pyrmontsingel, de man uiterst rechts is Jan Aart Peeman. 
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werden uitgebaat door invaliden en minder-validen die de klanten 
bedienden. Op de paar luttele vierkante meter van de keetjes kon-
den zij hun waar uitventen zonder last te hebben van hun gebrek-
kige mobiliteit. Zo konden enkele Nijmeegse minder-validen toch 
zelfstandig hun loon bij elkaar scharrelen in een tijd waarop zij 
anders aangewezen waren op familie of armenzorg. 
Het loon, dat jarenlang op 75 cent per dag bleef staan, was 
weliswaar laag, maar aan het begin van de twintigste eeuw was 
dit voor licht en ongeschoold werk niet ongewoon. Dit dagloon 
werd alleen betaald als de keet open was. De uitbaters kregen dus 
geen loon in de wintermaanden. Bovenop het dagloon kwam een 
provisie die Peeman uitbetaalde voor de verkochte waar. In de 
zomermaanden verdienden de uitbaters vele malen hun dagloon 
aan provisie.

De fabriek in de Derde Walstraat
In die eerste jaren woonde en werkte Jan Peeman met zijn gezin 
op de Derde Walstraat 50/52. Het woord fabriek verdient mis-
schien enige uitleg. Denk hierbij niet aan een modern afgeschermd 
industriecomplex. In de negentiende eeuw was dat amper het 
geval. De beperkte mobiliteit van arbeiders en leveranciers dwong 
fabrikanten om dichtbij de stad en aanvoerroutes te bouwen. Nij-
megen is wat dit betreft wel een verhaal apart, aangezien de indu-
strialisatie lang aan de stad voorbij ging. Doordat de vestingstad 
tot 1877 niet buiten haar muren kon uitbreiden, ontstond in Nijme-
gen nauwelijks een industriële cultuur, terwijl dankzij de armoede 
ook de huisnijverheid achterbleef. Hierdoor waren grote industriële 
complexen in en rondom Nijmegen ook zeldzaam: Dobbelman’s 
zeepfabriek en de grote steenfabrieken aan de Waal waren de 
uitzonderingen die de regel bevestigden. De kleine fabriekjes die 

Nijmegen herbergde stonden meestal midden in de stad. Op een 
oude foto is een ruimte ter grootte van een ruim klaslokaal te zien 
waarin de belangrijkste machines stonden. Dit is echter een foto 
van ná de verhuizing en uitbreiding van het bedrijf. Op een nog 
oudere, niet te dateren foto staat dezelfde machine in een krap-
pere opstelling. De machines lijken op deze foto nog niet door 
een elektromotor aangedreven te worden en moeten een beperkte 
productie gedraaid hebben. Een machine om koolzuur aan dran-
ken toe te voegen en een apparaat om flessen te bottelen lijken de 
belangrijkste elementen. Jan Aart Peeman zal met deze machines 
spuitwater en frisdrank gemaakt hebben, maar daarnaast moet 
hij ook bier gebotteld hebben. Jan ontving de vaten bier van één 
of meerdere brouwers en bottelde de inhoud om het geschikt te 
maken voor verkoop aan consumenten. Daarnaast moet hij ergens 
de smaakstoffen voor zijn limonades gemengd hebben en siroop 
gemaakt hebben. Het waren waarschijnlijk vooral de distributie 
en opslag die ruimte innamen. Het koetshuis, de stallen en de 
doorgang naar de binnenplaats namen veel ruimte op het grond-
plan in. Gezien zijn advertenties is het dan ook waarschijnlijk dat 
er aan huis een soort van winkel was. Een winkel was echter niet 
noodzakelijk aangezien Peeman gebruik kon maken van de keet-
jes. Via de keetjes verkocht hij namelijk niet alleen een deel van 
zijn waar, het was ook de plaats waar klanten bestellingen konden 
doen. Jan Aart Peeman adverteerde, net als Van Keeken voor hem, 
dat aan de keetjes bestelde waren zonder verhoging van de prijs 
thuisbezorgd werden. Hiervoor had hij in ieder geval een gesloten 
paardenwagen en ook een open wagen.  Met het verstrijken van 
jaren werden het aan huis bezorgen van drank en groothandelsac-
tiviteiten de belangrijkste bezigheden van het bedrijf. 
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Vanuit de Nassausingel, in de richting van de Graafseweg. Ansichtkaart Keizer karelplein, 1910.
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Uitbreiding, nieuwbouw en verhuizing 
Toen Jan Aart Peeman aankwam in Nijmegen had hij een gezin 
te onderhouden, en was hij waarschijnlijk al eigenaar van een 
behoorlijk kapitaal. Zoals eerder al aangegeven kon Jan Aart de 
fabriek “zomaar” kopen zodat we kunnen uitgaan van een redelij-
ke welgesteldheid, zeker aangezien hij enkele maanden later nog 
het budget had om ook de zeven keetjes over te nemen. Aan de 
andere kant was Van Keeken druk bezig failliet te gaan en konden 
de fabriek en keetjes voor een prikje overgenomen worden. Moest 
het gezin Peeman hiervoor ieder dubbeltje drie keer omdraaien? 
Jan Aart’s financiële situatie blijft lastig in te schatten. Ook de oude 
kasboeken geven hierover geen duidelijkheid. Deze geven alleen 
inzicht in de winst op de kiosken. Eind 1911 kocht Peeman een 
perceel waarop hij een nieuwe fabriek zou bouwen. Een onmis-
kenbaar teken van vooruitgang en een bloeiende zaak. Aangezien 
er geen vergunningsproblemen waren en zijn bedrijfspand op 
de Derde Walstraat functioneel ingericht was, moet de verklaring 
voor de verhuizing wel in schaalvergroting liggen.  Blijkbaar deed 
het bedrijf het na drie jaar dusdanig goed dat de locatie aan de 
Derde Walstraat niet meer voldeed en de fabriek moest verhuizen. 
Nadat hij aan de Waldeck Pyrmontsingel een perceel gevonden 
had dat hem geschikt leek, heeft hij begin oktober de ambtelijke 
molen in beweging gezet, door te controleren of hij het perceel 
mocht bebouwen. Op 7 november werd zijn verzoek tot aankoop 
door de gemeenteraad gehonoreerd en enkele dagen later ook be-
krachtigd door de gedeputeerde staten van Gelderland. Nadat hij 
op 14 november ook een bouwvergunning toegewezen kreeg voor 
sectie B, perceel 4113, stond niets zijn aankoop meer in de weg. 
Na enkele weken van wachten op ambtelijke beslissingen trok Jan 
Aart Peeman op 24 november zijn beste pak aan en toog hij naar 
het notariskantoor van Eugène de Bruin.

In dit notariskantoor trof Jan Aart Peeman enkele Nijmeegse nota-
belen, waaronder de toenmalige Nijmeegse burgemeester Fransis-

cus Amandus van Schaeck-Mathon – de veelgeprezen burgemees-
ter naar wie de Van Schaeck Mathonsingel is vernoemd. De heren 
zullen de koop nog eenmaal besproken hebben waarna Jan Aart 
Peeman in het bijzijn van de burgemeester, de gemeentesecretaris, 
de gemeenteontvanger, de notaris en twee getuigen 2416 gulden 
- of een garantie daarvoor - op tafel legde. Hierna werd het hele 
koopcontract met al zijn ambtenarenjargon en een veertiental 
speciale bepalingen opgelezen en ondertekend. Na dit ceremoni-
eel doorlopen te hebben verliet Jan Aart Peeman het notariskantoor 
als de trotse eigenaar van een stuk bouwgrond aan de Waldeck 
Pyrmontsingel. Enkele dagen later kon hij de officiële kopie van de 
verkoopakte ophalen die heden ten dage nog in het bezit is van 
zijn nakomelingen. Ongetwijfeld was ondertussen de bouw van de 
nieuwe fabriek al in gang gezet. Met deze bouwwerkzaamheden 
zal Jan Aart namelijk niet lang gewacht hebben, aangezien het 
koopcontract een bepaling omvatte waarin oplevering voor mei 
1912 geëist werd. De veertien bepalingen in het koopcontract 
stelden verder behoorlijke eisen aan het door Jan Aart Peeman 
neer te zetten gebouw, waardoor een goed zicht verkregen kan 
worden op het bedrijf  dat Jan Aart Peeman ging runnen. Hij kocht 
de grond aan de Waldeck Pyrmontsingel volgens het contract voor 
de bouw van een bierbottelarij, een winkel met bovenwoning en 
de nodige stalgebouwen. 

Het perceel had bij de verkoop een oppervlakte van 3 are en 2 
centiare (302 m2). De door Peeman neergezette gebouwen waren 
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Fabriek Waldeck Pyrmontsingel na 1914 let op de gang waarin de koets naar de 
binnenplaats rijdt. En op de jeugdige werknemertjes: loopjongens.
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Lena Peeman en Lies Teeuwsen voor de slijterij op de Waldeck Pyrmontsingel
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aan strikte regels gebonden wat betreft maximale hoogte, lengte, 
breedte en plaatsing. Er was zelfs al bepaald wat de waarde van 
het complex minimaal moest zijn: omgerekend naar huurtarieven 
moesten de gebouwen jaarlijks 300 gulden aan huur kunnen 
opleveren. Verder was Jan Aart Peeman ook verantwoordelijk voor 
het begrenzen van de achterkant en zijkanten van zijn terrein door 
exact gespecificeerde hekken en muren, aangezien toentertijd de 
gebouwen aan drie kanten nog vrij stonden. Ook was Peeman 
verplicht zijn stoep zelf te beklinkeren en deze vrij en schoon te 
houden. De Waldeck Pyrmontsingel was een bestaande straat, 
maar er lag nog veel braakliggend land. Tot dan toe was pas aan 
één kant goed bebouwd. De fabriek van Peeman werd het tweede 
gebouw met een even huisnummer. Stalhouderij Poos was Pee-
man’s enige buur. 

De belangrijkste gebouwen die Jan Aart Peeman begin 1912 
liet neerzetten staan er nog steeds. Er is sindsdien echter veel 
gebouwd en het braakliggende terrein om Peeman’s fabriek is 
ingevuld door andere huizen en bedrijven. Ook heeft er op een 
gegeven moment een huisnummerwijziging plaatsgevonden: het 
gebouw dat Jan Aart Peeman neerzette op Waldeck Pyrmontsingel 
zes en acht heeft tegenwoordig de huisnummers tien en twaalf. Er 
is verder flink verbouwd. De gevel van het winkelgebouw heeft in 
ieder geval een flinke verandering ondergaan, waarbij gescho-
ven is met de ramen, een erker is toegevoegd en op de begane 
grond een aantal ingangen en etalages verplaatst zijn. Behalve 
het uiterlijk van de voorgevel is ook de indeling van de gebouwen 
regelmatig aangepast. Een groot gedeelte van de loods die tegen-

woordig achter de winkel ligt was in 1912 bijvoorbeeld nog een 
binnenplaats waar Jan Aart Peeman zijn paarden liet inspannen. 
Aan deze binnenplaats lagen stallen en een mesthoop, waarvan 
de ligging ook al in het koopcontract lag vastgelegd. De ingang 
van de huidige loods was vroeger van Peeman’s buurman, de stal-
houder. Nu kan via deze loods de voormalige binnenplaats achter 
de fabriek bereikt worden, terwijl in Jan Aart Peeman’s tijd  de 
route via de andere kant liep. Jan Aart’s paardenwagens bereikten 
de binnenplaats door een gang achter de houten poort op de plek 
waar tegenwoordig de ingang van de slijterij zit. 

Officieel moest Jan Aart Peeman voor mei 1912 klaar zijn met de 
bouwwerkzaamheden aan zijn nieuwe fabriek. De bouw was ech-
ter ruim voor die datum al gereed. In het Nijmeegs gemeenteregis-
ter staat het gezin Peeman al vanaf 1 Januari 1912 geregistreerd 
op de Waldeck Pyrmontsingel. Dit was waarschijnlijk een formele 
adreswijziging, zonder dat het gezin werkelijk al verhuisd was: de 
bouwwerkzaamheden moeten namelijk nog in volle gang geweest 
zijn. Op 27 maart laat Jan Aart in de Gelderlander aankondigen 
dat zijn nieuwe fabriek operationeel is en dat hij “dankzij de 
nieuwste electrische machines de beste kwaliteit in limonade, mine-
raalwater en likeuren tegen de laagst mogelijk prijs kan leveren”. 
Vanaf dit moment is het gebouw aan de Waldeck Pyrmontsingel 
officieel het hoofdkwartier van Peeman dranken.

Het succes van de keetjes
Een andere manier waarop we het succes van Jan Aart Peeman’s 
bedrijf  kunnen bepalen is uit enkele overgebleven kasboeken. Jan 
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Een Peemankeetje rechts, links panden tussen de Bisschop Hamerstraat en de Oranjesingel, rechts de Oranjesingel, 1910.



Aart bleek in Nijmegen goed gegokt te hebben met zijn inves-
teringen. Het is anno 2008 lastig om zicht te krijgen op de hele 
onderneming aangezien niet alle kasboeken bewaard gebleven 
zijn. De cijfers die wel bewaard gebleven zijn laten stijgende om-
zetten en winsten zien, hoewel er ook jaren van terugval zijn. Over 
de keetjes hebben we de meeste informatie. In de overgebleven 
kasboeken is te zien hoe vanaf 1908 de omzet vrijwel jaar na jaar 
steeg. De totale winstmarge op de keten schommelde nogal, maar 
lag gemiddeld zo rond de 10 procent. Daarbij kwam nog dat de 
keetjes reclame opleverden en bestelpunten waren voor Peeman’s 
groothandel. Bij een totale ketenomzet die zowel zijn drankenwin-
kel als zijn groothandel in de schaduw stelde mag gesproken wor-
den van een prima investering. De ligging van de keetjes zorgde 
ervoor dat de keetjes zich nestelden in het dagelijkse leven van 
de Nijmegenaren en vergroeiden met Nijmegen. Ook niet-Nijme-
genaren die op bezoek kwamen herkenden de keetjes, die langs 
de toegangswegen en op de mooie plekken van Nijmegen niet te 
missen waren. De steeds zeldzamer wordende architectuur van 
de bouwseltjes viel door de jaren heen meer en meer op. Hoewel 
de keetjes oorspronkelijk ook buiten Nijmegen te vinden waren, 
betekende het door Jan Aart Peeman geprolongeerde bestaan en 
het succes van deze bouwseltjes dat ze uiteindelijk echt Nijmeegse 
iconen zouden worden. Het succes van de keetjes mag ook blijken 
uit de plaatsing van extra keetjes in de jaren ’20. De toevoeging 
van een keetje met als plaatsaanduiding “Beek” in 1923 is terug 
te vinden in de kasboeken, evenals de negende kiosk aan de Tol-
lenstraat een jaar later. De plaatsaanduiding “Beek” betreft hier 
vrijwel zeker een standplaats aan de nu verdwenen Beekseweg. 
In 1928 volgde een keetje aan het uiteinde van de Lange Hezel-
straat. Verder is op een onbekende datum een keetje geplaatst 
op de hoek van de Willemsweg en de Hatertseweg. Van niet alle 
keetjes is de plaats of plaatsingsdatum nog te achterhalen, maar er 
hebben er in Nijmegen uiteindelijk twaalf gestaan. Door de jaren 
heen is behalve een zeker succes ook een verschuiving in maat-
schappelijke functie van de keetjes te zien. In de eerste paar jaren 
leken de keetjes vooral gericht op zomervertier. De keetjes stonden 
met name in de Nijmeegse parken en waren alleen open in de wat 
warmere maanden. In 1908 was dit heel strikt: alle keetjes waren 
open van april tot en met september. Vanaf 1911 begon dit echter 

te verschuiven. Enkele succesvolle keten bleven één of meerdere 
maanden langer open, totdat in 1917 de eerste kiosken het hele 
jaar open bleven. Langzaam werd de wintersluiting zeldzamer 
of korter. Veel keten hadden zoveel klandizie dat zij in de winter-
maanden open bleven. Waarschijnlijk waren deze keten onder-
tussen geëvolueerd tot buurtwinkeltjes die gebruik maakten van 
het feit dat zij zich niet aan winkelsluitingstijden of zondagsrust 
hoefden te houden. 
 
Beiersche bierbrouwerij “De Amstel”
Jan Aart Peeman produceerde niet alle door hem verhandelde wa-
ren zelf. De kiosken verkochten naast de eigen Peeman producten 
ook snoep, tabak en melk en daarnaast ook een aantal merkpro-
ducten. Op gevelreclame is te zien dat hij bijvoorbeeld mineraal-
water van Vichy verkocht. De belangrijkste leveranciers waren 
echter die van de alcoholica en dan met name de bierbrouwers.   
Naast het fabriceren en verkopen van Frisdrank en spuitwater 
bottelde Jan Aart Peeman ook al enkele jaren bier. Slechts een 
aantal brouwerijen hadden aan het begin van de twintigste eeuw 
eigen bottelarijen. Het bier werd in vaten geleverd aan tapperijen 
en handelaren. Dit was voor de thuisdrinkende consument niet 
handig, maar het legde een basis voor een markt van slijterijen en 
kroegen. In vroegere tijden waren het vooral de tapperijen waar 
de consumenten hun glazen, kannen en flessen konden vullen, 
maar door een revolutie in het bierbrouwen zou de situatie veran-
deren. Bier werd door nieuwe brouwprocessen langer houdbaar 
en kon op fles bewaard en verkocht worden. De consument hoefde 
niet meer iedere twee dagen opnieuw naar de tapperij om vers 
bier te halen. Hierdoor kon een biermarkt ontstaan die meer op 
de individuele consument gericht werd. Dankzij deze ontwikkeling 
en de strenger wordende drankwetten ontstond er een differenti-
atie waarbij zich zowel een slijterij als een echte kroeg begon 
te ontwikkelen. De vroege slijterij kon alleen bestaan dankzij de 
opkomst van de bottelaars of door het zelf bottelen van de drank. 
Jan Aart Peeman vulde in Nijmegen het gat tussen brouwer en con-
sument. Maar zelfs als groothandel, bottelaar en slijterij bediende 
hij slechts een klein deel van de Nijmeegse biermarkt: hij was er 
één uit velen. De markt was aan het begin van de twintigste eeuw 
nog primitief te noemen. Naast de talloze handelaren waren er 
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ook veel kleine brouwerijen die elkaar op leven en dood beconcur-
reerden. Deze situatie zou snel veranderen. Tot 1912 was Jan Aart 
Peeman verbonden aan een aantal fabrikanten en brouwers. Jan 
Aart was in ieder geval agent van twee biermerken. Een van deze 
twee was Reid’s Stout uit Londen. Peeman’s belangrijkste bierleve-
rancier was de Zuid-Hollandse Bierbouwerij, waarvoor hij hoofd-
agent was. Op 1 juni 1912 werd Jan Aart Peeman de officiële 
hoofdagent van brouwerij “De Amstel” voor Nijmegen en omstre-
ken. Hij nam dit agentschap over van M.J.P. Brendel, die in een 
groot pand aan de Schoolstraat een mineraalwaterfabriek, een 
groothandel en een slijterij bezat. De reden voor de overdracht 
van dit agentschap is onduidelijk, maar de Amsterdammers lieten 
voortaan hun vaten en flessen exclusief door Jan Aart Peeman 
verhandelen.

