
Peereboom, Robert Willem Pieter. - Directeur-Hoofd-
redacteur van Haarlem's Dagblad. - Geb. 25 Mei 1891 te
Haarlem. - Zijn vader Jan Cornelis Peereboom, geh. met
Agatha Adriana Buys, was eveneens Directeur-Hoofd-
redacteur van Haarlem's Dagblad. - Op 3 Januari 1924
trad hij te Londen in het huwelijk met Gertrude Hannah
Chambers. - Kinderen: John James, geb. 14 November
1924; Eric, geb. 20 September 1928. - Hij doorliep de
H.B.S. te Haarlem en begon zijn journalistieke loopbaan
aan het „Utrechtsch Dagblad", waar hij anderhalf jaar
werkte. Vervolgens was hij in gelijke functie vier jaar
werkzaam bij „Haarlems Dagblad" en trad toen in dienst
bij „De Telegraaf" te Amsterdam. In Juni 1916 moest hij
zijn arbeid daar onderbreken om zijn militairen dienstplicht
te vervullen. Hij werd opgeleid tot Officier en maakte als
zoodanig de mobilisatie mede. - In Januari 1919 kwam hij
opnieuw bij „De Telegraaf": tot Juni 1920 als correspon-
dent te Parijs, daarna in gelijke functie te Londen. Hier



bleef hij tot l Januari 1926, op welken datum hij tot
Hoofdredacteur van „Haarlems Dagblad" benoemd
werd. Na het overlijden van zijn vader in Juli 1930 werd
hij tevens in de Directie opgenomen. - Voorts is hij Vice-
Voorzitter van den Raad van Beheer van het Algemeen

Nederlandsen Persbureau, Lid van het Hoofdbestuur van
de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, Voorzitter
van de afdeeling Haarlem dier Vereeniging en (1937-1938)
Voorzitter van de Rotary Club, Haarlem. - Behalve tal-
looze artikelen in dagbladen en enkele tijdschriften
schreef twee hij boekjes „Een Hondenleven" en „Het snelle
ding'^en vertaalde hij eenige romans. - In 1931 nam hij
het initiatief tot aanbieding van een petitionnement van
het Nederlandsche Volk voor internationale ontwapening,
dat door de Vereeniging „De Nederlandsche Dagbladpers"
georganiseerd werd en in Octoberl931was hij Lid van de De-
legatie, welke dit petitionnement, dat l J- millioen hand-
teekeningen bevatte, aan den President' van de Volken-
bondsvergadering te Genève aanbood. - Hij is liefhebber
van literatuur, muziek en sport. - Crayenèstersingel 69,
Haarlem.


