Bussums Café De Peuk kroeg en huiskamer

Café De Peuk is een echt oud bruin café. Er komen veel vaste klanten. Maar ook nieuwe jongelui.
Ongeacht leeftijd, van bouwvakkers, ondernemers tot artsen en architecten, iedereen kletst met
elkaar en drinkt wat. Dat is Café De Peuk, gewoon De Peuk.

Café De Peuk bestaat sinds 1972 en is een van de bekendste café’s in Bussum. Tabak van J. Lub staat
er nog steeds op gevel en vandaar dat het café De Peuk heet. Er is binnen heel bewust weinig
veranderd; tot volle tevredenheid van veel klanten. Iemand zei eens: ‘Op deze zelfde oude
vloerplanken stond mijn vader ook een biertje te drinken.’
’s Zomers is de pui lekker open en schijnt t zonnetje naar binnen. Af en toe een Open Podium, of een
OLMA, zoals donderdag 25 juli 2019 om 20.00 uur: een Ouwe Lullen & Mutsen Avond met
zanger/gitarist Sjoerd van den Broek. Dat betekent een uurtje lekker muziek luisteren met een
drankje in je hand.
Bedrijfsleider Diederik Klaassen: ‘We kijken ook Tour de France, voetbal en Formule 1 op ’t grote
scherm. Ook dan is het druk en komen veel bekenden even langs. Sport kijken is toch leuker met
anderen dan in je eentje thuis.’
Het café gaat om vier uur open. ‘Maar dan heb ik er al een uurtje opzitten’, zegt Diederik. ‘Rechts van
mij staan de glazen strak in het gelid: vaasjes, fluitjes en tulpjes. Links de wijn en longdrinkglazen,
koeling vol, bierviltjes op de bar, toiletten schoon, buitenterras klaar en mijn tab kan open. We
hebben een paar mooie bieren op tab en fles. Maar het gaat om de mensen. Zij maken mijn dag.’
Jongelui komen na tienen binnenvallen, de ouderen halen meestal even na het werk een biertje.
Vooral op vrijdag, want dan is het borreluur tot zeven uur. Veel mensen komen na verloop van tijd
terug. Diederik: ‘Het zijn zeker klanten, maar je krijgt ook een band met hen, en als er iets
persoonlijks mis is, dan gaat je dat aan je hart. Iemand vergeleek De Peuk eens met een huiskamer.
Daar kan ik me wel in vinden. Zo voelt het wel voor een aantal mensen, denk ik.’
Zelfs Kerstavond is populair, dan is er muziek, een voordracht en een spel of wat gekkigheid en is het
afgeladen vol. ‘Ik ken eigenlijk iedereen. Mijn werk, en dat geldt ook voor de andere barmensen, doe
ik bijna fluitend. Maar vanuit mijn ooghoeken zie ik alles. Ik ben altijd alert. Er valt wel eens een glas
of er is wat geduw, maar ik weet direct ‘hoe’ en ‘waarom’ het glas valt. En dan grijp ik direct in,
voorkomen is beter, zeg maar. En ik krijg ook wel eens een blik of seintje van de vaste bezoekers. Dan
weet ik genoeg.’
Een vaste klant schrijft een rake typering op Facebook-pagina van het café: ‘De enige kroeg waar ik
nog wel eens de deur voor uit wil, omdat ik een tijdloze sfeer proef, een soort tijdmachine met
mensen van alle leeftijden, en met muziekstijlen die losjes zo'n driekwart eeuw geleden ontstonden
en verbinden met hedendaagse versies. Ik voel me altijd welkom.’
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