Het moet voor Peeman een belangrijke gebeurtenis geweest zijn. 
Ten eerste was het bier van de Zuid-Hollandse Bierbrouwerij niet 
bepaald populair: de afkorting Z.H.B. werd ook wel eens spottend  
ingevuld als “ziekenhuisbier”. Ten tweede kreeg Jan Aart Peeman 
met brouwerij “de Amstel” een zeer kapitaalkrachtige handels-
partner. Zijn tot dan toe autonome drankenhandel werd weliswaar 
een schakel in het distributiewerk van een grote brouwer, maar de 
agenten hadden toen uitzonderlijk veel macht. Een brouwerijagent 
moet ook niet verward worden met een handelsagent. Terwijl een 
handelsagent nooit eigenaar is van zijn handelswaar, maar slechts 
producten doorsluist en leeft van de provisies die hij op de verkoop 
krijgt, is de brouwerijagent in principe een onafhankelijke onder-
nemer die koopt en verkoopt. Veelal waren de brouwerijagenten 
eigenaar van cafés en konden de hoofdagenten van grote merken 
de lokale drankenmarkt domineren. De hoofdagenten hadden 
namelijk het exclusieve recht op de verkoop van hun merk voor 
zowel particulieren als voor de horeca in hun rayon. Amstel was 
weliswaar iets kleiner dan Heineken, maar met Amstel achter zich 
kwam Peeman toch zeer sterk in de Nijmeegse drank- en kroegen-
economie te staan. Amstel was behalve een veel gedronken bier 
ook toen al een kapitaalkrachtige multinational, een zeer grote 
speler op een verder nog primitieve drankenmarkt. 
Het is niet voor niets dat merken als Amstel en Heineken tegen-
woordig de markt domineren: dankzij uitgekiende reclamecampag-
nes, maar vooral door het overnemen en uitschakelen van kleinere 
brouwerijen wisten ze de biermarkt onder elkaar te verdelen met 
een beperkte concurrentie van onafhankelijke brouwers. In de 

eerste helft van de twintigste eeuw verdween 90 procent van de 
Nederlandse brouwerijen. Weliswaar waren dit voor het grootste 
deel kleine bedrijven. Voor de overblijvende brouwers en hun han-
delsagenten betekende dit een continu groeiend marktaandeel. 
Het bedrijf Peeman liftte mee op de marketinginspanningen van 
Amstel. Door het groeiende marktaandeel van de grote merken 
leverde het agentschap een groeiend aantal vaste klanten op voor 
Jan Aart Peeman. Peeman was als hoofdagent binnen Nijmegen 
een monopolist in de verkoop van Amstel en dit betekende dat 
- ondanks de concurrentie van een merk als Heineken - de bevoor-
rading van een groot deel van de Nijmeegse kroegen vanaf nu  
bijna vanzelfsprekend in handen van Peeman Dranken lag. 
Ook het extra kapitaal dat Amstel op cruciale momenten in de 
strijd kon en wilde werpen moet prettig geweest zijn voor de firma 
Peeman. Jan Aart Peeman was altijd al een zakenman geweest 
met oog voor zaken als reclame, maar de grote brouwers wisten 
dat hun reclamebeleid en verkoopstrategieën doorslaggevend 
zouden worden in hun strijd om de gunsten van de bierdrinker. 
Dit betekende dat Amstel bereid was flink te investeren in de 
lokale markten en haar agenten. Dit soort investeringen zijn jam-
mer genoeg nauwelijks terug te vinden in de paar overgebleven 
kasboeken van Peeman, maar ze zullen substantieel geweest zijn. 
De structurele bijdrage die de brouwers leverden was in de eerste 
plaats de korting die de agent kreeg op de inkoop van zijn bier. 
Daarnaast verzorgden de brouwers natuurlijk eigen campagnes, 
waarop de agent vanzelfsprekend mee kon liften. Buiten deze 
structurele ondersteuning van de agenten was er ook incidentele 
ondersteuning: op cruciale momenten kon Peeman er vrijwel altijd 
op vertrouwen dat “zijn” brouwer bereid was bij te springen met 
financiële ondersteuning. Een voorbeeld hiervan was het begin van 
het gemotoriseerde wagenpark van Peeman Dranken. Amstel zag 
in 1914 dat de tijd rijp was voor efficiënt gemotoriseerd vervoer 
en was bereid hierin te investeren. De nog bewaard gebleven 
cheque van 200 gulden voor de aanschaf van een vrachtwagen, 
betekende voor Peeman een fikse investering. Amstel kreeg hier-
voor een rijdende reclamezuil, terwijl Peeman een efficiëntere en 
snellere levering kon realiseren en tegelijk trots rond kon rijden in 
de modernste bierwagen van Nijmegen.
 
Nijmegen, bouwerijen en café’s; dorstige tradities
Nijmegen had de reputatie van een dorstige stad. Eeuwenlang 
was Nijmegen met name bekend als garnizoensstad aan de Duitse 

DE EERSTE JAREN

Peemanhuisje Oranjesingel, 1910. Hotel - Café St. Anna, St-Annastraat 231, 1910.
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grens. Het was in de negentiende en het begin van de twintig-
ste eeuw een toonbeeld van vergane glorie, opgesloten in haar 
afbrokkelende vestingmuren. Zoals eerder gezegd zat de stad ten 
bate van de landsverdediging in een krap harnas van nutteloos 
geworden verdedigingsmuren. Industrialisatie en nijverheid gingen 
aan Nijmegen grotendeels voorbij. Nijmegen leefde op haar gar-
nizoen en de vele Indiëgangers die er gevestigd waren. Ruimtege-
brek, armoede en het alcoholisme dat daarbij hoorde leverde een 
sociale ramp op. Nijmegen’s ongedisciplineerde soldaten, hoeren, 
bedelaars, werklozen en andere arme lui waren stevige drinkers. 
Zelfs na het slechten van de Nijmeegse wallen duurde het tot na 
de Tweede Wereldoorlog voordat er echt verbetering kwam in de 
Nijmeegse situatie. De industrialisatie wilde maar lastig vlotten, 
terwijl de sociale situatie uit zichzelf ook niet verbeterde. 

Toch waren er ook lichtpuntjes. Nijmegen was immers in zijn ach-
tergebleven isolatie ook een stad van toerisme en rentenieren. Juist 
omdat Nijmegen voor vele economische activiteiten te geïsoleerd 
lag bepaalde voor sommigen de aantrekkingskracht. Met name 
de voormalige Indiëgangers waren een belangrijke doelgroep. 
Doordat zowel het gemeentebestuur als de middenstand zich sterk 
op deze kleine elite richtte vertraagde deze groep de Nijmeegse 
ontwikkeling nog verder. Nijmegen investeerde meer in parken en 
luxe dan in het ontwikkelen van de volksmassa. Jan Aart Peeman 
at hierbij met zijn drankenhandel van twee walletjes. Zijn kiosken 
waren laagdrempelig en voor iedereen te bereiken. Maar het was 
vooral zijn handel in wijnen en de duurdere distillaten die zich 
richtte op het vermogende deel van de bevolking. Hoewel goed-
kope jenever en zelfgestookte producten een doelgroep vonden 
richting de gewone Nijmegenaar, waren de buitenlandse likeuren 
en de wijnen bedoeld voor de bovenlaag van de Nijmegen. 

In deze stad was er voor een drankenproducent of drankenhan-
delaar in ieder geval genoeg te doen. Nijmegen had een grote 
brouwtraditie. Bier was in het middeleeuwse Nijmegen – net als 
in de rest van Nederland – de “gezonde” drank, die door jong 
en oud gedronken werd: water was gevaarlijk verontreinigd met 
bacteriën. Van oudsher brouwde vrijwel iedere huisvrouw haar 
eigen bier, maar al snel vond hier enige specialisatie in plaats. 

Nijmegen zou in de bloeitijd van haar brouwgeschiedenis wel 
70 brouwerijen gehad hebben.  In de middeleeuwen werd de 
brouwerijsector geïnstitutionaliseerd en moest een brouwrecht aan 
de hertog betaald worden. Vanwege de ontvangst van de pachten 
op dit gruitrecht2 remden de machthebbers de ontwikkeling van 
het brouwproces, zoals de bereiding van bier uit hop in plaats van 
gruit. Desondanks werd brouwen wel een echt beroep en als zo-
danig verkleinde het aantal brouwers aanzienlijk, terwijl de smaak 
van het laag-alcoholische en voorheen vooral bittere brouwsel er 
in veel gevallen op vooruit ging. Doordat bier maar zeer beperkt 
houdbaar was waren de bedrijfjes niet echt groot. In de zeven-
tiende eeuw waren er in Nijmegen nog een stuk of vijftig. 

In de zeventiende eeuw werden er in Nijmegen vele verschillende 
soorten bier gebrouwen. Maar Nijmegen werd bekend vanwege 
het Molbier, een soort witbier. Dit bier werd zelfs geëxporteerd 
naar Duitsland en het westen van het land. Langzaam maar zeker 
stortte de biermarkt echter in. Hierdoor bleven er steeds minder 
brouwerijen over. Het waren vooral de brouwsels uit omliggende 
dorpen als Bemmel en Heumen die populair bleven. Van de stads-
brouwers bleven er in de achttiende eeuw nog maar vijftien over. 
In de negentiende eeuw werd in Heumen met het zuivere water uit 
de stuwwallen van het Nijmeegse achterland een zeer populair 
bier gebrouwen: “Nieuw Licht”. Hierbij treffen we ook nieuwe 
brouwprocessen aan, die de doorbraak betekenden van onder-
gistend bier. De moderne toepassing van dit, op zich al langer op 
kleine schaal bekende, brouwproces leverden goede bieren op, 
maar betekende ook een investering die veel kleine brouwerijen 
niet op konden brengen. Met deze nieuwe Pilseners en “Beierse” 
bieren hadden de grote brouwerijen zoals Amstel en Heineken in 
de tweede helft van de negentiende eeuw goud in handen. Uitein-
delijk zouden zij vrijwel alle Nederlandse brouwerijen wegconcur-
reren. Rondom Nijmegen hielden enkele brouwerijen het nog wel 
een tijdje vol, maar in het begin van de twintigste eeuw sloten de 
laatste brouwerijen in het Rijk van Nijmegen hun deuren: te Bem-
mel in 1900, te Lent en Nijmegen in 1915, te Heumen in 1920, in 
Beuningen en Wijchen in 1935. Alleen de paters franciscanen in 
Alverna bij Wijchen hielden het iets langer uit, maar hun tot 1959 
geproduceerde bier was alleen voor intern gebruik. De twintigste 

De Societeit Unitas (op de achtergrond), het spoorwegmonument (links) en 
op de voorgrond rechts een Peemanhuisje, 1910.

Café Kronenbitter, einde tram Berg en Dal, 1913.

2. Het gebrouwde bier werd niet gebrouwen met hop of mout, maar uit gruit, een plantje dat zijn naam gaf aan het gruitbier, maar bijvoorbeeld ook aan de 
Nijmeegse straat Gruitberg, waar misschien een opslag van het gruit gestaan heeft. 
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eeuw werd zonder twijfel de eeuw van de kapitaalkrachtige en 
internationaal opererende brouwerijen als Amstel en Nijmegen. 
Jan Aart Peeman had met het agentschap de juiste keuze voor 
zijn bedrijf gemaakt. Ondertussen had er ook een enorme evo-
lutie plaatsgevonden bij wat later Peeman’s belangrijkste klanten 
zouden worden. Aangezien het aantal brouwerijen inkromp werd 
de handel in bier steeds belangrijker. De al eerder genoemde 
tapperijen waren hierbij de laatste schakel tussen brouwer en 
consument. Er waren er enorm veel. Eén tapperij op tien huizen 
was een normale verhouding. Natuurlijk waren er ook herbergen 
en mikten handige ondernemers op dorstige reizigers, maar een 

cultuur waarin gewone mensen 
in hun eigen stad buitenshuis bier 
gingen drinken was nog onbekend. 

Mensen gingen naar een tapperij 
om hun kannen te laten vullen 
en brachten dit verse bier terug 
naar huis. Langzaam maar zeker 
veranderde dit. Een groot aantal 
tappers zagen de kansen die ker-
missen, jaarmarkten en feestda-
gen boden. Ook “dagtappers” 
die voor een dag het recht om 
te mogen tappen pachtten, 
speelden in op de dorst en de 
royaal rollende munten tijdens 
evenementen. Nadat tappers 
een ontvangstruimte ingericht 
hadden bleken allerlei verenigin-
gen een vergaderruimte nodig 

te hebben. Zo werd het dranklokaal steeds lucratiever. Zo lucratief 
zelfs dat sommige gemeentebesturen tapperijen lieten betalen voor 
het recht om hun vergaderingen te mogen huisvesten.
Toen uiteindelijk geprobeerd werd paal en perk te stellen aan het 
Nederlandse drankgebruik, zat de overheid met de vele duizenden 
tapvergunningen die kroegen geworden waren in haar maag. De 
kroegen simpelweg sluiten was ondenkbaar, dus werd gekozen de 
kroegen langzaam uit te laten sterven door geen nieuwe vergun-
ningen af te geven. Door steeds hogere eisen te stellen werden 
de kroegen verder geprofessionaliseerd. De overheid kreeg zo 
meer greep op de kroegen, terwijl de kwaliteit verbeterde. Zo 
werd mede door het overheidsbeleid langzaam maar zeker de 
hedendaagse kroeg ontwikkeld. Het zou nog lang duren voordat 
kroegen zo populair werden als tegenwoordig. Nijmegen had 
nog geen studenten – de Nijmeegse universiteit werd pas in 1929 
opgericht. De groothandelsfunctie van Peeman’s drankenhandel 
was wel van groot belang, maar de hoeveelheid drank die er aan 
kroegen geleverd werd was minimaal in verhouding met de hoe-
veelheden die vanaf de jaren zeventig verkocht werden. 

Ansichtkaart, Hotel - Café - restaurant Hamer in Berg en Dal, 1925.



Een markt met 
pieken en dalen
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(192�-19��)

“Een brok van het Nijmeegs stadsbeeld had J.A. Peeman aangesleept. Op vernuftige wijze voerde deze een imitatie-kiosk meede, waarin een jeugdige 
zetbaas zat verscholen achter bier en limonadefleschjes. Alleen ontbraken aan het stukje straatdecor de traditionele loopjongens met bakfietsen, die 
ondanks dringende boodschap en gestrengheid van den patroon zoo’n heerlijk kwartier om zoo’n kiosk kunnen hangen” - verslag van de reclame-optocht 
van de Nijmeegse middenstanders in de gelderlander op 11-9-1931 (vijfde prijs cat. “aardigste wagen”).
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Een markt met 
pieken en dalen

Hoewel de winsten van de drankenmarkt van jaar tot jaar va-
rieerden groeide het vermogen van Peeman Dranken gestaag. 
De hoofdagent van Amstel was een belangrijke speler binnen 
de Nijmeegse kroegenwereld. Jan Aart Peeman werd langzaam 
maar zeker eigenaar van een flink aantal kroegen verspreid over 
heel Nijmegen. Dit was in veel gevallen niet een doelbewuste 
strategie, zoals bij de grote brouwers vandaag de dag. Vaak werd 
een kroeg opgekocht bij wijze van noodoplossing waarmee Jan 
Aart Peeman schuldenaren van een faillissement redde. Wanneer 
een slecht boerende kastelein zijn handel letterlijk verzoop, was 
Peeman de eerste die er wat aan had om het eigendom van de 
zaak over te nemen. Hij verloor zo geen klanten, zag zijn schulden 
enigszins gecompenseerd, en bond een debiteur aan zich. We 
mogen daarom wel concluderen dat Jan Aart Peeman langzaam 
maar zeker een vermogend man werd. Tussen Jan Aart’s vestiging 
in Nijmegen en de Tweede Wereldoorlog hebben heel wat magere 
jaren gezeten. De Eerste Wereldoorlog, het begin van de jaren 
twintig en na de beurskrach van 1929 tot halverwege de jaren 
dertig, waren jaren van diepe crisis. De Nijmeegse onderklasse 
sukkelde van tegenslag naar tegenslag, terwijl de onstuimige groei 
van de Nederlandse handelseconomie vooral in het voordeel was 
van de hogere klassen. Een groot deel van de bevolking had tot 
na de tweede wereldoorlog weinig geld te besteden. Maar zelfs 
in de ergste crisisjaren zullen veel arbeiders hun goedkope borrel 
niet hebben laten staan. En voor een deel van de bevolking viel 
er ook in magere periodes nog wel wat te vieren of te genieten. 
Daarnaast bestond Peeman’s cliëntèle natuurlijk ook voor een 
belangrijk deel uit de middenklasse en de hogere klassen, op wie 
een crisis niet zo’n catastrofale invloed had. Tijdens de crisisjaren 
en andere periodes van laagconjunctuur zal Peeman Dranken het 
ook moeilijker gehad hebben - de jaren dertig waren echt een 
absoluut dieptepunt in de Nederlandse alcoholconsumptie - maar 
de markt zou nooit helemaal opdrogen. Jan Aart Peeman’s bedrijf 
en kapitaal waren ondertussen groot genoeg om ook de moeilijke 
periodes te overwinnen. Naast jaren van crisis waren er natuur-
lijk ook genoeg jaren waarop Nijmegen groeide en bloeide. De 
ontsluiting uit haar wallen begon langzaam maar zeker vooruit-
gang op te leveren. Terwijl Nijmegen groeide en de middenstand 
zich verder ontwikkelde, groeide ook de rest van de Nederlandse 
economie. De Nederlandse handel zat sterk in de lift en de wel-
vaart nam toe. Zo kreeg ook een deel van de Nijmeegse bevolking 
beduidend meer koopkracht, waarvan een drankenhandelaar als 
Peeman ongetwijfeld profiteerde. Het bedrijf heeft dus ook zeker 
perioden van sterke groei gekend. De Tweede Wereldoorlog was 
echter absoluut een breekpunt voor Peeman Dranken. Tijdens de 
bezetting ging in eerste instantie het leven gewoon door en lag de 

