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Essenstraat 19    Electr. Limonadefabriek P.N. Rieu 
 
                                                       
Met de komst van Antoine 
Rieu, in 1831 geboren in St 
Rouffy Frankrijk, is de 
oorsprong van de familie 
Rieu in Nederland een feit. 
Zijn derde zoon Antonie 
Rieu start op 27 mei 1879 
een winkel in limonade en 
tapperij voor bieren in 
Haarlem. (Achterkamp 1 en 
’t Krom). Hier ligt de 
oorsprong van de horeca 
groothandel zoals wij die in 
2016 terugvinden onder de 
bedrijfsnaam JP Horeca BV te Amsterdam.  
Petrus Nicolaas (P.N.), de 3e generatie bierhandelaar, breidt het bedrijf uit met een 
bieragentschap in 1918 van de brouwerij ‘De Gekroonde Valk’ uit Amsterdam. Hoewel rond 
1900 toonaangevend en groter dan de Heineken en Amstelbrouwerijen, wordt wegens slecht 
management na de 2e wereldoorlog overgenomen door Heineken brouwerijen. Echter, 
intussen is Petrus Nicolaas succesvol bezig met zijn limonade fabriek en bieragentschap. 
Bekende limonademerken waren ‘Ricola’ en ‘Rieu Gazeuse’ en ‘Rieu Tonic’. 
 

 
Het gezin van Petrus 
Nicolaas Rieu be-
bestond uit drie 
kinderen. André Rieu 
(dirigent en vader 
van de nu wereld-
beroemde muziek 
ondernemer André 
Rieu), Fredrik 
Hermans Rieu 
(automonteur) en 
Lucie Cecile 
Madeleine Rieu 
(slijterij en wijnhuis 
Rieu). Om reden dat 
André’s carrière in de 
muziek voorbestemd 
was, werd F.H Rieu 

van automonteur in Amsterdam gepromoveerd tot bierhandelaar en moest hij de zaak 
voortzetten.  Eind jaren ’70 trad de zoon van Frederik Hermans, Jeroen Maria Gerardus Rieu 
toe tot het bedrijf. Jeroen Rieu, de 5e generatie bier en horecagroothandelaar, heeft het 
bedrijf gemoderniseerd op gebied van administratie en logistiek. 
November 2003 werd de groothandelsactiviteit voorgezet onder de naam JP Horeca BV. 
De letters JP staan vanaf heden voor Jeroen en Petrus Rieu de 3e en 5e generatie van de 
ondernemersfamilie.                                                                               (Bron: Jeroen Rieu) 
 
 
Voor de uitgebreide beschrijving zie de website: homepage, zien, gevelstenen, archief (links onder) 


