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DE GESCHIEDENIS VAN
EEN UNIEK FAMILIEBEDRIJ F

Egbertus Boom 2e generati e

Jan Adolf Boom, oprichter

Dolf Boom 3e generati e

Lange ti jd werd volgens GertJan Johannes, 
auteur van het jubileumboek ‘Boom uitgevers 
175 jaar’, de naoorlogse periode de doodsklok 
geluid over het insti tuut familiebedrijf dat te 
kwetsbaar zou zijn. Elke enigszins ‘volwassen’ 
onderneming van enige omvang, zo was het 
idee, zou een meer ‘professionele’ structuur 
moeten hebben, waarbij familiebanden geen 
rol van betekenis meer spelen. De jubilerende 
laboratoriumleverancier laat zien, net als de 
uitgeverij in 2016, dat die stelling niet juist is.
Egbertus Boom (18421926) als fabrikant van 
zegellak en Adolf Marius Boom als apotheker/ 
chemist gingen een vennootschap aan tot 
het bedrijven van handel in drogisterijen, 
verf waren, geneesmiddelen en aanverwante 
arti kelen ingaande 1 januari 1891 en eindigend 
op 31 december 1896.

Broers
Zij waren broers met als vader Jan Adolf Boom 
(18031893) die behalve apotheker ook vanaf 
1841 uitgever was van de Meppeler Courant. 
Adolf Marius ging later naar Arnhem om daar 
fabrieksmati g ‘patententmedicijnen’ te maken 

en landelijk af te zett en. Egbertus Boom zett e 
de drogisterij zelfstandig voort. Egbertus Boom 
werd naar Antwerpen gestuurd om het vak 
van manufacturier te leren. Hij begon in een 
winkel op de Kruisstraat 22 in Meppel. 

Dit pand was vroeger ook een apotheek 
geweest en er achter bevond zich een stook
huis dat Egbertus inrichtt e als een fabriekje 
voor fl essenlak. Toen zijn broer (Adolf Marius) 
naar Arnhem verhuisde, trok Egbertus met zijn 
gezin naar de apotheek in de Hoofdstraat (met 
natuurlijk ook een stookhuis) en maakte er 
een drogisterij van die speciaal was gericht op 
de boeren uit de omgeving.

Hij verkocht producten als verf voor de Stap
horster boerderijen, boter en kaaskleursel en 
stremsel voor de kaasbereiding. Verder hield 
boer Ubak uit Staphorst zitti  ng als ‘veearts’ 
voor de boeren die de Meppeler markt 
bezochten. Een ander product naast de 
fl essenlak was bessensap die gemaakt werd 
van de bessenstruiken die in de grote tuin 
achter de zaak groeiden.

Drogisterij
Feitelijk dreef Adolf Marius Boom de apotheek 
onder de naam van zijn vader. Na 1890 werd 

Oprichti ng van
J.A. Boom
Landbouwmagazijn.

J.A. BoomMeppel krijgt
een logo voor een nog
betere herkenbaarheid
en positi onering.

J.A. BoomMeppel heet nu 
Boom N.V. Meppel.

Uitgangspunten van dit logo 
zijn een reageerbuis en de 
lett er ‘b’ van Boom.

Boom versterkt zich door 
Wilten Wolti l B.V. uit de Bilt 
over te nemen. Daarnaast 
krijgt Boom ook een nieuwe 
huissti jl. Een modern groen 
boompje wordt het kenmerk 
van Boom. Ook is het logo 
van Wilten Wolti l hierin 
opgenomen.

Het grijs vlakje achter het 
groene boomje 
verdwijnt.

Het groene boomje wordt open. 
De kleuren krijgen een update. 
Ook wordt sinds 1895 toegevoegd 
en geven we onze ambiti e weer 
door nr. 1.
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Boom Laboratoriumleverancier (opgericht in 1895) is net als naam-
genoot Koninkl� ke Boom Uitgevers (1841) een b� zonder bedr� f. 
Ten eerste is het op zichzelf al ongewoon dat een onderneming zo lang 
bestaat en nog steeds fl oreert. In de tweede plaats is het opmerkel� k 
dat de onderneming eigendom is van leden van een en dezelfde familie.

Bertjan Boom 4e generati e
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niet meer geadverteerd onder de naam 
J. A. Boom (apotheek), maar als Boom & Comp. 
Toen was de omvorming naar de drogisterij 
een feit.

Jan Adolf (Dolf) Boom (1875), de oudste zoon 
van Egbertus Boom, werd van de HBS 
gestuurd, omdat hij niet wilde leren. Hij moest 
toch wat en werd naar Velp gestuurd om daar 
in een apotheek tot apothekersbediende 
opgeleid te worden. Dat lukte!

Teruggekomen in 1895 in Meppel begon 
Dolf vanuit de Kruisstraat met stremsel en 
kleursels te reizen langs de toen opkomende 
zuivel fabriekjes. Dolf had een plaatsvervanger 
om zijn dienstplicht te vervullen. Deze plaats
vervanger kon in militaire dienst treden per 
1 oktober 1895. Hiervoor werd ongetwijfeld 
een vergoeding betaald vanuit de Boom
familie wat in die ti jd niet ongebruikelijk was.
Dolf merkte al gauw dat er meer nodig was en 
begon tevens te handelen in olie, poetsdoeken 
en schoonmaakmiddelen en laboratorium
materiaal. Er was echter meer te doen voor 
een energieke vent en hij begon met een 
handel in kunstmest en samen met zijn 
zwager (Jacobus Adrianus van der Breggen) in 
landbouwmachines. Vandaar de naam Boom’s 
Landbouwmagazijn.
In 1910 werd deze fi rma ontbonden door 
uitt reding van fi rmant Van der Breggen. 