drankenhandel zeker niet stil. Er was echter wel een zekere terug-
loop in het kroegbezoek. Het bier was in de eerste plaats van een 
beduidend mindere kwaliteit, waardoor bierliefhebbers het drinken 
ontwenden. Maar belangrijker was nog dat het, vanwege de drei-
ging in Duitsland te werk gesteld te worden, voor jonge mannen 
onverstandig werd om zich in cafés te verzamelen. Vanaf 1944 
raakte de Nijmeegse middenstandseconomie pas echt verstoord. 
In dit jaar kreeg Nijmegen pas echt te maken met de verwoestin-
gen van de oorlog, waarbij het vergissingsbombardement van 22 
februari een tragisch dieptepunt was. Na operatie Market Garden 
werd het bevrijde Nijmegen ook een frontstad, zodat er geen 
sprake meer was van een normaal stedelijk leven. Een groot deel 
van Nijmegen werd verwoest tijdens de dagelijkse beschietingen 
en vele inwoners werden geëvacueerd. Peeman’s handel droogde 
langzaam op. Na het bombardement van ’44 werden de kelders 
van Peeman daarom ook ten dele ontruimd om als schuilkelder 
voor enkele buurtbewoners gebruikt te worden. Voor het bedrijf 
van Jan Aart Peeman was verder van groot belang dat door de 
gedeeltelijke bevrijding van Nederland de aanvoerlijnen vanuit 
het Westen waren afgesneden. Voor veel van de grondstoffen 
en merkproducten was Jan Aart Peeman immers afhankelijk van 
Hollandse leveranciers. Tijdens het latere deel van de oorlog lag 
de drankenhandel dan ook vrijwel stil. Er werd wellicht nog het 
een en ander uit voorraad verkocht. Toen de oorlog voorbij was 
kon de schade pas goed opgenomen worden en werd voorzichtig 
begonnen de zaak weer op te bouwen. Er was een gat geslagen 
in Peeman’s klantenlijst, terwijl zijn huizenkapitaal voor een be-
langrijk deel was weggevaagd. Hoe groot deze schade was blijkt 
uit het feit dat er te weinig kroegen waren om de Nijmegenaren 
na de oorlog van een drankje te voorzien. Behalve noodwinkels, 
werden er dus ook noodcafés ingericht, waarvan er ééntje in het 
pand van Peeman aan de Waldeck Pyrmontsingel gevestigd werd. 
Wat betreft oorlogsschade had Jan Aart natuurlijk claims op de 
grond van zijn weggebombardeerde panden en kon hij aanspraak 
maken op vergoedingen voor oorlogsschade en wederopbouw. 
Maar die vergoedingen waren minimaal en er is geen aanwijzing 
dat hij uitgebreid gebruik van deze compensaties gemaakt heeft. 
Jan Aart verkocht veel van de grond en richtte zich weer op zijn 
bedrijf. Maar ondanks een zeker optimisme waren de jaren ’40 en 
’50 geen vette jaren. Het waren jaren waarin  de oorlogswonden 
langzaam moesten helen en waarin hard en serieus gewerkt werd. 
Veel geld werd er gestoken in de wederopbouw, terwijl uitgebreid 
feesten en uitgaan er nauwelijks bij was. In ieder geval werden 
in de consumptie van alcoholische drank absolute diepterecords 
bereikt. De drankenhandel moest lang wachten tot de markt weer 
aantrok. 

EEN MARKT MET PIEKEN EN DALEN

Ruine van café ‘t Silveren Seepaerd in de Burchtstraat, 1944.

Nel en Lena Peeman met een aantal Britse soldaten op het dak van de slijterij



��  100 jaar Peeman Dranken

Herinneringen…

De Peemankeetjes zijn misschien wel Jan Aart Peeman’s belang-
rijkste nalatenschap. Niet vanwege hun economische belang 
- ze hadden tegen de tijd van zijn overlijden hun beste tijd wel 
gehad - maar vanwege de enorme naamsbekendheid die ze zijn 
bedrijf hadden gebracht en nog steeds brengen. De naamsbe-
kendheid van Peeman reikte dankzij de keetjes veel verder dan 
zijn drankenhandel. De oudere Nijmegenaren zullen iedere kiosk 
vrijwel automatisch een Peemankeetje noemen, waarbij ook 
kioskeigenaren als Cor de Jong of de eigenaar van de kiosk aan 
de Willemsweg zich graag profileren als staande in de traditie 
van de Peemankeetjes. 

Rondvragend bij een Nijmeegse dagopvang voor ouderen 
valt op dat het vooral herinneringen uit de kinderjaren zijn 
die gespreksstof opleveren. Vrijwel iedereen herinnert zich het 
snoepjes halen bij een kiosk van Peeman. In de herinnering van 
de Nijmeegse ouderen wordt verteld dat zij iedere week talloze 
klusjes moesten uitvoeren om een paar centen te krijgen die ge-
spendeerd werden aan snoep. Andere kinderen konden rekenen 
op vrijgevige opa’s of zondagsgeld. Al dit geld wisselde bij een 
Peemankeetje van eigenaar in ruil tegen een goedgevulde hand 
snoep. 

Zondag was klaarblijkelijk de dag dat snoep werd gekocht. Die 
ene vrije dag werd door vele gezinnen met kinderen benut om te 
wandelen in stadsparken, waarbij het bezoek aan een Peeman-

keetje het hoogtepunt voor de kinderen betekende. Er duiken 
ook andere verhalen op. Van het geld bestemd voor de collecte 
in de kerk werden al snel een paar centen gespaard. Geld dat 
veel beter besteed werd bij een Peeman keetje. Een enkeling 
bezocht met zijn vriendjes de Stephanuskerk speciaal om naar 
geld te zoeken dat tijdens de collecte op de grond gevallen was. 
Natuurlijk werden ook deze centen gespendeerd aan snoep-
goed. Zo verdween heel wat van het meegegeven misgeld in de 
kas van de Peemankiosken. Bij dit alles was het dan wel zaak 
er voor te zorgen dat de kinderen, voordat ze thuis kwamen, 
informatie ingewonnen hadden over wie er die dag gepreekt 
had en waarover, maar vooral ook om de in snoep omgezette 
collectecenten direct op te eten. Slechts een gebrek aan eetlust 
kon de Nijmeegse kinderen verraden.  

Bij de Peemankeetjes kon het aardig druk worden op zo’n zon-
dag. Aan de ene kant van de keetjes konden de kinderen hun 
keuze maken. In een vitrine stonden de potten met snoep, of een 
grote bak met onder een afdekglas allemaal vakjes voor de ver-
schillende soorten snoepjes. De keuze was toen nog absoluut niet 
vergelijkbaar met hetgeen tegenwoordig in het snoepschap van 
een supermarkt ligt, maar aangezien toen voor een dubbeltje een 
hele zak vol gekocht kon worden en alle snoepjes individueel 
verkocht werden was de keuze moeilijk: zeker als broertjes en 
zusjes samen deden met het geld. Als ze dan omgelopen waren 
naar de voorkant om daar een puntzak te laten vullen, kwam het 
nog wel eens voor dat ze tijdens het wachten alweer vergeten 
waren welke snoepjes zij exact in die “toet” wilden hebben.

V.l.n.r.: Mevr. Kronenberg, 
Dhr. Lintsen, Mevr. Angelo

V.l.n.r.: Mevr. Rouw, Mw.Sewalt,
Mevr. Hendriks van Duin

Mevr. Hendriks
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HERINNERINGEN

Vanuit dit soort herinneringen kunnen we een redelijk beeld 
opbouwen van het assortiment van de keetjes. Hoewel ook 
kranten, melk en tabak wel genoemd worden beginnen de 
oudere jongeren pas te stralen bij de herinnering aan jodenvet, 
snoeppapier, sparwater, toverballen, kauwgum, spekmuizen, 
nougatblokken, ranja, jodensuiker en ijs van Davino. Een enke-
ling vertelt nog steeds enthousiast over de verlekkerde blikken 
die ze wierpen op de dozen met snoep achter de openstaande 
garagedeuren aan de Brahmsstraat, van waaruit Lena Peeman 
haar keetjes bevoorraadde. 

Ook op latere leeftijd bleven de keetjes belangrijk, zo werd 
ons verteld. Ook tieners vermaakten zich in de Nijmeegse 
parken en dromden samen in de buurt van keetjes, zoals die 
op het Valkhof, waar zelfs een terrasje aan toegevoegd was. 
In die jaren was het uitgaansleven nog vrij beperkt. Jongeren 
hadden niet het geld om ieder weekend uit te gaan en zelfs als 
zij een muziekvoorstelling of dansavond bezochten dan was 
er na het betalen van de entree op zijn hoogst nog geld voor 
een of twee consumpties. Het park was dan een betere plek om 
rond te hangen met vrienden of vriendinnen en te kijken of er 

contact te maken viel met het andere geslacht. Onder het genot 
van een flesje fris van 3 cent was het goed vertoeven op de 
zomerse middagen en avonden in het park.

Zodra de hemel niet meer van snoep gemaakt was en andere 
dingen aandacht op begonnen te eisen konden er minder dro-
men vervuld worden door Peeman’s kiosken. Maar het keetje 
bleef wel een vast ijkpunt, mede ook doordat Nijmegenaren 
door de jaren heen een band opbouwden met de uitbaters van 
hun favoriete keetje. Soms was het keetje ook letterlijk een toe-
vluchtsoord. De jonge vader die bij de bevalling van zijn vrouw 
in paniek raakte vond bij een Peemankeetje zijn rust. Hij was 
daardoor dan misschien bij lange na niet de eerste die op de 
hoogte was van de gezondheid van zijn vrouw of het geslacht 
van zijn kindje, maar het bewijst voor ons wel wat de betekenis 
van de Peemankeetjes voor veel Nijmegenaren was.

Mevr. Hendriks

Dhr. van Megen

V.l.n.r.: Mevr. Rouw, 
Mevr. Hendriks

V.l.n.r.: 
Dhr. Lintsen, 
Mevr. Angelo,
Mevr. Sewalt
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Persoonlijk jubileum waarschijnlijk 25ste trouwjaar. Naast familie vooral medewerkers vertegenwoordigers en relaties van het bedrijf. Met het witte schort: 
Lies Teeuwsen, links naast haar Cees van Eck, rechts van haar tweemaal in leer twee chauffeurs. De lange man boven met de platte pet is Chris Teeuwsen. 
De drager van de zwarte bolhoed is Fre Noevers (toen nog bedrijfsleider). De vrouw voor hem met de “bontjas”is zijn vrouw. Zittend natuurlijk Jan Aart 
Peeman en Geertje Boomsma. Een rij naar achter tussen het paar in staan Nel en Lena.



Fabriek op de Waldeck Pyrmontsingel. Eind jaren 30. Voorop Fré Noevers, 
boven in het raam Paulina Peeman, of misschien Lies Teeuwsen.

Nel Peeman voor de fabriek op de Waldeck Pyrmontsingel.
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Een nieuwe 
generatie

(19��-1971) 

Familie Peeman. Vlnr bovenste rij: Gonda Peeman + man (mr lintz), Lena Peeman, Paulina Peeman + Ed van Bilderbeek, Riet, Ant. 
Tweede rij: Leni (kind van Gonda), Geertje Boomsma (vrouw van Jan Aart Peeman), Jan Aart Peeman, Jan (kind van Gonda) en Nel Peeman. 
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Een nieuwe 
generatie

In deze periode werd er binnen Peeman Dranken plaats gemaakt 
voor een volgende generatie. Langzaam maar zeker trok Jan Aart 
Peeman zich terug uit zijn bedrijf. Voor de overname van Peeman 
Dranken waren in eerste instantie geen mannelijke kandidaten, 
terwijl dit nog absoluut een noodzaak was. De drankensector werd 
als ongeschikt voor vrouwen gezien. Natuurlijk werkten de dames 
Peeman al decennia op het kantoor, maar het bezoeken van 
kroegen en dranklokalen werd voor vrouwen toch als onfatsoenlijk 
beschouwd. Dit gold ook in enige mate voor mannen: hoewel het 
in privé-sfeer nuttigen van alcoholische dranken algemeen was, lag 
er een licht taboe op kroegbezoek en waren ook de ramen van 
Peeman’s slijterij nog geblindeerd. Voor de dames Peeman was 
het uitgesloten dat zij het onfatsoenlijke werk op zouden moeten 
knappen . 

Jan Aart kreeg in totaal negen kinderen met zijn eerste vrouw, 
Lena Maria van der Wildt. Maar zijn beide zoontjes zouden 
hun tweede verjaardag niet halen. Vijf dochters haalden wel de 
volwassenheid. Twee van deze dochters werkten uiteindelijk in het 
bedrijf. De oudste dochter, Nel (voluit Pietertje Neeltje Adriaan-
tje), deed de boekhouding, terwijl Lena (voluit Lena Maria, Jan 
Aart’s vierde dochter) over de kiosken ging. Beiden bleven echter 
ongetrouwd. Jan Aart Peeman’s tweede dochter, Gonda (voluit 
eigenlijk Adriaantje Lena Maria), was een goede kandidaat om 
eventueel voor een opvolger te kunnen zorgen. Zij trouwde immers 
met een andere Nijmeegse groothandelaar in dranken. Het paar 
vertrok echter naar Delft, waar Gonda in 1934 overleed. Ze was 
toen nog geen negenentwintig. Nog twee dochters van Jan Aart 
Peeman trouwden, waarbij de jongste dochter uiteindelijk voor een 
opvolger zorgde. Aria, oftewel Ant, trouwde namelijk in 1939 met 
Antoon Jansen (meestal Ton genoemd), die uiteindelijk de zaak 
over zou nemen.

In eerste instantie vertrok het pasgetrouwde echtpaar echter uit 
Nijmegen. Gedurende de oorlogsjaren woonden Ton en Ant in 
het Zuid-Hollandse Voorschoten, waar Ton voor Calvé werkte. 
In 1943 werd Jan Aart Peeman 65 en werd het tijd om over de 
toekomst van het bedrijf en de kinderen na te denken. Een deel 
van die toekomst was lastig in te schatten - de oorlog kon immers 
nog alle kanten op in ’43 - maar er moest iets gebeuren om het 
bedrijf te bewaren en zo de toekomst van zijn dochters veilig te 
stellen. Daarom werd Ton Jansen in 1943 medevennoot gemaakt 

in de Firma Peeman. Samen met Lena en Nel werd hij verantwoor-
delijk voor het bedrijf. Op dat moment woonde hij nog met Ant in 
Holland. Een verklaring hiervoor kon zijn dat er qua huisvesting 
nog niet zo snel iets geregeld kon worden, of dat de overname in 
de praktijk minder haast had dan het vastleggen van de papieren. 
Toen Holland getroffen werd door de hongerwinter raakte Ant Pee-
man echter ernstig ziek. Zij werd dan ook direct na de bevrijding 
naar Nijmegen gehaald, waar zij in het Wilhelmina Ziekenhuis 
verzorgd werd. Ton kwam ook mee en begon mee te helpen in 
het bedrijf van Ant’s vader. Ton vond snel zijn plek in het bedrijf 
van Jan Aart Peeman en nadat Ant genezen was, zou het stel niet 
terugkeren naar Holland. 

Jan Aart Peeman trok zich na de oorlog terug. Hij bleef zich wel 
enigszins met het bedrijf bemoeien, maar dan met name met 
enkele klanten die hij al decennia kende. Het dagelijks bestuur 
lag bij Ton, terwijl Nel en Lena zich kweten van de taken die zij 
ondertussen ook alweer decennia uitvoerden: de administratie en 
de bevoorrading van de keetjes. 

Na de dood van Jan Aart Peeman werd zijn kapitaal, inclusief de 
bedrijfsonderdelen, verdeeld onder zijn dochters. Het bedrijf bleef 
in de praktijk intact: de dochters die niet in het bedrijf werkten 
kregen panden of kapitaal die los stonden van de drankenhan-
del zelf. Lena, Ant en Nel erfden de belangrijke aandelen in de 
Drankenhandel, terwijl het bestuur definitief in 
handen kwam van de 
echtgenoot van Ant, 
Ton. Wat betreft de 
dagelijkse praktijk 
zal er weinig veran-
derd zijn: Nel bleef 
boekhouden en Lena 
regelde de zaken 
voor haar keetjes – nu 
ook daadwerkelijk 
haar eigendom. De 
vennootschapsverkla-
ring uit 1943 laat zien 
dat het bedrijf officieel 
drie verantwoordelijke 
eigenaars kende, maar 
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Overlijden Jan Aart Peeman

Op 23 november 1950 overleed Jan Aart Peeman na een ziekbed van drie weken, als gevolg van een hersenbloeding. Hij werd 
72 jaar oud. Op 27 november werd Jan Aart Peeman begraven op begraafplaats “rustoord” te Nijmegen, waarbij gesproken 
werd door de directeur van de Amstelbrouwerij en vertegenwoordigers van de Nederlandse bond van Bierhandelaren en de 
Nederlandse bond van Grossiers. Belangrijker nog dan het door Jan Aart Peeman genoten aanzien dat spreekt uit deze hoog-
waardigheidsbekleders was de zee van bloemen die zijn kist bedekte en de zeer grote belangstelling voor de uitvaart. Opvallend 
is dat er naast de gebruikelijke advertenties van familie, collega’s en kennissen in het Nijmeegs dagblad en de Gelderlander ook 
een beschrijving van de uitvaart verscheen in de laatstgenoemde krant. Hiermee werd bevestigd dat Jan Aart Peeman een belang-
rijke en bekende Nijmegenaar geworden was. Maar het is de toeloop die bevestigde dat Jan Aart Peeman niet alleen een grote 
ondernemer met een goed zakelijk inzicht was. De woorden die bij de teraardestelling gesproken werden over “de man met het 
warme hart, waarin plaats was voor iedereen” kunnen gezien de grote belangstelling dan ook geen holle frasen geweest zijn.

“Zegel”. Kwam waarschijnlijk bovenop de etiketten 
van de flessen sterke drank, of op mandflessen.
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dat in het bedrijf wel alle activiteiten zijn samengevoegd. Nel en 
Lena hadden hun bezittingen, maar de hier uit voortvloeiende acti-
viteiten - van wijnhandel, tot likeurproductie, tot de exploitatie van 
de kiosken - waren allemaal onderdeel van de firma J.A. Peeman. 
Ondanks de verschillende functies die ze uitvoerden binnen het 
bedrijf stonden de drie firmanten ook allemaal op gelijke voet. 
 
