Over de winkel met de kameel en andere verhalen
Wim Peereboom
(geboren in 1944)
voor het pand aan de
Achterstraat waar ooit
zijn winkel voor Perzische
tapijten gevestigd was.
Voor die tijd was het
kaaspakhuis A.Henneman,
zoals nog altijd op de gevel
te zien is.
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Vanaf mijn zestiende aan het werk.
‘Ik ben mijn werkende leven al vroeg begonnen en heb
aanvankelijk heel wat baantjes gehad. Uiteindelijk ben ik voor
mezelf begonnen met een winkel voor Perzische tapijten. De in-en
verkoop bracht me overal ter wereld. Het was een prachtige tijd.’
‘Ik ben vroeg van school gegaan en aan het werk gegaan bij Vroom
en Dreesman. Papieren waren niet direct nodig en ik kwam ‘in de
spijkerbak’ terecht. Ik verkocht schroefjes en stukjes rail en dat
soort zaken, van alles wat met woninginrichting te maken had.
Ondertussen leerde ik voor een vakdiploma en tot mijn grote
verwondering wist ik dat grote diploma voor Meubeldetailhandel
te halen. Ik was zestien jaar en de jongste van Nederland.’
‘Op Kreta raakte ik aan de praat met een stel uit Schotland en
ik vertelde dat ik uit Alkmaar kwam.
‘Oh, we’ve been there too, at the cheesemarket.’

‘Nou, wij hebben daar een winkel met tapijten en er staat een
kameel in de etalage.
Toen die mevrouw dat hoorde werd ze helemaal lyrisch:
‘Oh my God, I remerber that. We have seen your camel!’

‘Ineens had ik hetzelfde maatpak als de
notaris en de directeur.’
‘Mijn vader haalde me weg bij Vroom en Dreesman, omdat ik
helemaal niets verdiende en ik kwam bij Ab Hoes in de Langestraat.
Hij had een kledingzaak. Ik kwam als loopjongen terecht tussen de
maatpakken. Die moest ik wegbrengen en op kantoor moest ik de
facturen op alfabet leggen. Ik wist van de hele middenstand uit de
omgeving wie een duur pak had gekocht.
Op een dag werd ik op het matje geroepen bij m’n baas. Hij zegt:
“Mijn goede vriend Herman Dölle heeft een vacature voor je. Je kunt
daar terecht, maar de meubelzaak wordt dan wel op jouw naam
geschreven want anders mag hij dat bedrijf niet voeren.’
Ik mocht ter afscheid het allermooiste pak uitzoeken dat in de zaak
hing. Ik weet niet wat Dölle hem betaald heeft maar het was
piekfijn, dat wil je niet weten. Ik had hetzelfde pak als Notaris Appel
in Obdam en als de directeur van de Kredietbank.
Bij Dölle mocht ik starten met een echte zaak, ik was nog maar 17
jaar. Ik had afgesproken dat als ik niks zou verkopen, hij me ook
niets hoefde uit te betalen. Maar de zaken gingen uitstekend. Elk
jaar verdubbelde ik de omzet en de afspraak was dat ik daar 1,5%
Wim Peereboom anno 2018 op de plek waar
van kreeg. Ik was net twintig en reed ik al in een nieuwe auto.’
hij ooit als zevenjarig jochie zat te vissen.

Onbewoonbaar verklaard.

Vissen in de gracht (Luttik Oudorp)

‘Ik woon ongeveer vanaf mijn zevende jaar in de
binnenstad. We woonden op Luttik Oudorp 82. Dat hele
pand is intussen weg en er zijn nu appartementen gebouwd.
Toen wij er woonden was er een minuscuul klein winkeltje
aan de voorkant. Daar had mijn vader wat opslag van zijn
stoffeerspullen staan. Mijn vader ging langs bij de mensen
thuis om te vragen wat er nodig was. Hij stoffeerde vooral
stoelen of hij verkocht wat stoffen of vloerkleden. Dat was
het begin van het bedrijf, maar ruimte was er bijna niet. Dat
was het grootste probleem in die vijftiger jaren. Op ons
L
pandje stond Onbewoonbaar Verklaard. Dan kun je wel u
nagaan dat we niet zo veeleisend waren.’

‘We kwamen van buiten Alkmaar, van de boerderij.
Als kind was ik gewend ruimte te hebben, met koeien,
kippen en een paard om me heen. En dan had je dit,
midden in de stad!
De overgang was enorm. Maar ik was absoluut niet
ongelukkig. Ik zat heerlijk buiten op het kantje van de
gracht en gooide mijn hengeltje uit. Daar was ik erg
bedreven in, dus dat was geen enkel punt.’

Kaasmarkt

.

‘Vrijdag liepen we meestal naar de Bosboom?
Toussaintschool via de kaasmarkt. En als het mogelijk was,
hielpen we mee met het kaasrollen. Totdat we werden
(nu nr.??)
weggestuurd als het te hard ging en de kaas te water vloog.’

Saromapudding
‘We aten thuis eenvoudig. Meestal
kregen we een saromaatje toe. De
prijs was te doen en je kon het in
verschillende smaken krijgen. Je
moest er een beetje melk bij doen en
goed kloppen en dan had je een
lekker toetje.’
Circa 1954
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