
Wolff Peereboom, Dirk de. - Directeur van de N.V.
Kaashandel Maatschappij Gouda. - Geb. 9 Maart 1896 te
Oosthuizen als zoon van Nicolaas Peereboom, eveneens
kaashandelaar, en Rebecca van Someren Grève. - Op
28 Juli 1920 trad hij te Alkmaar in het huw. met Geer-
truida Alida Eecen, geb. 18 Juli 1899. - Zij schonk hem drie
kinderen: t.w.: Geertruida, geb. 17 Jan. 1922; Nicoline,
geb. 8 Nov. 1926, en Josina Theodora, geb. 17 Juli 1930. -
Na het doorloopen van de lagere school te Hoorn, bezocht
de W. P. de Handelsdagschool te Alkmaar. Hij was een
jaar practisch werkzaam in den boter- en kaashandel te



Keulen en trad
in 1914 in mili-
tairen dienst. Na
de mobilisatie-
jaren aanvaard-
de hij een func-
tie in den kaas-
handel van zijn
vader, die eenig
firmant was van
de fa. De Wolff
& Peereboom,
later samenge-
smolten met de
N.V. Kaashand.

Maatschappij
„Gouda". Aan-
vankelijk werd
de kaas vooral
naar Frankrijk
en België geëx-
porteerd ; als ge-
volg van de con-
tingenteerings -

maatregelen is
de uitvoer naar

Frankrijk echter sterk achteruitgegaan. De uitvoer naar
België daarentegen is belangrijk toegenomen. In to-
taal verzendt de N.V. „Gouda" te Alkmaar 4J millioen
kg. kaas per jaar, hetgeen ongeveer gelijk is aan den
jaarlijkschen aanvoer op de kaasmarkt te Alkmaar. De
afzet in het binnenland neemt ieder jaar toe. De afd. Alk-
maar van dezen kaashandel, die een der grootste is van
geheel Noord-Holland, heeft reeds jarenlang verschillende
overeenkomsten loopen met belangrijke zuivelfabrieken,
w.o. de Zuivelfabriek „Neerlandia" te Stompetoren, West-
Friesland te Lutjewinkel en Excelsior te Heerhugowaard.
Het vervoer van de kaas naar België heeft plaats met
eigen, daarvoor speciaal gebouwde groote vrachtwagens,
hetgeen in den kaasexport een unicum is. - De W. P.,
die in 1918 adjunct-directeur werd en in 1930 directeur
der N.V. „Gouda" is daarnaast commissaris van de Hulp-
bank der Nutsspaarbank te Alkmaar en directeur der
Coöp. Zuivel Verkoop Vereen. „Noordholland". Hij heeft
zakenreizen gemaakt door geheel Europa en is een groot
liefhebber van de schilderkunst. Sedert jaren legt hij zich
toe op het verzamelen van schilderijen. - Keimemer-
straatweg 55, Alkmaar.