Het naoorlogse bedrijf in de dagelijkse praktijk
Het echte geld werd na de Tweede Wereldoorlog niet verdiend 
in de slijterij maar in het kantoor achterin de slijterij. Alleen al het 
kantoor, dat direct achter de winkelruimte lag, was drie keer zo 
groot als de slijtertij. In deze ruimte, die altijd blauw zag van de 
rook, zwaaide Nel de scepter over de administratie. Ook Lena had 
hier een bureau waar ze de zaken omtrent de keetjes regelde. 
Achter de winkel en het kantoor lag de fabriek waar limonade en 
mineraalwater gemaakt werden, maar waar ook nog enkele sterke 
dranken gemengd werden. De limonade die Peeman toen maakte 
heette “Jel”. Dit product werd overal in Nederland door verge-
lijkbare fabriekjes vanuit dezelfde essences geproduceerd. De 
coöperatie van Jel-producenten verzorgden gezamenlijk de flesjes, 
etiketten, reclames en bepaalden de smaak, waarna ieder afzon-
derlijk in lokale fabriekjes zijn eigen voorraad Jel produceerde. 
Bij Peeman draaide na de oorlog de limonadefabriek niet continu. 
Meestal was één dag per week voldoende om de voorraad aan 
te vullen. Op die ene dag was er een vulmachine in bedrijf, die 
na het vullen direct de flessendoppen op de flesjes sloeg. De oude 
kogelflessen, waarbij een kogel van binnenuit door koolzuurdruk 
de fles afsloot, waren om hygiënische redenen afgeschaft. De vul-
machine was eigenlijk het meest geautomatiseerde onderdeel van 
Peeman’s fabriek. Verder gebeurde vrijwel alles handmatig.
Peeman maakte in zijn fabriek ook zijn eigen jenevers en brande-
wijn, maar ondanks de aanwezigheid van de obligatoire distil-
leerketel werd er eigenlijk nooit gestookt. Peeman Dranken kocht 
- net als de meeste andere “distillateurs”- alcohol en essences in, 
waarna hij ze in zijn fabriek slechts hoefde te mengen en te bot-
telen. Het bottelen van de sterke drank gebeurde handmatig, waar-
bij de drank via een slang overgeheveld werd van het vat naar de 

klaarstaande flessen. (De vuller zoog daarbij regelmatig de alcohol 
net iets te lang aan, zodat hij zelf nog even een slok kon nemen 
voordat hij de slang naar de flesopeningen bracht.) Ook het afslui-
ten en labelen van de flessen ging met de hand. De flessen sterke 
drank werden handmatig gekurkt, waarna ze voorzien werden van 
een verzegeling door middel van een krimpcapsule of een loden 
kapje dat door een ring werd vastgezet. Na het afsluiten werden 
de flessen handmatig voorzien van een etiket. Deze niet al te inge-
wikkelde procedure behelsde het door de lijmdoos halen van de 
etiketten, waarna ze zo recht mogelijk op de fles geplakt werden. 
Enkele dagen, weken of maanden later kwamen de flessen weer 
terug. De flessen waren duur en er zat een hoog statiegeld op. 
Nu was het zaak alle etiketten er weer af te krijgen en de flessen 
schoon te maken. Daartoe lag achter de loods een spoelhok, waar 
het schoonmaakproces via enkele stations voltrokken werd. Het 
laten weken van de etiketten nam hierbij de meeste tijd in  beslag. 
Bij deze dagelijkse gang van zaken krijgt de lezer al snel een 
beeld van een rustig bedrijf, waar iedere dag een paar man in een 
andere ruimte met een ander proces aan de slag gingen, terwijl 
de rest van het bedrijf moest wachten op klandizie. Niets is minder 
waar. De belangrijkste onderdelen van Peeman Dranken waren 
niet de slijterij of de fabriek, maar de loods en de opslagkelders. 
Via deze ruimten vond namelijk distributie op grote schaal plaats.
In de loods werden de wagens van Peeman volgeladen om dage-
lijks cafés, zalen en verenigingen te voorzien van de nodige drank. 
Peeman begon zijn bedrijf ooit met een wagenpark bestaande uit 
een gesloten koets en een open paardenwagen. In 1914 kon hier 
dankzij Amstel al een gemotoriseerde vrachtwagen aan toege-
voegd worden, maar de paardenwagens bleven in gebruik. Sinds 
1912 fietste Chris Teeuwsen, de koetsier, in de zomer iedere och-
tend naar de Ooijpolder om daar het paard te halen. Ongezadeld 
reed hij op het paard naar Nijmegen terug, om daar op de bok 
van de koets zijn ronde te doen alvorens ’s avonds laat het paard 
terug te brengen en zijn fiets weer op te halen. Ondertussen reden 
collega’s, zoals zijn zoon, al decennia op vrachtwagens van Pee-
man. Na de oorlog verdwenen de paarden. De gang waardoor 
het paard naar de stal en het koetshuis liep – onderweg kreeg 
het door een raam vanuit het kantoor een suikerklontje aangereikt 
door Nel – werd voortaan alleen nog gebruikt voor opslag. In de 
stallen werd de voorraad van de keetjes opgeslagen, terwijl op de 
plek van de koets en in de loods twee Opel Blitz vrachtwagentjes, 
een Ford Transit en een Pick-up Volkswagenbus stonden. 
Eén of meerdere keren per week reed een gehuurde vrachtwa-
gen met aanhanger op en neer naar Amsterdam om daar een 
nieuwe voorraad bieren en frisdranken op te halen. Met de nodige 
precisie werd de aanhanger aan het eind van de dag bij Peeman 
de loods ingereden, waarna het laad- en loswerk begon. Dit was 
zwaar werk en de chauffeurs die terugkwamen van hun routes 
reden graag nog een blokje rond om het gesjouw met kratten en 
vaten te ontwijken. 
De werknemers van Peeman Dranken moesten sowieso hard 
werken. Er werd wel goed voor de werknemers gezorgd en goede 
krachten bleven lang bij Peeman werken, maar het werk was wel 
dusdanig slopend dat oudere werknemers er mee ophielden om 
lichter werk te gaan doen. Een koetsier als Chris Teeuwsen maakte 
extreem lange dagen naar huidige  standaarden, maar hij bleef 
wel veertig jaar bij Peeman werken, terwijl ook zijn zoon en 
kleinzoon er dienst namen. Een andere werknemer, die als sinds 
1912 voor Jan Aart Peeman werkte, hield het nog langer uit. Deze 
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Cornelis Peeman’s winkel aan de Graafseweg.

Reclamewagen van Amstel, achter de wagen staat Jan Aart Peeman.

Etalage Waldeck Pyrmontsingel. De gordijntjes werden door tante Nel gemaakt.
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Feestje ter ere van 50-jarig jubileum Fré Noevers (1962); Vlnr onbelangrijk, Cees van Eck (bedrijfsleider), Antoon Jansen,  Ant Jansen-Peeman, Willems 
(vertegenwoordiger land van maas en waal), Joop van Cleef (chauffeur), Fré Noevers (jubilaris/pensionaris), Chris Teeuwsen, Coby Hoppenbrouwer 
(administratie), Henny (boekhouding), Chauffeurs, Helgers (administratie), Frans Wanders (bijrijder, vroeger rechterhand van Jan Aart Peeman – want kon 
goed klussen), chauffeur (omgang op persoonlijke voet met familie – haalde Ant op na oorlog), Jannie van Eck (vrouw van).

Antoon jansen sr. feestje jubileum Fré Noevers (1962)
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Fré Noevers wist zich op te werken tot bedrijfsleider en had in zijn 
latere jaren een aanzienlijk lichtere functie dan Chris Teeuwsen. 
Na de jaren van Fré en Chris werd het echter pas echt hectisch in 
het bedrijf. De jonge jongens in de loods en op de wagens zouden 
nog veel meer werk gaan verzetten dan de oude rotten in hun 
topjaren. Gelukkig voor hen waren ondertussen echter Arbo-wetten 
en CAO’s in zwang geraakt. 

De jaren zestig en zeventig: vette jaren
Met de jaren zestig en zeventig brak een bloeiperiode aan voor 
Peeman Dranken. De sinds de achttiende eeuw dalende drank-
verkoop bereikte aan het begin van de jaren vijftig een naoorlogs 
dieptepunt.3 Aan het eind van de jaren vijftig begon de alcohol-
consumptie voorzichtig te stijgen. In de jaren zestig versnelde deze 
stijging en verdubbelde de consumptie van minder dan twee naar 
ongeveer vier liter pure alcohol per persoon per jaar. Ondanks de 
heftige concurrentie van supermarkten en andere detailhandelaren, 
hadden de drankhandelaren een lange periode van fikse groei 
en forse winsten. In de jaren zeventig verdubbelde de alcoholcon-
sumptie opnieuw in een continu stijgende lijn.
Terwijl er in de jaren vijftig nog een lichte daling te zien was in de 
aantallen alcoholgebruikers, gingen in de jaren zestig ook meer 
mensen drinken. Dankzij de stijgende welvaart was uitgaan niet 
langer een luxe tijdverdrijf, maar een gewone avondvulling. Meer 
en meer mensen hadden tijd en geld om in de weekenden, maar 
ook door de week een café of concertzaal te bezoeken. Vooral 
jongeren – met name studenten – profiteerden van hun toegeno-
men vrijheid en rijkdom. Uitgaan werd een belangrijk deel van de 
opkomende jongerencultuur. De Nijmeegse kroegen en concertza-
len in de binnenstad werden big business, terwijl ook de studenten-
verenigingen met hun dispuutshuizen gloriedagen doormaakten. 
Het bier vloeide rijkelijk in de Nijmeegse stad en Peeman Dranken 
maakte gigantische omzetten.

Op dit moment gingen ook de brouwers zich actief profileren. 
Terwijl de grotere merken de kleinere opslokten en de biermarkt 
mondialiseerde werd reclame steeds belangrijker. In plaats van 
simpele advertenties en een enkel reclamebord met een naam 
en een slogan werden de reclames intelligenter. Bier en drank 
kwam zo in een ander daglicht te staan, zodat het taboe voor veel 
groepen werd doorbroken. In de jaren zestig nam bijvoorbeeld 

langzaam de bierconsumptie door vrouwen toe.

Belangrijk was ook dat middenstanders kansen zagen en grepen. 
Tot aan de jaren zestig was er amper sprake van een terrascultuur 
en wisten caféhouders niet hoe ze in moesten springen op grote 
evenementen. De Nijmeegse zomerfeesten waren hier een goed 
voorbeeld van. Toen het “Bierkeldertje” (nu het Keldercafé) op de 
Grote Markt in 1968 startte met het aanleggen van terrassen en 
statafels bij de Vierdaagsefeesten, viel ook bij andere cafés het 
kwartje. Tot die tijd werden er bij carnaval, kermis en de Vierdaag-
se wel grote omzetten gedraaid, maar alle drankverkoop en het 
merendeel van de drankconsumptie vond binnen plaats. Nadat - 
met hulp van Peeman - een deel van de Grote Markt voor het “Bier-
keldertje” voorzien werd van tafeltjes, stoelen en bier, ontstond een 
meer openbare feestcultuur. Precies zoals we die tegenwoordig 
kennen: met feesttenten, tapstations en evenementenbier. 

Vanaf dit moment begonnen de hoogtijdagen voor cafés ook van 
carnaval naar de Vierdaagse te verschuiven. Het toch vaak koude 
carnaval nam in populariteit af, terwijl de Vierdaagse feesten 
explosief groeiden. Niet alleen voor de cafés betekende deze 
periode  keihard werken, ook voor Peeman waren het vermoei-
ende maar zeer lucratieve dagen. Peeman regelde vaak niet alleen 
de drank, maar ook het feestmeubilair. Voor dit soort evenemen-
ten was de eigen voorraad meubelen niet toereikend en werden 
meubelen bij gehuurd. In dit soort weken werden door Peeman 
wel 3000 vaten bier geleverd. Gezien Peeman’s opslagcapaciteit 
van 400 vaten betekende dit een logistieke nachtmerrie. Na een 
dergelijke week zwoegen kon de boekhouding echter ook weer 
een topomzet in de boeken noteren. 

Agentschap: fuserende brouwers en de zorg voor het rayon
In de jaren zestig vond nog een belangrijke ontwikkeling plaats 
voor Peeman Dranken: Heineken nam Amstel over. Twee van de 
grootste brouwers op de Nederlandse markt, die elkaar al jaren fel 
beconcurreerden, gingen ineens samenwerken. Voor Peeman Dran-
ken leverde dit in de eerste plaats meer kopzorgen op dan dat het 
een vooruitgang was. De beide brouwers hoefden weliswaar niet
 

Vieux, jonge jenever en blijkbaar ook oranjebitter hoorden ook tot 
Peeman’s eigen producten.

3. Het vorige dieptepunt lag voor de oorlog, in de crisisjaren van de jaren dertig.
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V.l.n.r.: 1. Één van de kantoormedwerkers, 2. Jannie van Eck, 3. Cees van Eck, 4. Antoon Jansen, 5. Aria Jansen-Peeman, 6. (voor) Chris Teeuwsen, 7. (achter) 
Fré Noevers, 8. Mevr. Hellegers, 9. Frans Wanders, 10. Één van de chauffeurs, 11. Cobie Hoppenbrouwers, 12. Dhr. Willems, 13. Henny Saras, 14. Joop van 
Kleef, 15. Één van de chauffeurs.
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meer tegen elkaar op te boksen, maar hun agenten beconcur-
reerden elkaar nog wel. Voor de fusie waren er in Nijmegen twee 
Heineken-agentschappen en een Amstel-agentschap, waarbij Pee-
man dus geen concurrentie had voor de verkoop van zijn “eigen” 
bier. Na de fusie visten de betrokken drankenhandelaars allen in 
dezelfde vijver. Verder probeerde Heineken tegelijk met de fusie 
ook de verkoop te stroomlijnen. Eén van de twee concurrenten van 
Peeman was namelijk een depot van de brouwer zelf. Heineken 
bevoordeelde in de jaren na de fusie natuurlijk haar directe 
verkooppunt boven dat van Peeman en de andere Heineken-agent. 
Het kwam erop neer dat Peeman met zijn eigen leverancier moest 
concurreren, waarbij de laatste enkele voordelen had ten opzichte 
van de agent. Overigens veranderde er weinig wat betreft de 
bierverkoop: Peeman bleef exclusief Amstel leveren, terwijl de 
Heineken-agenten Heineken leverden. Aangezien Peeman goede 
banden had opgebouwd met de Nijmeegse studentenverenigingen 
en er actief voor gezorgd had dat Amstel het Nijmeegse studenten-
bier werd, bleven alle studentenkroegen nog lang exclusief klant 
van Peeman.

Later voerde Heineken nog een schaalvergroting door die nadelig 
was voor de voormalige agenten. In plaats van fusten te leveren, 
kwamen er bij de grote verkooppunten tanks van 1000 liter te 
staan en werd bevoorraad met een tankwagen. Wat betreft de 
levering van bier was dit een enorme vooruitgang, die handelaren 
als Peeman het nakijken gaven. Peeman Dranken pareerde deze 
concurrentieslag echter probleemloos. Met bier alleen kon immers 
geen café overleven. De drankenhandels konden zich toeleg-
gen op de rest van de in de horeca aangeboden en benodigde 
producten. Daarnaast diversifieerde de drankcultuur, waarbij de 
speciaalbieren meer en meer in zwang raakten – ten koste van het 
standaard tapbier. Peeman leverde steeds meer Duitse en Belgi-
sche bieren als Bittburger en Westmalle op fles en fust. Terwijl de 
brouwerijen zich richtten op de bulkverkoop van een enkel product 
richtte Peeman zich op het volledige assortiment van de horeca: 
van speciaalbier en wijn tot chocomel en pinda’s. Zo bleef Peeman 
Dranken ondanks de fusie grotendeels haar eigen rayon bedienen. 
Dit rayon was groter dan alleen de stad Nijmegen. Op het hoogte-
punt hoorden de dorpen van Druten tot Millingen en van Lent tot 
aan Cuijk tot het gebied waarin Peeman bier verstrekte. Het rayon 
was echter lang niet altijd zo groot geweest. Jan Aart Peeman 
moest vroeger immers zijn afzetgebied – dat nog een stuk minder 

druk bevolkt was - 
zien te bevoorraden 
met een paarden-
wagen. Als een van 
de oudste agenten 
van Nederland 
had het rayon 
Nijmegen wel 
altijd al een 
relatief groot 
marktgebied 
gehad, maar er 
werden later ook 
veel kleinere 
agenten over 
genomen. Zo werd 
het agentschap 

Druten overgenomen en het gebied Maas & Waal toegevoegd.
Dit soort overnames gingen in het begin vaak heel voorzichtig. 
Zo werd bij de overname van een agentschap in Beuningen een 
deel van de organisatie intact gelaten. Lange tijd bleef er nog een 
depot bestaan in Beuningen en had dit gebied ook een eigen 
vertegenwoordiger. Het werd als verstandig beschouwd om de 
oude relaties in stand te houden, terwijl de Nijmegenaren ook 
verwachtten dat het gunstig zou zijn de zaken in de dorpen niet 
door een stedeling te laten regelen. Iedereen ging uit van een 
andere mentaliteit in het buitengebied, waarbij de chauffeurs altijd 
klaagden over de tegenvallende hoeveelheden koffie, fris en 
versnaperingen die werden aangeboden. Pas veel later zou de 
status aparte voor Beuningen beëindigd worden, waarna bleek 
dat het hebben van een “dorpse” vertegenwoordiger eigenlijk niet 
zo veel uitmaakte. De steeds groter wordende afstanden vereisten 
een groeiend wagenpark. Uit de jaren zestig stamt een trotse foto 
waarop Ton Jansen’s wagenpark te zien is, inclusief zijn eigen 
privé-auto (De Citroën DS) en die van één van zijn medewerkers. 
Alle chauffeurs op de foto hadden hun vaste routes en wagens. In 
de stad reed de Volkswagen rond, de Ford Transit ging naar Maas 
& Waal, terwijl de twee Opels in Nijmegen en omgeving 
rondreden. 

