
             

             

             

          

  

Verhaal van de maand, 

september 2022 

‘Toen ik solliciteerde bij juffrouw                            

Boom vroeg ze: ‘Wat wilt u                                         

verdienen?’ Ik zeg: ‘Nou,                                            

vijfendertig gulden.’ Per week, hè.                                  

Ze vloog zowat achterover. ‘Ja,’ zei ik, ‘dat heb ik nu 

ook.’ En dat was waar, hè.’ Jan Jong, nu 99 jaar oud, 

vertelt over zijn kennismaking,  zevenenzeventig 

jaar geleden, met de firma J.P. Boom. 

Hij werd er vertegenwoordiger. ‘Als kind kon ik al 

goed handelen. Mijn vader had een partij peren 

gekocht. Hij kon ze zelf niet verkopen. Ik was een 

jaar of dertien, veertien. Toen ben ik naar zo’n losse 

marktverkoper gestapt. ‘Wil jij wat verdienen?’ heb 

ik hem gevraagd en hij is de peren voor mij gaan 

verkopen. Ik heb er toen zo’n tachtig gulden mee 

verdiend.’ 

Toen Jan Jong in de krant de advertentie van 

J.P.Boom las, was hij 22 jaar en werkte hij als 

loopjongen voor een vertegenwoordiger. ‘Met een 

pakkie van Hille Beschuit aan moest ik de spullen bij 

klanten naar binnen brengen. Ik kende dat 

vertegenwoordigerswerk dus wel, ik zat al jaren 

langs de weg. Ik heb op de advertentie geschreven. 

Mijn neef heeft mijn brief nog een beetje veranderd, 

hij zat op het lyceum. Ik vertelde natuurlijk niet dat 

ik maar een loopjongen was.  Ik mocht op gesprek 

komen en werd aangenomen.’ 

 

 

 

De N.V. Weduwe J.P. Boom en zonen, waar Jan Jong in 

1945 ging werken, bestond vanaf 1835 en was een (groot) 

handel in klompen en borstelwaren zoals bezems, dweilen 

en doeken. Begonnen in het Fnidsen had het bedrijf later 

pakhuizen aan de Kooltuin en de Mosterdsteeg. Vanaf 

1929 was er in het Brabantse Schijndel een eigen 

klompenfabriek. ‘De klompen kwamen per boot,’ vertelt 

Jan Jong en zijn zoon Jeroen laat een foto zien van een 

met klompen beladen Luttik Oudorp. ’Op een handkar 

gingen ze door de Mosterdsteeg en dan werden ze in de 

pakhuizen gelegd en geschilderd. 

In 1942 was Johan Boom de nog altijd bestaande 

klompenwinkel aan de Huigbrouwerstraat begonnen. De 

groothandel werd toen geleid door mevrouw Iet Boom. 

 



  ‘Als vertegenwoordiger had ik mijn route. Het bedrijf stuurde vanaf de 

Kooltuin kaartjes: ‘Mijnheer Jong komt dan en dan.’ Dat was voor mij niet 

altijd handig want soms had ik bij een klant veel meer tijd nodig dan er 

gepland stond. De Haarlemmermeer was mijn beste wijk. Ik verkocht van 

alles: klompen, borstelwerk, hooiharken, hamerstelen, staven om de zeis 

weer scherp te maken. Je verkocht ook niet overal hetzelfde. Ik ging ook 

naar Texel en daar verkocht ik meer het landbouwspul. In 1962 heb ik de 

groothandel overgenomen, mevrouw Boom was toen al tachtig jaar. In 

1974 heb ik de zaak verplaatst naar het Industrieterrein Oudorp.’ 

 

 

 

Aan de Kooltuin had het bedrijf aan de voorkant 

kantoor en daarachter de toonzaal met een uitstalling 

van de handelswaar.  

 

Jan Jong is geboren in 1923 in Oude Niedorp, hij is nu in zijn honderdste 

levensjaar en heeft zes kinderen, 23 kleinkinderen en 21 

achterkleinkinderen. Volgens zijn zoon Jeroen kent hij ze allemaal bij naam. 

Jeroen weet ook hoe zijn ouders elkaar hebben ontmoet: ‘Vanuit de 

katholieke kerk konden bleekneusjes uit Amsterdam naar Alkmaar om aan 

te sterken. Mijn moeder was de oudste van elf kinderen en bracht haar 

zusjes met de trein naar Alkmaar. Daar zag een jongere broer van mijn 

vader haar. ‘Dat is wel een meisje voor jou,’ zei hij tegen mijn vader en zo 

hebben ze elkaar ontmoet. Ze zijn in 1952 getrouwd. Mijn moeder heet Anna 

Limmen.’ ‘Ze was pas twintig,’ zegt Jan Jong.  ‘Ze kon alles. Jeroen kroop een 

keer in het prikkeldraad en toen was zijn broek stuk. Moeder maakte zo 

weer een nieuwe. Zij moest altijd bij de kinderen blijven. Jeroen had 

vrienden en die kwamen ook allemaal bij ons.‘  Jan Jong is van plan nog een 

paar jaar ouder te worden. ’Als je normaal leeft,’ zegt hij, ‘ en je bent 

gelukkig getrouwd, gaat oud worden vanzelf. Helaas is mijn vrouw eerder 

gegaan, zo’n jaar of zeven geleden.’ 

 

 

Op Kooltuin 22 was 

het kantoor van de 

N.V. wed. J.P. Boom 

en zonen en later  

van Jan Jongs 

groothandel.  De 

pakhuizen aan de 

Mosterdsteeg zijn 

tegenwoordig 

wooonhuizen. 
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