De samenwerking van de zwagers had drie 
jaar geduurd.

Kunstmest
Dolf ging door met de kunstmest, aanvankelijk 
met overslag in Zwartsluis en in de spoorweg
haven in Meppel. Hij had een eigen scheepje 
van circa 35 ton. Hij noemde het scheepje 
Dina, naar zijn vrouw, waarmee kunstmest 
naar het Drentse achterland werd vervoerd. 
Hij reisde zelf per motor naar Zwartsluis. Daar 
werd het kunstmest overgeslagen in kleinere 
scheepjes van 30 à 40 ton. Grotere schepen 
konden niet tot Meppel varen. Later kon hij 
de kunstmesthandel niet meer zelf fi nancie
ren en werd het bedrijf met fi nanciële steun 
van familie en vrienden omgezet in de N.V. 
Meppeler Kunstmesthandel. Het bedrijf werd 
omstreeks 1950 aan De Vulcaan verkocht en 
verdween na de brand in 1980 uit Meppel.

Door de crisisti jd in de jaren derti g ging het 
minder goed met de fi rma. Misschien had de 
ingrijpende verbouwing annex nieuwbouw 
wel te veel geld gekost. Dolf besloot zijn villa 
aan de Parklaan in Meppel te verkopen. De 
verkoop verliep niet vlot en via een openbare 
verkoop ging het pand van de hand. Het huis 
werd met veel verlies verkocht in 1937.

Herstel
De familie ging wonen aan de Kruisstraat 
nr. 20 in de woning tussen het landbouw
magazijn (nr. 22) en meubelzaak Van Brussel. 
Zoon Egbertus studeerde inmiddels in 
Amsterdam en kwam voor administrati eve 
werkzaamheden frequent in de weekenden 
naar Meppel. Het herstel van de fi rma ging 
wonderbaarlijk snel. Eind jaren derti g was 
er weer volop vraag naar de producten van 
J. A. Boom.

terrein Noord. In 1996 werd een nieuw 
bedrijfscomplex geopend aan de Rabroeken
weg 20. Het bedrijf bloeit daarna als nooit 
tevoren.

Geboorten
In 1976 wordt Bertjan geboren, zoon van Dolf 
Boom en Koentje Joanna de Jong. Bertjan 
krijgt er drie jaar later een broertje Floris en 
1,5 jaar later een zusje Nienke bij. In 2010 
wordt Bertjan Boom benoemd tot directeur. 
In 2020 bestaat Boom B.V. 125 jaar en bouwt 
voort aan een duurzaam rentmeesterschap.
 

In 1965 publiceert de Meppeler Courant een verklikbriefj e dat in 
de Tweede Wereldoorlog werd verstuurd naar de Sicherheitsdienst 
(SD). ‘Ik zou u eens inlichten over Van Esso, Zuideinde te Meppel, 
dat Van Esso goederen verstopt heeft  bij Boom Landbouwmagazijn 
aan de Kruisstraat te Meppel. Het zit verstopt in kisten op zolder, 
het is verstopt in de ti jd toen de sieraden en vermogenswaarden 
werden opgeëist van Joden’. Breedveld, toenmalig politi e commis-
saris in Meppel, liet de controle uitvoeren door betrouwbare 
agenten met als resultaat: ‘niets gevonden’.

Jan Adolf besloot om zijn villa aan de Parklaan te 

verkopen

In 1942 werd de zaak omgezet in een vennoot
schap onder fi rma. Firmanten: Jan Adolf (Dolf) 
Boom en Egbertus Boom. Dolf trad in 1943 
als fi rmant uit J.A. Boom Glas, Instrument, 
Chemicaliënhandel en werd Egbertus Boom 
eigenaar. Hij voelde als apotheker in combina
ti e met de ondernemersgeest van zijn vader 
de wereld van het onderzoek erg goed aan en 
expandeerde het bedrijf heel sterk. Vanuit de 
Kruisstraat werd wereldwijd gehandeld.

In 1963 vroeg Egbertus een bouwvergun
ning aan voor nieuwbouw aan de Hugo de 
Grootstraat in Meppel. 

De bouwsom bedraagt fl . 389.000. Architecten 
zijn Ott en en Fransen, Meppel en de aan
nemer Beugeling & Zn Nijeveen. Tien jaar 
later volgt de bouw van een loods aan de 
Hugo de Grootstraat. Bouwkosten fl . 250.000. 
In 1985 wordt een verdieping gerealiseerd. 
Bouwkosten: fl . 650.000. Aannemer is 
Eikenaar Meppel.

In 1946 werd Jan Adolf (Dolf) Boom geboren, 
zoon van Egbertus Boom en Klazina Willemina 
Bruins. Hij ging vanaf 1969 formeel bezig met 
de doorontwikkeling van het familiebedrijf. 
Marktontwikkelingen, groei en wetgeving 
dwongen tot een ingrijpende keuze. In 1994 
besloot Dolf om zijn Boom precies na 100 jaar 
te ontwortelen uit de binnenstad van 
Meppel en te herplanten op het bedrijven

VERKLIKKER

Een prettige en vakkundig laboratoriumleverancier met een uitstekende sales afdeling. 

Dhr. B. Minnebreuker, Magazij n beheerder, Eurofi ns Food, Feed & Water Testing

Netherlands