EEN NIEUWE GENERATIE
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Vader en zoon Jansen
Aan het begin van de jaren zeventig werd in het bedrijf ruimte 
gemaakt voor een nieuwe generatie. Nel en Lena Peeman waren 
in het begin van de jaren zestig al uit het bedrijf gestapt. Lena 
beheerde weliswaar samen met Nel nog een jaar of twee haar 
kioskjes voor eigen rekening, maar wat betreft de drankenhandel 
werden de dames uitgekocht door Ton Jansen. Aan het begin van 
de jaren zeventig liep deze echter ook alweer tegen de zestig, ter-
wijl zijn zoon bijna de detailhandelschool af had. In 1971 begon 
Ton Jansen’s zoon Arie Anton Jansen – ook Ton genoemd – zich 
voor het eerst op bestuurlijk niveau met het bedrijf te bemoeien. 
Jong bloed was ook wel nodig aangezien Ton Jansen senior zich 
steeds behoudender opstelde en vlak voor zijn pensioen weinig 
meer durfde te investeren. Een van de eerste zaken die zijn zoon 
door wist te drukken was de aanschaf van een heftruck, waarmee 
het laad- en losproces enorm werd versneld. 

Toen de jonge Ton Jansen in ’72 klaar was met zijn opleiding 
begon hij als boekhouder in het bedrijf van zijn vader. Ton senior 
had in de boekhouding bijna dubbel personeel voor iedere functie 
en het vereiste enig touwtrekken voordat de jonge Ton als boek-
houder een volledige functie invulde. Toen de andere boekhouder 
het bedrijf verliet kon Ton junior zijn vleugels uitslaan. Zijn vader 
bemoeide zich in die tijd niet intensief meer met het bedrijf: hij 
hield zich voornamelijk bezig met de kas en het contact met enkele 
klanten. Hierdoor kon Ton junior langzaam de bedrijfsleiding over-
nemen. In ’77 trad Ton Jansen senior op vijfenzestigjarige leeftijd 
officieel terug. Hij kwam nog wel eens langs - net als Jan Aart 
Peeman op zijn oude dag nog deed - maar uiteindelijk vooral om 
even te kletsen met zijn schoondochter, Els, die in de boekhouding 
werkte. Het bedrijf was ondertussen van een vennootschap onder 
firma over gegaan in een besloten vennootschap. Heel geleidelijk 
kon de jonge Ton Jansen zich dus ook bij het bedrijf inkopen door 
onder andere zijn eindejaarsbonus steeds om te zetten in een 
aandeel in het bedrijf. De wisseling van de wacht tussen beide Ton 
Jansen’s betekende een kleine cultuuromslag. De behoudendheid 
van Ton senior kwam niet alleen tot uiting in investeringen in ma-
terieel. Ook had hij relatief gezien veel te veel personeelsleden in 
dienst, waarvan een groot aantal administratieve taken vervulde. 
Terwijl de oude Ton Jansen een administratieve perfectionist was, 
die zich heel sterk bezig hield met cijfers en statistiek, keek zijn 
zoon meer naar de werkvloer en zijn klanten. Hij zag dat de dran-
kenhandel in zijn groei geremd werd door boventallig personeel 
en probeerde voorzichtig het aandeel van het kantoorpersoneel 
terug te brengen. Hiervoor werd zelfs een computer aangeschaft. 
Een toentertijd nog zeldzaam en vooral kolossaal apparaat.4 
Dergelijke technische oplossingen en een stroomlijning van proces-
sen leverden vrijwel direct goede resultaten op: in de eerste jaren 
onder de nieuwe leiding werd er een forse groei gehaald van zo’n 
tien procent per jaar. 

Het verschil tussen de visies van vader en zoon Jansen zat hem 
in de manier waarop zij het bedrijf  binnenkwamen. Terwijl Ton 
Jansen senior in het bedrijf bovenaan de ladder begonnen was, 
groeide zijn zoon echt op in het bedrijf. Als klein jongetje leerde 
hij de fabriek, de winkel en het kantoor al van haver tot gort ken-
nen, terwijl hij ook een band opbouwde met de personeelsleden. 

Vanaf zijn veertiende werkte Ton junior iedere zaterdag en in de 
schoolvakanties in het bedrijf van zijn vader. In de loop der jaren 
heeft hij zo alle hoeken van de werkvloer wel gezien: van het 
laden en lossen, tot het rijden op de vrachtwagens, maar ook het 
lichtere werk in de slijterij en op kantoor.

Terwijl zaken als de boekhouding geautomatiseerd werden en een 
deel van de administratie uitbesteed kon worden, werd het contact 
met de klant steeds belangrijker. De vele vertegenwoordigers die 
Jan Aart Peeman en Ton Jansen senior vroeger ontvingen, namen 
in aantal af. Waar vroeger ieder afzonderlijk product dat niet door 
Peeman zelf geproduceerd werd afkomstig was van een gespe-
cialiseerd fabriekje, kwamen deze producten later van enkele 
grote aanbieders, die de kleinere fabriekjes opgeslokt hadden. 
Ondanks het feit dat vanaf de jaren zestig het aantal producten 
dat bij Peeman verkocht werd explosief groeide, nam het aantal 
leveranciers enorm af. De bekende namen van de fabrikanten 
van sterke drank bestonden nog, maar de bijbehorende jenevers 
en likeuren kwamen ondertussen voor een groot deel van één of 
twee grote concerns. De tientallen smaken frisdrank kwamen veelal 
uit één fabriek en werden verkocht via de grote brouwers, terwijl 
ook de wijninkoop gestroomlijnd was. De tijd die voeger besteed 
werd aan het ontvangen van de leveranciers kon nu beter ingezet 
worden voor serviceverlening aan de klanten.  
 

DE ONDERGANG VAN DE PEEMANKEETJES

4. Een apparaat dat sindsdien overigens altijd gemeden is door de aanschaffer, die zijn handen niet wilde branden aan administratieve software-drama’s.

De ondergang van 
de Peemankeetjes

Peemankeetje St-Jorisstraat, 1970.
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De ondergang van de Peemankeetjes
In ruim zeventig jaar was de situatie drastisch veranderd voor Jan 
Aart Peeman’s grootste blikvangers: de keetjes. Al voor de Tweede 
Wereldoorlog begon een toenemende schaarste in openbare ruim-
te de keetjes parten te spelen. Door het groeiende verkeer werden 
wegverbredingen noodzakelijk en veranderde het aanzien van 
de stad. Die verbrede wegen en stoepen drukten de keetjes danig 
in het nauw. Al aan het eind van de jaren dertig moesten enkele 
keetjes wijken voor de uitbreiding van de infrastructuur. In sommige 
gevallen werd ervoor gekozen de keetjes een nieuwe locatie te 
geven, zoals bijvoorbeeld gebeurde met het keetje op het Valkhof, 
dat op de Berg en Dalseweg kwam te staan. Het vinden van dit 
soort locaties werd wel steeds lastiger, zodat in andere gevallen de 
keetjes niet behouden konden worden. 
De oorlog zelf deed de keetjes ook geen goed. Terwijl ook in de 
oorlog het leven gewoon doorging, inclusief zondagen met ijsjes 
in het Valkhofpark, hadden in de latere jaren van schaarste de 
keetjes het toch ook moeilijk. De keetjes verkochten immers geen 
eerste levensbehoeften, maar producten als snoep, frisdrank, tabak 
en kranten. Nijmegen kende weliswaar geen hongerwinter, maar 
ook hier was een gebrek aan allerlei producten. De vraag was in 
deze periode waarschijnlijk te beperkt om ze zeven dagen per 
week open te houden.

De keetjes hadden ook te maken met fysieke oorlogsschade. Zo 
werden er tijdens het restaureren van het laatste Peemankeetje in 
de jaren tachtig bijvoorbeeld nog kogelgaten aangetroffen. Die 
kogelgaten waren echter nog een lichte beschadiging: andere 
keetjes werden onherstelbaar beschadigd of zelfs compleet vernie-
tigd. Met name het vergissingsbombardement op Nijmegen van 22 
februari 1944 heeft grote verwoestingen aangericht in de Nij-
meegse binnenstad. Hoeveel keetjes er verdwenen in de oorlogsja-
ren is lastig te zeggen, omdat documentatie hierover niet bewaard 
is gebleven. Wel meldde de Gelderlander in 1975 dat vrijwel alle 
keetjes onherstelbaar beschadigd en verdwenen waren. Opval-
lende overblijvers zijn er echter ook: zowel het keetje bij het station 
als het keetje bij het Hunnerpark overleefden de oorlog, terwijl de 
bomtapijten de omgeving tot een maanlandschap gemaakt had-
den.

Na de oorlog bleek de stedelijke vernieuwing een grote bedrei-
ging voor de overgebleven Peemankeetjes. In de jaren veertig en 
vijftig werd de wederopbouw in Nijmegen groots aangepakt. Deze 
stedelijke vernieuwing ging gepaard met sloop, wegverbredingen 
en infrastructurele herindelingen: sinds de jaren ’30 de natuurlijke 
vijanden van de Peemankeetjes. Met de opkomst van grootscha-
lig autogebruik en de groei van de stad werd dit proces in de 
volgende decennia doorgezet. Ook het economische nut van de 
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meer een bijzaak te worden voor het bedrijf Peeman. Met name 
de groothandel werd steeds belangrijker. Terwijl frisdranken en 
limonade bij steeds meer aanbieders verkrijgbaar waren, richtte 
Peeman dranken zich op de alcoholhoudende dranken. Van im-
mens belang hierbij is waarschijnlijk het lot van Peeman’s eigen 
limonade en mineraalwater. Op een gegeven moment is het bedrijf 
gestopt met de fabricage van eigen frisdrank en spuitwater, waar-
bij de concurrentie van andere merken frisdrank en bronwater een 
grote rol gespeeld hebben. Vanaf het moment dat Peeman geen 
water en frisdrank meer maakte vervreemdden de keetjes van het 
bedrijf.
Peeman was een gevestigde naam geworden in Nijmegen en had 
de reclame via de huisjes nauwelijks nog nodig. Ook de noodzaak 
om de keetjes aan te houden als positief tegenwicht tegen een 
publiek oordeel met betrekking tot drankverkoop verdween. Als 
Peeman al doorging met het uitbaten van de keetjes na de afslui-
ting van de frisdrank- en mineraalwaterproductie dan werden in de 
keetjes geen eigen producten meer verkocht. Het nut als afzetpunt 
voor het eigen product verdween terwijl ook de marges slonken. 
Terwijl nog wel een aparte administratie gehouden moest worden, 
om de keetjes te voorzien van kranten, snoep en tabak. Het werd 
steeds duidelijker hoe de keetjes het bedrijf afleidden van haar 
hoofdtaak: de drankverkoop. Ondertussen was de maatschappelij-
ke waarde van de keetjes allerminst afgenomen. Nog steeds koch-
ten de Nijmegenaren graag bij de keetjes en gingen ze er buurten 
op een zwoele zomeravond. Het waren nog altijd belangrijke ont-
moetingsplaatsen die midden in de samenleving stonden. Vanuit de 
keetjes werd een oogje in het zeil gehouden, en werd ongetwijfeld 
ook al het lokale nieuws en de laatste roddels onder de buurtbewo-
ners verspreid. Generatie na generatie was men opgegroeid met 
dat keetje om de hoek, waar je als kind op ’s zondags iets lekkers 
ging halen of waar je door moeder langs gestuurd werd om een 
vergeten boodschap te halen. Een van de belangrijkste troeven van 
de Peemankeetjes was dat zij niet gebonden waren aan winkel-
sluitingstijden. De keetjes begonnen ooit als een seizoensonder-
neming, maar waren tijdens die hoogseizoenen wel 7 dagen per 
week open, van ’s ochtend zeer vroeg tot ’s avonds zeer laat. Toen 
de keetjes werkelijk succesvol bleken waren ze vrijwel 365 dagen 
per jaar open. Slechts op de belangrijkste feestdagen of bij ziekte 
van de uitbater bleven de keetjes gesloten. Dit betekende dat zelfs 
als het gehele assortiment ook bij andere winkels te verkrijgen was 
de keetjes nog in het voordeel waren, simpelweg omdat de Nijme-
genaren er terecht konden wanneer de normale winkels al gesloten 
waren. Dit voordeel werd natuurlijk extra duidelijk op zondag. Op 
zondag hadden de keetjes als het ware een monopolie op de ver-
koop. Maar voor Peeman Dranken waren de overgebleven keetjes 
een last geworden. Ze pasten simpelweg niet meer in het bedrijf. 
Eind jaren ’60 werd dan ook besloten de overgebleven keetjes van 
de hand te doen. De toenmalige uitbaters kregen bij de verkoop 
voorrang en velen kozen ook voor aankoop. Voor een schappelijk 
bedrag kochten zij de kleine buurtwinkeltjes waarmee ze vergroeid 
waren en werden eigen baas. Voor velen betekende dit het begin 
van een succesvol bestaan als kleine middenstander. Nu de winst 
niet meer afgedragen hoefde te worden bleken de keetjes nog 
zeer succesvol. De kioskhouders konden nu vrijelijk hun assortiment 
aanpassen en kozen ieder een eigen koers. Op het moment dat de 
keetjes in handen kwamen van hun uitbaters, verdween echter niet 
de associatie met Peeman. Nog decennia na de verkoop heetten 
de kioskjes Peemankeetjes, terwijl voor de oudere Nijmegenaren 
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Carnaval – Peeman sponsorde wel vaker wagens en reed mee in de optocht.
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eigenlijk iedere Nijmeegse kiosk een Peemankeetje is. De paar 
originele keetjes, nog stammend uit de tijd van de drankbestrijding 
– of in ieder geval een kopie van deze kioskjes van niet veel later 
– waren echter zeldzaam geworden. De antieke houten huisjes 
hadden hun beste tijd ook al gehad en stonden al vele, vele decen-
nia in weer en wind. Ze hadden weliswaar met enige regelmaat 
een nieuw, modieus verfje gekregen, maar verder was er weinig 
veranderd. In de jaren zestig bleken de originele keetjes gevoelig 
voor criminaliteit. De volledig uit hout opgetrokken bouwsels waren 
gemakkelijk te kraken. Een andere manier waarop de Peemankeet-
jes uit de tijd raakten lag in het comfort. Voor veel uitbaters waren 
ze te krap, te koud en te winderig. Dankzij verbeterde zorgwetten 
was er ook nog maar weinig noodzaak voor invaliden om voor 
een klein loontje een keetje te runnen. Er lag zeker een markt voor 
keethouders, maar hiervoor was ruimte nodig. Dit is de belangrijk-
ste verklaring voor het verdwijnen van de laatste Peemankeetjes: 
de eigenaren kozen uiteindelijk allemaal voor nieuwe kiosken. 
Minder pittoresk in uitstraling, maar wel ruimtelijker en comforta-
beler. Ook de kioskhouders waren gedwongen te groeien, wilden 
zij hun hoofd boven water houden. Zowel op het Hunnerpark, de 
Groesbeekseweg en op de hoek van de Willemsweg en de Graaf-
seweg staan nog steeds kiosken waar ooit Peemankeetjes stonden. 

Een vriendelijk bedrijf in een verhardende maatschappij
De jaren tachtig betekenden voor velen een domper op de feest-
vreugde van de jaren zeventig, hoewel hier wat betreft drankenver-
koop weinig van te merken was. Het gemiddelde consumptiepeil 
piekte en daalde lichtjes, maar zou tot aan het einde van de eeuw 
redelijk stabiel blijven. De groei was er dus enigszins uit, maar de 
handel draaide nog uitstekend. Volgens Ton Jansen was het werk 
van de drankagent ook niet zo moeilijk. Mensen bleven toch wel 

drinken, ondanks het feit dat het soms goedkoper was om bier in 
de aanbieding bij de supermarkt te halen. Als gevestigd dranken-
handelaar had je dus een redelijk stabiel inkomen. Toch waren de 
jaren tachtig een lastiger tijdperk dan de twee voorgaande decen-
nia. Na de oliecrisis van ’79 vond er een economische terugval 
plaats, waarna conservatieve maatregelen botsten met progressief 
gedachtegoed. Gelukkig raakte Peeman Dranken nooit verstrikt in 
de strijd tussen maatschappelijke groepen. Toen bij de Piersonrel-
len in 1981 de tanks door de straten van Nijmegen reden, werden 
de kratjes van Peeman zonder protesten over de barricades getild. 
Peeman kon probleemloos leveren aan de Nijmeegse disputen, 
aan de chique restaurants, maar ook aan de krakers en illegale 
studentencafés. 

Nijmegen tijdens de Piersonrellen in 1981.
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Peeman Dranken kreeg natuurlijk wel kritiek van reguliere kroegei-
genaren dat zij ook drank leverden aan de kraakcafés, maar de 
cafébazen klaagden ook over levering aan sportclubs en particu-
lieren. Al jaren verzorgde Peeman Dranken bier voor evenementen 
van Nijmegenaren uit alle sociale lagen, dus waarom een uitzon-
dering maken voor punkers? De illegale cafés van de tachtiger ja-
ren lagen wel gevoelig, maar het spel dat de normale caféhouders 
speelden met inkoop en vergunningen verdiende ook niet altijd 
de schoonheidsprijs. Het enige dat de klagers wisten te bereiken 
was dat Peeman op een gegeven moment ging leveren met een 
wagen zonder reclameopdruk. Al eerder, in de jaren zeventig, 
werden tijdelijke cafés tijdens bezettingsacties op de universiteit 
bevoorraad door Peeman Dranken. Toen kaartte de drankenhandel 
de zaak zelf aan bij het universiteitsbestuur, maar in overleg werd 
besloten dat Peeman gewoon kon leveren in de bezette gebouwen, 
aangezien de studenten anders elders bier gingen halen. Naast de 
strijd tussen het gezag en maatschappelijke groepen was er ook 
een veel gemoedelijkere “strijd” tussen de Nijmeegse subculturen. 
Iedereen dronk zijn pilsje en vierde zijn feestje. Maar aan het 
einde van de maand wilden de inkopers van zowel de Diogenes 
als de Carolus Magnus-sociëteit graag horen dat er bij hen meer 
gedronken was dan bij de ander. De dienstdoende chauffeur van 
Peeman bleef tussen de partijen in staan en rekende na een gezel-
lig praatje af om de concurrent te bevoorraden. Peeman genoot zo 

toch wel een speciale positie. 

Als belemmering voor Peeman kunnen hooguit de alcoholcontroles, 
die in de jaren tachtig sterk opkwamen, genoemd worden. Terwijl 
vroeger vrijwel iedereen met een paar pilsjes op nog gewoon zelf 
naar huis reed, werd er in de jaren tachtig een begin gemaakt met 
verkeerscontroles, gepaard met strengere wetgeving wat betreft 
alcohol in het verkeer. Dit heeft wel invloed gehad op de manier 
waarop mensen uitgingen, maar een echte dip in het alcoholge-
bruik is door deze maatregelen nauwelijks te bespeuren. Sowieso 
gingen de vele studenten en jongeren al een tijdje niet meer met de 
auto op stap – de oliecrisis had het omvangrijke wagenpark van 
de studentenbevolking gedecimeerd. De chauffeurs van Peeman 
moesten nu ook extra oppassen, gewend als zij waren tijdens hun 
rondes zo nu en dan een neutje achterover te slaan. 

Het laatste keetje
Langzaam verdwenen in deze periode ook de laatste keetjes. Van 
het keetje bij de Lange Hezelstraat, bijvoorbeeld, bestaat nog een 
foto uit 1960, van het keetje bij Kelfkensbosch is nog een opname 
uit 1970. De keetjes verloren hun flair en ondanks hun lange 
verleden verloren ze ook de aandacht van fotografen en vertel-
lers. In veel gevallen waren de keetjes ook nog maar een schaduw 
van het originele ontwerp: vrijwel alle franje was verdwenen. De 
laatste houten Peemankeetjes zijn waarschijnlijk de kiosken op de 
Groesbeekseweg en die op de hoek van de Willemsweg en de 
Graafseweg geweest zijn. Ook moet er in de jaren tachtig nog een 
authentiek Peemankeetje gestaan hebben aan de Mariënboom-
seweg op het terrein van tennisvereniging Quick. Dit keetje had 
echter zijn functie verloren en werd als opslaghok gebruikt. Het 
keetje op de Groesbeekseweg was uiteindelijk het laatste functio-
nele keetje. En toen, in april 1984, was het voorbij. Een telefoontje 
midden in de nacht verstoorde de slaap van Toon en Rietje van 
Vorsselen, de uitbaters van het laatste originele keetje. Een dronken 
bestuurder was van de weg afgeraakt en was op hun kiosk inge-
reden. Het houten huisje lag volledig uit elkaar. Toen de eigenaars 
in het holst van de nacht aankwamen troffen ze een ravage aan. 
De straat lag bezaaid met koopwaar. Enigszins aangedaan begon 
het echtpaar, met enige hulp van de politie en wakker geworden 
buurtbewoners alle spullen te verzamelen. De wanden van de keet 
werden zo goed en zo kwaad mogelijk overeind gezet, en daarna 
provisorisch afgesloten.  De volgende dag poseerden de nog 
steeds aangedane Toon en Rietje voor het wrak van hun keetje en 
drukte de Gelderlander een In Memoriam af van het laatste Pee-
mankeetje. Een aannemer had geconcludeerd dat het huisje niet 
meer te redden was, waarna de wrakstukken afgevoerd werden en 
een nieuwe kiosk ontworpen kon worden. 

Gelukkig was dit nog niet het einde van het keetje. De familie 
Jansen ontfermde zich over de brokstukken. Ton en Els Jansen lieten 
de stukken naar hun huis aan de Berg en Dalseweg transporteren. 
Later werd begonnen aan de restauratiewerkzaamheden. Niet alle 
delen van het keetje waren te redden. De muurpanelen kregen een 
broodnodige opknapbeurt waarbij de kogelgaten uit de tweede 
wereldoorlog dichtgekit werden. Uiteindelijk werd uit de brokstuk-
ken weer een mooi keetje geconstrueerd. Het staat nu nog steeds 
in Jan Aart Peeman’s vroegere tuin aan de Berg en Dalseweg en 
doet dienst als tuinhuisje. 

Het laatste Peemankeetje aan de Willemsweg, 1984.
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Feestje ter opening van het filiaal op de Koopvaardijweg, 1984. De grijze dame in het bruin is Lena Peeman. Ton Jansen kijkt omlaag naar 
zijn drie kinderen vlnr: Erik, Marieke en Suzan. 

De dame in het donkerblauw met de lichtblauwe kraag en de 
“epauletten” is Els, Ton’s vrouw.

Ton Jansen krijgt een glas-in-lood-Peemanlogo cadeau.

Uitnodiging t.b.v. open huis Koopvaardijweg. 
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Nijpend ruimtegebrek
De grote groei die Peeman doormaakte in de jaren zestig en 
zeventig leverde enorme ruimteproblemen op. Aan het begin van 
de jaren zestig was ieder hoekje van het pand op de Waldeck Pyr-

montsingel in gebruik. De binnenplaats was al vele malen verkleind 
en overkapt. Vele oude ruimtes hadden een andere bestemming 
gekregen. De stallen, de gang naar de binnenplaats, de plek waar 
vroeger de mesthoop lag, het koetshuis; overal lag nu koopwaar. 
Ook in het hoofdpand zelf was iedere ruimte in gebruik. Vrijwel 
overal stond wel iets opgeslagen, van de overvolle kelders tot de 
ruimte onder de trap. Daarom werd er in het begin van de jaren 
zestig uitgebreid. Peeman Dranken breidde uit tot aan de hoek 
van de straat, waar de slijterij en het kantoor naartoe verplaatst 
werden. De slijterij kreeg een ruime etalage en lag aan een veel 
drukkere straat. Het resultaat was een zeer goed lopende winkel. 
Op zaterdagen waren drie man personeel nodig om de klanten 
te bedienen. Voor het  kantoor – dat in dezelfde ruimte zat als de 
winkel – was deze drukte verre van ideaal. Daarom werd in 1976 
besloten het kantoor naar boven te verplaatsen, zodat klanten, 
winkel en administratie weer van elkaar gescheiden waren. 

Met de nieuwe locatie voor de winkel en de slijterij werden de 
ruimteproblemen echter niet beslissend opgelost. In 1978 werd er 
weer verbouwd. Het plafond van de loods werd verhoogd, terwijl 
het laad- en losperron werd verwijderd. Met de komst van heftrucks 

DE ONDERGANG VAN DE PEEMANKEETJES

 Het “Peemanhuisje” van Cor de Jong

Op de Groesbeekseweg staat vandaag de dag nog een kiosk 
met de naam Peemanhuisje. Anders dan het ontwerp doet 
vermoeden is deze kiosk wel een voortzetting van een oud 
Peemankeetje, dat vele decennia eerder op enkele tientallen 
meters afstand van de huidige kiosk stond.5 De geschiedenis van 
deze kiosk is exemplarisch: het werd tussen 1900 en 1905 
neergezet, liep goed, werd verkocht aan de uitbater en eind 
jaren zestig vervangen door een ruimere keet, later opnieuw 
uitgebreid, en uiteindelijk vervangen door de  goedlopende 
kiosk die er vandaag de dag nog staat. 

Enkele jaren lang is Cor de Jong bezig geweest  met het opknap-
pen van zijn kiosk, waarbij hij probeerde van een bijverdienste 
een goedlopende fulltime-baan te maken. Uiteindelijk lukte dit en 
werd zijn keet het middelpunt van de buurt, net als het Peeman-
keetje waarmee hijzelf opgegroeid was. Cor de Jong heeft daar-
mee bewezen dat een kiosk nog steeds een gezond bedrijf kan 
zijn. Ook al is uitbreiding noodzakelijk en moet er specialisatie 
plaatsvinden. Nu snoepgoed en kranten in iedere supermarkt te 
krijgen zijn moeten creatieve oplossingen als een broodjesbar of 
terras niet uit de weg gegaan worden. 
Maar waarom heet de kiosk, die toch op geen enkele manier 
lijkt op een Peemankeetje en ook nooit eigendom geweest is van 
de familie Peeman of Jansen nu “Peemanhuisje”? “Peemanhuis-
je” was de naam waaraan Jan Aart Peeman voor zijn kioskjes 
zelf de voorkeur gaf. Cor de Jong was hiervan op de hoogte. 
Net als veel andere Nijmeegse kioskhouders heeft hij zich 
enthousiast verdiept in het verleden van hun kiosken. 

Cor de Jong kocht aan het begin van de jaren ’80 de kleine 
kiosk op de Groesbeekseweg. Toen hij na enkele kleine uitbrei-
dingen en het nodige opknapwerk op een gegeven het maxi-
male uit dit kioskje gehaald had, begon hij uit te kijken naar een 
vervangende kiosk. Enkele tientallen meters verderop stond een 

elektriciteitshuisje dat wel potentie had. Het zou een lang proces 
blijken. Pas in 2004 kon hij na acht jaar geregel en getouwtrek 
met de gemeente en de Nuon zijn nieuwe kiosk openen. 
Cor de Jong was goed op de hoogte van het verleden van zijn 
standplaats en besloot zijn kiosk een passende naam te geven. 
Zijn oude kiosk was officieel naamloos, al heette het voor som-
mige buurtjongeren op een gegeven moment de Camelkeet. 
Voor de andere Nijmegenaren heette zijn oude kiosk echter 
altijd “Peemankeetje”. Omdat in 2004 zijn “Peemankeetje” in 
een elektriciteitshuisje terechtkwam, besloot hij de namen van 
beide delen dan ook samen te trekken tot “Peemanhuisje”. 

Het Peeman keetje in de tuin van de famlie Jansen

5. Het keetje stond eerder iets Noordelijker op de hoek met de Van Heutszstraat, maar de verkeerssituatie was toen totaal anders. Nog weer 
eerder stond het een paar honderd meter verderop richting de toenmalige kazerne aan de Gelderselaan.



Peeman dranken barst uit zijn voegen, emballage op de stoep van de 
Waldeck Pyrmontsingel. 

De Peemanpanden aan de Waldeck Pyrmontsingel rond 1995.
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was het mogelijk geworden van vloer tot plafond te stapelen, en 
met een verhoging van het plafond – de erboven liggende zolder 
kon toch niet als functionele bedrijfsruimte gebruikt worden – kon 
de binnenruimte fors vergroot worden. Tijdens de groei van het 
bedrijf werd langzaam aan ook de stoep in gebruik genomen 
– iets dat ooit volgens het aankoopcontract verboden was. De 
ruimte van het emballagehok kon wel beter gebruikt worden en 
de lege vaten en flessen konden best buiten staan. Decennia lang 
stond de stoep rondom de loods dag en nacht vol met pallets. De 
hoog opgestapelde vaten en kratten met de er tussendoor zoe-
vende heftruck, vrachtwagens, vaten, kratten en personeel gaven 
de Waldeck Pyrmontsingel het beeld van een klein maar bedrijvig 
overslaghaventje. Buurtbewoners hebben hier nooit problemen 
mee gehad, maar begin jaren tachtig kwamen er ineens klach-
ten uit de hoek van de gemeente. Peeman Dranken zou overlast 
bezorgen met activiteiten. Langzaam maar zeker werd het tijd om 
te verhuizen.

De wens tot verhuizen was er al langer. De panden aan de 
Waldeck Pyrmontsingel kraakten uit hun voegen. De situatie met 
het laden, lossen en opslaan op de stoep was natuurlijk ook verre 
van ideaal. Daarbij kwam dat er niet lang na de verbouwing 
statiegeld werd ingevoerd op bierfusten. Voor Peeman dat vele 
honderden vaten in voorraad had  betekende dit een investering 
die richting de 50.000 gulden liep. Tot die tijd werden ’s nachts 
hoogstens zo nu en dan wat kratjes van de stoep gestolen om een 
paar tientjes aan statiegeld mee te verdienen. Door de kratten 
hoog op te stapelen en enigszins vast te zetten kon dit nog wel in 
de hand gehouden worden. Er werden sporadisch ook wel eens 

een paar fusten gestolen: er dreven bijvoorbeeld 
zo her en der nog wel een paar zelfgemaakte 

steigertjes, boeien en boothuisjes op 
lege bierfusten. Met de invoering 
van het nieuwe statiegeld stond 
er echter ineens een kapitaal 
op de stoep. Overdekte opslag 
werd ineens noodzakelijk.

Verhuizing
Nadat in januari ‘83 de plannen 
opgesteld werden was het in de 
zomer van 1984 eindelijk zo ver: 
Peeman Dranken verhuisde naar 
een nieuwe locatie. Het had even 
geduurd voordat een geschikte plek 
gevonden was, maar de dranken-
handel streek uiteindelijk neer op 

de Koopvaardijweg nummer vijf. Nu 
het bedrijf kon beschikken over een 

hal van 600 m² betekende dit een 
gigantische vooruitgang. De dranken-

handel was weliswaar nog niet direct af 
van de emballagediefstal, maar met een 
paar kleine aanpassingen stonden de 

fusten veilig. Het belangrijkste was echter 
dat het bedrijf ineens alle ruimte had om 
efficiënt drank en andere producten te kun-

nen distribueren. 

De stroomlijning van Heineken’s bierverkoop werd, zoals eerder 
gezegd, gecompenseerd door de vraag naar nevenproducten. De 
vraag naar drank bleef groeien door de introductie van allerlei 
nieuwe dranken, waaronder mixdrankjes en speciale bierpro-
ducten. Ook de vraag naar Breezers en Belgische biertjes werd 
een steeds belangrijker marktsegment. De nieuwe bedrijfsruimte 
betekende dat het assortiment van Peeman Danken verder uitge-
breid kon worden, zodat Peeman zijn klanten alles kon bieden dat 
een normale horecagelegenheid in het dagelijks gebruik nodig 
had: van drank en pinda’s tot koffie, thee en een productlijn van 
Kleenex. 

Voor deze producten was ondertussen veel ruimte nodig, ruimte 
die op de Waldeck Pyrmontsingel simpelweg ontbrak. Dan was 
de drankenhandel op de Koopvaardijweg voor de leveranciers 
met hun vrachtwagens een stuk gemakkelijker bereikbaar, terwijl 
er in de loods meer opslag- en manoeuvreerruimte was. Nadeel 
was wel dat Peeman Dranken een deel van haar gezicht kwijt-
raakte. De slijterij op de Waldeck Pyrmontsingel bleef weliswaar 
bestaan, maar door de verhuizing naar het industrieterrein werden 
de contacten toch net een graadje zakelijker – in ieder geval voor 
de caféhouders die in de buurt van de Waldeck Pyrmontsingel 
gevestigd waren. 
 

DE ONDERGANG VAN DE PEEMANKEETJES
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Heineken

In 1863 nam Gerard Adriaan Heineken brouwerij 
“de hooiberg” over, om zijn eigen bier te gaan brouwen. 
Gerard onderscheidde zich vrijwel direct van andere Neder-
landse brouwers door zijn innovatiedrang. Hij ging ondergis-
tend bier brouwen, reisde Europa af op zoek naar de beste 
ingrediënten, liet zijn eigen gist creëren en opende een 
laboratorium om de kwaliteit van zijn bier te bewaken. Met 
deze moderne instelling, een geweldig zakelijk inzicht en een 
ijzersterk bier wist Heineken snel marktleider in Nederland te 
worden. Al in 1889 produceerde Heineken 200.000 hectoliter 
bier, tegenover een gemiddelde van 3000 hectoliter.

Heineken bleef als bedrijf innoveren en groeien in binnen- en 
buitenland. Kleine brouwerijen werden opgeslokt, totdat de 
markt bepaald werd door enkele grote namen. Na de tweede 
wereldoorlog viel daardoor het meest te winnen op het gebied 
van marketing. In plaats van alleen met het product bezig te 
zijn, richtte het bedrijf zich ook op het sturen van de vraag. In 
1968 kon Heineken zo haar grootste Nederlandse concurrent 
Amstel overnemen. De beide merken bleven bestaan, maar 
kregen een sterker profiel en verschillende doelgroepen.

Door die overname kreeg Heineken ook te maken met Peeman 
Dranken. De voormalige Amstel-agent was een belangrijke 
schakel tussen brouwer en consument. Met het oog op efficiëntie 
nam Heineken later de groothandelsfuncties in eigen handen, 
en kocht een groot deel van Peeman Dranken op. Sindsdien zijn 
de contacten onderling echter niet bekoeld. Nog steeds heeft 
Peeman een belangrijke functie voor een bedrijf als Heineken, 
dat haar activiteiten met name richt op bulkverkoop. Hoewel 
ook Heineken een grote portefeuille van frisdranken, wijnen en 
speciaalbieren heeft, biedt de met Nijmegen en haar omgeving 
vergroeide “kleine” drankenhandelaar, een serviceniveau dat 
Heineken niet kan bieden en vult daarmee de multinational aan. 

Peeman is op die manier een belangrijke klant, maar ook een 
autonoom bedrijf dat van meerdere leveranciers producten 
afneemt. Hierin zal het door Heineken echter geen voet dwars 
gezet worden. Wel houdt de brouwer graag contact met haar 
klanten. Zes keer per jaar komen vertegenwoordigers op 
bezoek. Hierbij is het niet alleen zaak om nieuwe producten 
te bespreken, maar vooral ook om feedback te krijgen en de 
vinger aan de pols te houden bij het bezochte bedrijf. 

Frank Visser, commercieel manager van Heineken voor de 
regio, komt ook vier keer per jaar langs voor een persoonlijk 
gesprek over de stand van zaken binnen het bedrijf en de 
markt. Hij kan vertellen dat hij het bedrijf enorm heeft zien 
groeien sinds de overname door Stijn Gerrits. Stijn heeft het 
bedrijf een flinke boost gegeven door de bedrijfscultuur van 
reactief, naar pro-actief te veranderen. Heineken ziet haar 
klanten graag floreren en Peeman Dranken is daar geen 
uitzondering in. Hoewel de bedrijven beiden enigszins in 
dezelfde vijver hengelen, ziet de brouwer het bedrijf niet als 
concurrent, maar als een welkome aanvulling die de levering 

van Heineken producten garandeert op de momenten en op 
plekken dat Heineken hier zelf niet aan toe komt. Het bedrijf 
hoopt dan ook in de volgende honderd jaar met Peeman te 
kunnen blijven samenwerken. 

Frank Visser



(199�-heden)

De inkrimping en 
samenvoeging
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Heineken hief in 1994 haar systeem van agentschappen op. Ze 
kozen ervoor direct aan de klant te gaan leveren en namen zelf de 
distributie in handen. Dit betekende voor groothandelaren als Pee-
man natuurlijk een zware economische klap. Het kwam er op neer 
dat vrijwel het hele bedrijf van Ton Jansen door de brouwer werd 
overgenomen. Peeman kon nog wel Amstel en Heineken blijven 
leveren, maar vrijwel alle kroegen en grootverbruikers verdwenen 
van de ene op de andere dag van de klantenlijst. 
Dit betekende echter nog niet het einde van Peeman Dranken, 
al was inkrimping en een koerswijziging wel noodzakelijk. Het 
bedrijf behield alle kleinere klanten, die voor de brouwer niet de 
moeite waard waren, aangezien ze niet een wekelijkse minimum-
hoeveelheid afnamen. Ook een aantal persoonlijke klanten kozen 
voor de leverancier met wie ze decennia lang al een goede band 
hadden. Het bedrijf keerde terug naar de Waldeck Pyrmontsingel 
en kon daar in afgeslankte vorm voortbestaan. 
Het bedienen van de kleinere klanten betekende wel dat Peeman 
er één uit velen werd. Buiten de voormalige hoofdagent waren 
immers nog andere slijterijen en drankenhandels die onafhankelijk 
van de grote merken opereerden. Eén drankenhandel is voor het 
vervolg van dit verhaal van groot belang. Drankenhandel Versail-
les van Caecil Gerrits en zijn zoon Stijn richtte zich ook op Nijme-
gen’s kleinere horecaklanten en de particuliere verkoop en viste zo 
in dezelfde vijver als Peeman Dranken. 

Caecil Gerrits begon in september ’96 zijn bedrijf met een slijterij 
in de Lange Hezelstraat, en zit hier tot op de dag van vandaag. 
Hij had weliswaar van te voren niet echt iets met de dranken-
handel, maar toen er in de Lange Hezelstraat een slijter verdween 
zag hij daarmee een klein gaatje in de markt ontstaan. Er werd 
een pand aangekocht – naast het pand van de verdwenen slijter 
– en de eerste stappen op de Nijmeegse drankenmarkt werden ge-
zet. Ook drankenhandel Versailles werd meer dan alleen een slijte-
rij: naast de verkoop aan particulieren verzorgden vader en zoon 
Gerrits ook de levering aan kroegen en andere grotere klanten.

Met het kleiner worden van de groothandelsmarkt door de afbraak 
van het systeem van agentschappen, werd de groothandelsfunctie 
van beide bedrijven aangetast. Peeman was een groot bedrijf  
dat enorm in moest krimpen, terwijl Versailles op dat moment een 
kleinere speler was, voor wie de afbraak van de agentschappen in 
mindere mate desastreus was. Uiteindelijk besloot Ton Jansen zijn 
bedrijf over te doen aan Caecil Gerrits. In januari 1999 begonnen 
de eerste informele gesprekken met betrekking tot overname of 
samenvoeging van de tweede bedrijven. Vijf maanden later was 
de zaak rond: het bedrijf Peeman werd overgedaan aan de familie 
Gerrits. Ton Janssen stapte uit de sterk ingekrompen drankenhan-
del en deed zijn klanten over aan de familie Gerrits, zodat de 
samengevoegde bedrijven weer tot een respectabel klantenbestand 
konden komen. 

Over Bavaria

Bavaria heeft als onafhankelijke familiebrouwerij een unieke 
positie op de internationale biermarkt. Al zeven generaties lang 
wordt het bedrijf geleid door de familie Swinkels. Naast de brou-
werij in Lieshout beschikt Bavaria over een frisdrankenfabriek en 
werkt Bavaria nauw samen met bierbrouwerij de Koningshoeven 
(La Trappe). Doordat het bedrijf beschikt over twee eigen moute-
rijen is het gehele brouwproces nog in eigen beheer. Bavaria is 

de enige grote brouwer in Nederland die haar bier brouwt met 
zuiver natuurlijk mineraalwater uit eigen bronnen. Dit kenmerkt 
de belangrijkste filosofie van Bavaria: een constante hoge kwa-
liteit van haar bieren. Van de zes miljoen hectoliter bier die de 
in Brabant gewortelde organisatie jaarlijks produceert, is bijna 
70% bestemd voor de buitenlandse markt. Inmiddels genieten 
meer dan 100 landen van Bavaria bier. 

Keetjes & kroegen  �1

DE INKRIMPING EN SAMENVOEGING



�2  100 jaar Peeman Dranken

Bij deze overname moest enigszins geschoven worden met de 
bedrijfspanden. Ooit liep de zaak van Peeman vanaf de hoek met 
de Daalseweg tot aan het oude pand dat door Jan Aart Peeman 
was neergezet. Anno 1999 lag de situatie anders. De slijterij 
op de hoek was verdwenen en op nummer twaalf, in het oude 
Peemanpand (vroeger nummer zes), zat ondertussen “de Eeuwige 
Jeugd”, een winkel in tweedehands artikelen. Tussen het hoekpand 
en de tweedehandswinkel, op nummer zes en tien, lagen de grote 
loods en de ruimten waarin vroeger de accijnsvrije opslag, het 
“Hero-hok” en de distilleerderij gevestigd waren. In de ruimte naast 

de loods, op nummer zes was ondertussen de slijterij gevestigd, 
maar gezien de samenvoeging met Versailles leek het beter om die 
te verplaatsen naar de oude plek in het oude pand van Jan Aart 
Peeman op nummer twaalf. Hiervoor is het een en ander gescho-
ven en geruild. Caecil Gerrits heeft de panden op nummer tien en 
twaalf overgenomen, terwijl “de Eeuwige Jeugd” verplaatst werd 
naar nummer zes. Deze situatie is vandaag de dag nog onveran-
derd.

Café het Haantje

Een van de klanten die Stijn van zijn vader overnam was café 
het Haantje van Joop en Sjaan Puijn. Dit café aan de Daalse-
weg, is een gemoedelijke plek die al sinds jaar en dag onder-
deel is van het buurtleven, maar ook dagelijks klanten van ver 
buiten Nijmegen trekt. Het is een eerlijk café, waar de kastelein 
bij zijn voornaam wordt aangesproken en niet wordt 
meegedaan aan horecatrends als kleiner wordende bierglazen. 
Met deze simpele formule trekt het café klanten uit alle lagen 
van de bevolking: het is de thuisbasis van disputen, sport-
verenigingen, een bridgeclub en talloze gewone Nijmegenaren 
van alle gezindten en bijna alle leeftijden. Het Haantje werd 
in 1957 gestart en jarenlang gerund door Joop Puijn’s ouders. 
Joop groeide op in de zaak met kleine klusjes, maar begon in 
1970 echt mee te draaien. Enkele jaren later nam hij het café 
over – eerst samen met zijn broer, later alleen. Belangrijk voor 
ons verhaal is de ligging van het café, vlakbij het pand van 
Peeman Dranken op de Waldeck Pyrmontsingel. Hierdoor 
hebben Joop en zijn vrouw Sjaan al jaren een warm contact 
met de drankenhandel. Bij de overname van het café in 1974 
was het Haantje echter nog geen vaste klant van Amstel, 
Heineken of Peeman. Sinds de oprichting was er al een paar 
keer van leverancier veranderd, maar nadat er weer 
onenigheid was met een bierbrouwer werd er uiteindelijk 
gekozen voor Peeman Dranken. Op een bepaalde manier ging 
dit heel geleidelijk. Doordat de slijterij net om de hoek zat, 
waren Joop en Sjaan er geen onbekenden: ook als caféhouder 
moet je ten slotte nog wel eens plotseling een flesje halen. 

Nadat het Haantje een officiële Peeman-klant werd, intensi-
veerde het contact. En gelukkig hoefden voor het Haantje geen 
vrachtwagens geladen of gelost te worden. De heftruck leverde 
direct af aan de de voordeur. Terwijl er bij Heineken anonieme 
baliemedewerkers waren om de bestellingen op te nemen 
werkten bij Peeman oude bekenden. 

In de periode dat Peeman naar het industrieterrein vertrok 
veranderde het contact enigszins. Ineens kwam er wel een 
vrachtwagen van Peeman voorrijden, en opnieuw was het pand 
aan de Waldeck Pyrmontsingel het adres voor die ene missende 
fles. Nadat Heineken haar agentschappen terugtrok, werd het 
pand op de Waldeck Pyrmontsingel weer een hoofdgebouw. 
Als grootverbruiker ontvangt het Haantje sindsdien het bier 

ook rechtstreeks van de brouwer, maar het contact met 
Peeman Dranken bleef bestaan. Heineken verwees ook door 
naar Peeman voor extra bestellingen, spoedbestellingen of 
speciale wensen. En zo wordt nog steeds regelmatig de telefoon 
gepakt of –wanneer het rustig is – een kort wandelingetje 
gemaakt naar de Waldeck Pyrmontsingel. Er mag in de vier 
decennia dat hij in de zaak staat veel veranderd zijn in de 
levering, anno 2008 is Joop Puijn nog steeds een tevreden klant 
van Stijn Gerrits’. 

Ook in de jaren 80 stond Joop al achter de tap.

Sjaan en Joop Puijn
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Café de Fuik

Café de Fuik is al jaren een begrip in Nijmegen. Het bruine 
café van Thijs van Gastel is een plaats waar allerlei soorten 
gasten zich prima vermaken: de klandizie reikt van studenten 
tot echte Nijmegenaren. Al met al is het in het weekend het 
drukst bij de Fuik. Op zondagavond weet eenieder die zin 
heeft in Nederlandstalige muziek de Fuik te vinden. Daarnaast 
organiseert het café ook allerlei andere evenementen. Zo vinden 
er aan de Eerste Walstraat bijvoorbeeld een darttoernooi, 
karaoke-avonden en een beachparty plaats. Hoewel de Fuik als 
café al een gevestigde naam is, is de huidige eigenaar nog ver-
rassend jong. Thijs van Gastel werkte weliswaar al jaren in de 
horeca, maar hij nam pas in 2003 zijn favoriete café over. Als 
vaste gast op de zondagavond – de avond dat horeca-
werknemers uitgaan – had hij altijd al de droom om ooit een 
café als de Fuik te runnen. Toen de mogelijkheid langskwam om 
de Fuik zelf over te nemen greep hij dan ook zijn kans.

De connectie met het bedrijf Peeman is tweeledig. In de eerste 
plaats is Ton Jansen de eigenaar van het pand waarin de Fuik 

gevestigd is. Het contact met deze voormalige eigenaar van 
Peeman Dranken is goed, maar het contact met de huidige 
eigenaar is nog beter. Stijn Gerrits en Thijs van Gastel kunnen 
het ook persoonlijk goed met elkaar vinden. Niet alleen 
bezoeken ze samen de wedstrijden van NEC, ook de samen-
werking als leverancier en klant verloopt prima.

Al vanaf het begin af aan was Peeman Dranken een belangrijke 
leverancier. Dit ging niet alleen om kleinigheidjes of nalatig-
heden van de hoofdleverancier. Ook bij de Fuik worden de 
hoofdbieren van Amstel getapt, maar deze worden in belang-
rijke mate aangevuld met specialere biersoorten van Peeman. 
Standaard staan er twee witbieren op de tap en is er een 
wisseltap met iedere keer een ander speciaalbier.

Ook voor deze kroeg zijn Peeman’s snelle service en de 
persoonlijke aandacht voor de wensen van de klant erg belang-
rijk. Een bedrijf dat op een feestdag binnen twee uur een extra 
tap levert kan bij de meeste kroegbazen al weinig fout doen. 
Maar behalve snelheid en kwaliteit is het misschien ook wel dat 
bakje koffie dat het ´m doet - of het uitje naar de brouwer dat 
Stijn zo nu en dan voor zijn klanten organiseert. Terwijl Stijn 
desnoods persoonlijk een vaatje komt afleveren, ziet ook Thijs 
het belang van een wisselwerking tussen klant en leverancier. 
De twee jonge ondernemers, beide eigenaars van oude en 
bekende bedrijven, zijn niet te beroerd om elkaar zo nu en dan 
uit de brand te helpen. Doordat Peeman Dranken qua service 
haar zaken op orde heeft, is een informele sfeer mogelijk tussen 
leverancier en klant, die een belangrijke peiler is van het 
succes. In ieder geval is het vooral het persoonlijke 
contact dat maakt dat Thijs van Gastel hoopt nog lang gebruik 
te kunnen maken van de diensten van Peeman Dranken. Thijs 
van Gastel en café De Fuik willen Stijn Gerrits en Peeman 
Dranken dan ook van harte feliciteren met het honderdjarig 
bestaan.

Thijs van Gastel



De huidige eigenaar: Stijn Gerrits
In 2005 ging drankenhandel Peeman over op Stijn Gerrits. De 
geboren en getogen Nijmegenaar is in het bedrijf van zijn vader 
opgegroeid en is op een natuurlijke wijze opgeklommen, totdat het 
tijd werd om zelf leiding te geven aan het bedrijf. Als zeventien-
jarige begon Stijn met het vegen van de loods en andere klusjes, 
waarmee hij een paar zakcenten verdiende in het bedrijf van zijn 
vader. Niet lang daarna kregen zijn taken al meer verantwoorde-
lijkheid en kwam hij in contact met de klantenkring van dranken-
handel Versailles. Lang was het bedrijfje van vader Gerrits immers 
een driemansbedrijfje. Stijn, zijn vader Caecil en een werknemer 
waren verantwoordelijk voor het hele bedrijf, waarbij het onver-
mijdelijk was dat ook Stijn soms de telefoon op moest nemen om 
bestellingen en leveringen te regelen, en hij op deze manier in 
contact kwam met leveranciers en klanten. Als chauffeur bracht hij 
de fusten en kratten naar kroegen, zalen en feesttenten en bouwde 
een relatie op met de vaste klantenkring. Hij nam bestellingen op 
en regelde de afrekening. Via deze praktische leerschool kreeg 
Stijn Gerrits op een bijna vanzelfsprekende wijze inzicht in het 
leiden van een drankenbedrijf en het onderhouden van relaties met 
klanten en leveranciers. 

De overname van het groothandelsbedrijf van zijn vader in decem-
ber 2005 was voor hem dan ook een logische stap. De slijterij op 
de Lange Hezelstraat bleef in handen van zijn vader, terwijl Stijn 
het pand op de Waldeck Pyrmontsingel in handen kreeg. Versail-
les bleef bij deze overname – of afsplitsing - met name een slijterij, 
terwijl Stijn met het vooral op distributie ingerichte pand aan de 
Waldeck Pyrmontsingel de groothandel en haar klanten overnam. 

Peeman Dranken: honder jaar oud, maar kerngezond
Tot op de dag van vandaag wordt er vanuit het oude pand van Jan 
Aart Peeman aan zo’n 350 kleine en middelgrote klanten bier en 
andere dranken geleverd, terwijl de deur nog steeds open staat 
voor de losse verkoop aan passerende klanten. Peeman Dranken is 
weliswaar niet zo groot als het eens was, het bedrijf viert dit jaar 
wel zijn honderdste verjaardag in een goede gezondheid. De 
bakens zijn verzet: in plaats van een vanzelfsprekende bevoor-

rading van de Nijmeegse horeca richt 
het bedrijf zich op kleinere klanten en 
op klanten met speciale wensen. Sinds 
het intrekken van de agentschappen is 
op een bepaalde manier het contact met 
de klanten persoonlijker geworden. Zowel 
de vaste klanten als de meer incidentele 
afnemers kunnen rekenen op een aan-
dacht, waarop veel vroegere afnemers 
- als onderdeel van een enorm en meer 
anoniem klantenbestand - waarschijnlijk 
geen aanspraak konden maken. Peeman 
Dranken vult zo, met aandacht voor de 
specifieke wensen van de klant, de gaten 
op die de brouwers hebben laten vallen. 

Een voorbeeld van zo’n gat is de verkoop 
van de speciale bieren. De grote brouwers 
zullen altijd de voorkeur geven aan het 
eigen hoofdmerk. La Chouffe en Maredsous 
bijvoorbeeld zijn bij de grote brouwer niet 
verkrijgbaar. De speciale bieren worden door 
de brouwer incidenteel geleverd, maar hoogstens 
als bijzaak in een bestelling van het hoofdbier. Speciale bieren 
van onafhankelijkere merken kunnen ze natuurlijk helemaal niet 
leveren. Dit is het punt waarop een dorstige Nijmegenaar zich tot 
Peeman Dranken kan wenden. Ook wanneer er buiten de reguliere 
levering om nog snel iets bijgehaald moet worden of wanneer een 
levering van de brouwer incompleet is, weten de café-eigenaren 
nog steeds de weg naar Peeman Dranken te vinden. Een praktijk 
die vaak ook gestimuleerd wordt door Heineken. Peeman fungeert 
op deze manier als een servicebuffer die de steekjes opvangt die 
de brouwer laat vallen. De grote brouwers, zoals Heineken, wer-
ken op een dusdanige grote schaal dat de overblijvende marges 
nog een behoorlijk marktsegment opleveren voor ondernemers als 
Stijn Gerrits, die met het nog zeer levensvatbare Peeman Dranken 
een goede boterham verdient in dit marktsegment. 

DE INKRIMPING EN SAMENVOEGING
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Jan Aart Peeman: jeugd en afkomst
Er is een zeer complete genealogie van de familie verkrijgbaar: 
L. Maliepaard-Peeman, H.F.B. Plasschaert en G.N.J. Plasschaert-
Raadsen, Het geslacht Peeman, De geschiedenis van de familie 
Peeman vanaf ± 1540 tot en met 2002 (Capelle aan de IJssel, 
2003). Dit boek levert een beknopt overzicht op van de familiege-
schiedenis, waarmee een goed inzicht verkregen kan worden in 
de achtergrond van Paulus Peeman. Ook kunnen zijn gezin en de 
vorderingen van zijn kinderen en kleinkinderen enigszins gevolgd 
worden. Hoewel de genealogie de hoofdmoot van dit boek is, 
zijn de carrières van sommige Peeman’s in meer detail te volgen. 
De bevolkingsregisters van Den Haag en Nijmegen bevestigen de 
meeste van deze details.

De eerste jaren
Ook voor dit stuk is met name gebruik gemaakt van Het geslacht 
Peeman. Belangrijke conclusies omtrent het werk voor Van Kee-
ken komen echter voort uit de opgegeven adressen in het bevol-
kingsregister, die in eerste instantie via een krantenartikel (uit de 
Gelderlander van 18-5-1900) aan Van Keeken gekoppeld konden 
worden. Hoewel er geen verkooppapieren bewaard gebleven zijn 
blijkt het eigendom van de fabriek op de Derde Walstraat uit vele 
raadsverslagen, krantenartikelen en advertenties in de Gelderlan-
der. 

Het begin van Peeman Dranken
J.A. Peeman’s beroep en adres ten tijde van zijn vestiging worden 
bevestigd door het bevolkingsregister. Zijn commerciële activiteiten 
zijn af te lezen uit een fraai kasboek met betrekking tot de keetjes, 
begonnen in 1908. (Archief Jansen) Deze worden verder beves-
tigd door advertenties, waarin ook de mogelijkheid tot bestellen 
bij de keetjes genoemd wordt. De overdracht van de vergunning 
is terug te vinden in de Nijmeegse Raadssignaturen van 1908. Bij 
deze gemeenteraadsverslagen (RS. 1908 19 december, bijlage 5) 
zit tevens de brief waarin Van Keeken’s advocaat het faillissement 
bevestigd.

Een verhaal van drie broers
Voor de adresgegevens van de bij elkaar inwonende broers is het 
voldoende om de bevolkingsregisters van bijvoorbeeld Den Haag 
en Nijmegen te bekijken. De hieruit verkregen informatie spreekt 
elkaar overigens regelmatig tegen en kan op een aantal plekken 
niet kloppen. De informatie over Van Keeken’s vestigingsplaatsen 
is afkomstig van zijn eigen visitekaartjes. Van deze kaartjes wordt 
er één bewaard in het Nijmeegse archief, in bijlage 6 bij de 
raadsignatuur van  3 maart 1900 (band 1). Een aantal van deze 
vestigingsplaatsen (Utrecht, Scheveningen, Rijswijk, Den Haag en 
Nijmegen) zijn verder bijvoorbeeld te verifiëren via fotografisch 
bewijs en ansichtkaartcollecties. De carrière van Cornelis Peeman 
is te volgen vanuit Het geslacht Peeman, via het Nijmeegse bevol-
kingsregister en de vele advertenties die in de loop van bijna 40 
jaar verschenen.

De Nijmeegse drankenmarkt
Voor een kwantitatief beeld van de concurrerende handelaren in 
limonade, alcohol en andere dranken volstaat het de Nijmeegse 
adresboeken na te kijken. Deze voorlopers van de telefoonboeken 
bevatten alle relevante drankenhandels. Een vergelijking van de 
adresboeken van 1903, 1907, 1908 en 1912 laat zien dat deze 

concurrerende handelaren in aantal redelijk stabiel zijn. Alleen 
het adresboek van 1903 geeft een echt systematisch overzicht. De 
informatie van individuele handelaren en fabrikanten zoals Van 
den Burg en Jonckers komt met name uit de advertenties die zij in 
deze boeken hebben laten plaatsen.

1908, een startpunt
Informatie over Peeman’s fabriek was lastig te vinden, maar de 
verbouwingsaanvraag van de grindhandelaar die er voor Van 
Keeken in zat geeft wel een beeld van het gebouw. (Nijmeegs 
archief, bouwvergunning 3806/3807) Het schandaal rondom Van 
Keeken’s limonade duikt op in de eerste klachtenbrief van enkele 
Nijmegenaren die op 18 augustus 1906 behandeld werd. Hierin 
werd gevraagd om intrekking van de vergunning naar aanleiding 
van het gewraakte krantenartikel. Daarna volgde nog een verslag 
van de Nijmeegse apotheker dr. Visser en een krantenartikel. 
De vergadering die de punten aan de orde stelde werd breed 
uitgemeten in de Gelderlander op 6-9-1906. Deze drie artikelen 
zijn te vinden in één van de Nijmeegse raadssignaturen van 1906, 
d.d. 18 augustus, bijlage 5 sub 8 (abusievelijk geplaatst onder 1 
september).

De oorsprong van de Peemankeetjes
Veel van de informatie over de keetjes in Den Haag komt voort uit 
Van Keeken’s aanbevelingsbrief bij de gemeente Nijmegen. (RS 
1900 (band 1), d.d. 3 maart, in bijlage 6) Dat hij het ontwerp ko-
pieerde van een buitenlandse firma werd echter duidelijk dankzij 
de vergunningsaanvraag voor de plaatsing van de eerste keetjes 
in Den Haag, die in 1891 werd gedaan door zijn vrouw Hendrika 
Roodhorst. (Archief gemeente Den Haag, gemeenteverslagen 
1891 (p65) en gemeenteverslag 18-8-1898, bijlage 522) Dat het 
om dezelfde keetjes gaat blijkt bijvoorbeeld uit de afmetingen, 
wensen en functies die terugkeren in Van Keeken’s beschrijving van 
de Nijmeegse keetjes. Hieruit blijkt verder dat hij toen alleen nog 
van plan was een fabriek te vestigen op zijn latere hoofdadres. De 
vergunning voor zijn fabriek met gasmotor kreeg Van Keeken pas 
in 1899 en pas in 1900 kreeg hij groen licht voor de plaatsing 
van zijn kioskjes. (Archief gemeente Den Haag, gemeenteverslag 
van 6-6-1899 (p. 557)) De foto van het gebouw van de melkinrich-
ting, en de betiteling van de Haagse Peemankeetjes zijn gevonden 
via het fotoarchief van de gemeente Den Haag.  

De keetjes in Nijmegen
Alweer komt de meeste informatie over de keetjes en de aanbe-
velingen van Van Keeken uit de bijlage met de vergunningsaan-
vraag. (RS 1900 (band 1), d.d. 3 maart, in bijlage 6) Hier is ook 
de aanvraag van Thijs Plet te vinden. De Nijmeegse reacties op 
de keetjes worden verwoord door artikelen uit de Gelderlander op 
18-5-1900 en 3-6-1900. Verplaatsing en bijplaatsing van keetjes 
wordt behandeld in raadverslag RS 1903, d.d. 28 maart/1 april 
en wordt behandeld in de Gelderlander van 23-6-1901. Verzoe-
ken tot verwijderingen blijken uit de Nijmeegse raadssignaturen 
van 1906, d.d. 18 augustus, bijlage 5 sub 8 (abusievelijk ge-
plaatst onder 1 september) en de benadeelde winkeliers zijn terug 
te horen in het artikel in de Gelderlander van 6-9-1906.

Limonade en water: beschaving en gezondheid
De algemene informatie over  de bierconsumptie ten opzichte 
van niet-alcoholische dranken komt uit H.D.J. van Schevichaven 
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Penschetsen uit Nijmegen’s verleden vol. 1 (Nijmegen 1898), 
waarin een kort hoofdstukje aan het Nijmeegse bier gewijd wordt. 
De informatie over de positie van jenever in de drankenmarkt komt 
uit Erik Aerts & Richard Unger, “Brewing in the low countries” in 
Erik Aerts (ed.) Production Marketing and consumption of alcoholic 
beverages since the late middle ages (Leuven 1990) p. 92-102. 
De sociale situatie in de negentiende eeuw mag in mijn ogen als 
algemene kennis beschouwd worden. Informatie over het drankge-
bruik en met name over de drankbestrijding is afkomstig uit Gerrit 
Herman Jansen, De eeuwige kroeg. Hoofdstukken uit de geschiede-
nis van het openbare lokaal (Meppel 1976), met name van pagina 
284 tot 297.

Zoete beloften en smerige praktijken
In Van Keeken’s toelichting voor de te plaatsen kiosken, schrijft hij 
dat hij overal steun krijgt van de drankbestrijding en geheelonthou-
dersverenigingen. (RS 1900 (band 1), d.d. 3 maart, in bijlage 6) 
Zijn notering als kopstuk van de volksbond tegen drankmisbruik 
stamt uit een later afschrift van de Haagse kamer van koophandel. 
(Archief gemeente Den Haag, gemeenteverslag 1921 p. 1184) 
Details uit het onderzoek van dr. Philippo over de inhoud van de 
Nederlandse limonade worden weergegeven in de Gelderlander 
van 6-9-1906.

Een positief imago
Het monopolie op de kiosken blijkt uit de faillissementsbrief van 
Van Keeken’s advocaat. (Archief Nijmegen, RS 1908, d.d. 19 
december, bijlage 5) De reclame op de vier zijden van de kiosken 
wordt door fotografisch bewijs bevestigd, terwijl de veranderingen 
van kleur in latere tijden door verschillende getuigen bevestigd 
worden. Tijdens de restauratie van het laatste Peemankeetje 
kwamen onder de verfbrander nog vele lagen te voorschijn, aldus 
Ton Jansen tijdens een interview 2 april 2008. De (later steeds 
wisselende) locaties van de keetjes zijn te verifiëren via het eerste 
kasboek, fotografisch bewijs, krantenartikelen en vergunningaan-
vragen. De Peemanbeker duikt voor het eerst op in een kranten-
artikel in de Gelderlander van 2 augustus 1924 en zal op een 
zelfde wijze nog terugkeren bij verslagen van atletiektoernooien en 
estafettelopen in 1927, 1934 en 1937. Ook in latere generaties 
sponsorde Peeman (benefiet-) sportevenementen en onderhoudt het 
bedrijf  nog steeds goede banden met enkele voetbalclubs. Van 
Keeken’s personeelsadvertentie is terug te vinden in de Gelderlan-
der van 25 april 1900. De inzet van minder-validen wordt vaker 
genoemd in artikelen en in gesprekken met de familie Jansen, 
maar ik heb geen schriftelijk bewijs kunnen vinden. Ik vermoed dat 
dit beleid mondeling is overgeleverd. De informatie over Peeman’s 
lonen zijn afkomstig uit het eerder genoemde kasboek (archief 
Jansen).

De fabriek in de Derde Walstraat
De beperkte industrialisatie van Nijmegen komt goed naar voren in 
de eerste twee hoofdstukken van  Rene van ’t Hoft en Franc Jansen, 
’t Hert is der uut. Een verhaal over de Nijmeegse knokkultuur tussen 
±1800 en 1940 (nijmegen, derde gew. druk 1981). Een blik in 
de kaartenbakken behorende bij de hinderwetvergunningen in het 
Nijmeegs archief is voldoende om de lezer te overtuigen van de in-
dustriële activiteit in de Derde Walstraat rond de tijd van Jan Aart 
Peeman’s vestiging. De betreffende foto is afkomstig uit het archief 
van de familie Jansen, terwijl informatie over de geproduceerde 

waren met name voortkomt uit advertenties en de beroepsomschrij-
ving van Jan Aart Peeman in het geboorte- en bevolkingsregister.

Uitbreiding, nieuwbouw en verhuizing
Jan’s familiesituatie is gemakkelijk te overzien met een blik in Het 
geslacht Peeman. De informatie over de nieuwe fabriek en de om-
standigheden omtrent de aankoop zijn allemaal af te lezen uit het 
aankoopcontract van het perceel aan de Waldeck Pyrmontsingel. 
(Archief Jansen) 

Het succes van de keetjes
Het merendeel van de hiergenoemde informatie over de keetjes 
is te destilleren uit het dikke kasboek uit het archief van de familie 
Jansen. De (verschuivende) sociale functie van de keetjes en de 
positie ten opzichte van winkels en wetgeving komt zowel naar 
voren in een artikel van Anne Salomons in de Gelderlander van 24 
februari 2003 als in verschillende interviews, waaronder dat met 
kioskhouder Cor de Jong op 10 maart 2008.

Beiersche Bierbrouwerij “De Amstel”
Peeman’s agentschappen van Vichy, Reid’s en de Z.H.B. blijken 
al uit de reclame op vroege foto’s van zijn gevel. De term “zieken-
huisbier” hoorde ik voor het eerst van de Familie Jansen zelf, op 
2-4-2008. De overdracht van het Amstel-agentschap is gedateerd 
achterop de die dag gemaakte foto. (archief Jansen) Brendel was 
gemakkelijk op te sporen via het adresboek van 1907. De informa-
tie over de brouwers, de biermarkt en de algemene werking van 
het brouwersagentschap zijn terug te vinden in Herman Hoelen, De 
economische problematiek van de biermarkt, in het bijzonder in 
Nederland (Amsterdam 1961).

Nijmegen,  brouwerijen en café’s; dorstige tradities
De informatie over de economische en sociale toestand van 
Nijmegen, haar bevolking en middenstand zijn afkomstig uit het 
al eerder genoemde werk van Rene van ’t hoft en Franc Jansen’s, 
’t Hert is der uut. De informatie over het Nijmeegse bier is met 
name afkomstig uit het ook al eerder genoemde Penschetsen van 
Nijmegen door H.D.J. Van Schevichaven, en voor een deel uit 
het artikel “De biergeschiedenis van Nijmegen. Volksdrank met 
rijk  verleden” van Paul van der Heijden, dat eerder verscheen in 
het Nijmeegse tijdschrift De Blik  en tegenwoordig te bekijken is 
via www.noviomagus.nl. De informatie over het ontstaan van de 
kroegen uit de tapperijen is afkomstig uit de al eerder genoemde 
dissertatie van Gerrit Herman Jansen, De eeuwige kroeg. Voor dit 
stuk is met name geput uit de pagina’s 276 tot en met 284

Een markt met pieken en dalen
De conjuncturele toestand in Nederland mag als bekend veronder-
steld worden, de afweging van de status van alcoholische dranken 
als basisbehoefte of luxeproduct is echter ontleend aan Herman 
Hoelen’s eerder genoemde dissertatie over de (Nederlandse) bier-
markt. Statistische gegevens over de hoofdelijke alcoholconsumptie 
zijn verder afkomstig van het CBS. 
(www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artike-
len/archief/2001/2001-1129-index.htm) Vanaf hier worden met 
name ook de interviews van groot belang. Deze paragraaf over 
Peeman Dranken en de groei van Jan Aart Peeman’s kapitaal 
steunt voor een groot deel op de interviews met de familie Jansen 
op 2 en 4 april 2008. Sporen van Peeman’s pandenbezit zijn ech-
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ter ook schriftelijk terug te zien in het archief van de familie waar 
allerlei stukken liggen met vergunningaanvragen ten bate van zeer 
verschillende adressen. Informatie over de situatie in Nijmegen 
tijdens de oorlog en de oorlogshandelingen zelf worden ook als 
algemene kennis verondersteld.

Een volgende generatie
De toestand van het gezin Peeman, de trouwerijen van zijn 
dochters en het vertrek en de terugkomst van Ant Peeman staan 
overzichtelijk bijeen in Het geslacht Peeman. Voor de omstandighe-
den rondom deze data heb ik gebruik gemaakt van de interviews 
met Ton en Els Jansen op 2 en 4 April 2008. De informatie over 
het vennootschap is afkomstig uit een kopie van de vennootschaps-
verklaring (archief Jansen). Het artikel over de begrafenis van Jan 
Aart Peeman verscheen in het Nijmeegs Dagblad van 24 novem-
ber 1950.

Voor het naoorlogse deel van dit jubileumboek ben ik vooral 
afhankelijk geweest van interviews. Met betrekking tot de periode 
onder bestuur van Ton Jansen senior en ook de periode onder zijn 
zoon put ik met name uit de interviews met Ton en Els Jansen. De 
beschrijving van de periode onder Caecil en Stijn Gerrits is met 
name tot stand gekomen uit een interview met Stijn Gerrits op 11 
maart 2008. Ik zal in het vervolg van deze verantwoording alleen 
nog de hoofdstukken noemen waarin andere relevante informatie 
gebruikt is of waarover nog andere, eventueel interessante opmer-
kingen te maken zijn. 

Het naoorlogse bedrijf in de dagelijkse praktijk
Chris Teeuwsen en Fré Noevers duiken behalve in de interviews 
ook op verscheidene foto’s en in krantenberichten op. De jubileum-
feestjes voor de beide heren werden ook besproken, of aangekon-
digd in de Gelderlander. Dit gebeurde in 1937, 1952 en in 1967 
bij de viering van het vijfentwintigjarig, veertigjarig en vijftigjarig 
werknemerschap. Overigens was Chris wel aanwezig op het 
feestje in 1962, maar was alleen Fré vijftig jaar in dienst.

De jaren zestig en zeventig: vette jaren
De informatie over het hoofdelijk alcoholgebruik is weer afkomstig 
van het CBS. (www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publi-
caties/artikelen/archief/2001/2001-1129-index.htm). Statistieken 
over de stijging van het alcoholgebruik onder mannen en vrouwen 
(en de waardering daarvan) tot aan het begin van de jaren zestig 
komen ook uitgebreid aan de orde  in Herman Hoelen’s eerder 
genoemde studie over de economische problematiek van de Ne-
derlandse biermarkt.

De ondergang van de Peemankeetjes
Het geleidelijke verdwijnen van de Peemankeetjes is toentertijd 
nauwelijks gedocumenteerd. Voor dit stuk heb ik dan ook sterk 
moeten putten uit eerdere, oudere beschrijvingen van dit verdwij-
nen. In 1975 viel het verdwijnen voor het eerst een verslaggever 
van de Gelderlander op, die er op 7 februari 1975 een stukje over 
schreef. Bij het verdwijnen van het laatste keetje in 1984 werd er 
weer een groot stuk geplaatst. In 2003 echter werd er meerdere 
malen over geschreven, met name door Anne Salomons in de Gel-
derlander. (op 31 mei zelfs 2 artikelen op één dag!). Veel van de 
artikelen vallen in herhaling en gebruiken waarschijnlijk dezelfde 
(mondelinge) bronnen. Wat betreft de economische redenen voor 

de uitbaters om de keetjes te vervangen door grotere kiosken put ik 
ook sterk uit een interview met Cor de Jong op 10 maart 2008.

Het laatste keetje
Wat betreft de omstandigheden van het ongeluk is vooral geput 
uit het artikel dat daags erna in de Gelderlander verscheen. Ik 
heb gebruik gemaakt van een knipsel uit het archief van de familie 
Jansen, waardoor de exacte datum van dit artikel mij onbekend is, 
maar het moet in april 1984 geweest zijn. De informatie over het 
opknappen van het Keetje komt voornamelijk uit een interview met 
Ton en Els Jansen, aangevuld met informatie uit een interview op 5 
maart 2008 met Gijs Hogenboom, stadsgids en ontwerper van het 
keetje dat tegenwoordig op de Willemsweg staat.

Het “Peemanhuisje” van Cor de Jong
Voor dit stukje is voornamelijk geput uit een interview met Cor de 
Jong zelf op 10 maart 2008.

Café het Haantje
Dit stukje is tot stand gekomen na een kort interview met Joop Puijn 
in zijn café op 10 april 2008.

Herinneringen
Een van de leukste, maar ook meest chaotische interviews was 
wel het groepsinterview op 11 maart 2008, bij dagopvang de 
Zilverden op de  Kanunnik van Kekenstraat. Voor haar hulp met 
de praatlustige ouderen is enige dank verschuldigd aan Martine 
Bomert van Stichting Welzijnswerk Ouderen Nijmegen, die ons die 
dag uitnodigde en hielp met het interviewen.
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Dit boek is mede tot stand gekomen dankzij de volgende bedrijven:
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100 jaar Peeman Dranken
Peter de Wit

&Keetjes 
Kroegen

100 jaar kroegen en keetjes in Nijmegen 
 
Ze zijn al enige decennia uit het Nijmeegse straatbeeld verdwenen, maar in de verbeelding van de gemiddelde 
Nijmegenaar zijn ze nog springlevend: de Peeman keetjes. Deze iconen van de Nijmeegse cultuur zijn de 
erfenis van een vooruitziende en ondernemende Nijmegenaar die in 1908 in het oude centrum van Nijmegen een 
handel annex fabriek in limonades en dranken begon. Het begin van een bedrijf dat 100 jaar later nog steeds 
bestaat en nog altijd een hoofdrol speelt in de bevoorrading van horecabedrijven in Nijmegen en omgeving. 
 
Dit boek is gepubliceerd ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Peeman Dranken.
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