
Boer Jr., Jan de. - Directeur N.V. Noord-Hollandsche
Asbestfabriek v/h J. de Boer & Co. - Geb. 29 Augustus
1898 te Amsterdam. — Zoon van Jan de Boer Sr., thans
commissaris van de Noord-Holl. Asbestfabriek de Boer
Co., en Elisa-
beth Maria
Hoeve. — Ge-
huwd met Cor-
nelia Louman,
26 Juli 1929 te

Amsterdam.
Uit dit huwelijk
zijn twee jon-
gens geboren,
Jan, 6 jaar oud
en Bob, l-J- jaar
oud. - De B.
doorliep de La-
gere School en
de H.B.S. met
f>-jarigen, cur-
sus. Hierna
kwam hij in. de
zaak, welke
toen nog van
zijn vader was,
en werkte zich
door zelfstudie
en hard aan-
pakken tot zijn
tegenwoordige
positie op. - De Noord-Hollandsche Asbestfabriek werd in
1910 opgericht en als een kleine zaak begonnen. Men
werkte aanvankelijk met een personeel van 10 personen,
dat thans is uitgebreid tot 100. Bovendien werken er nog
negen vertegenwoordigers in den buitendienst. Het bedrijf
is uitgegroeid tot een flinke bloeiende zaak met filialen te
Groningen, B/'dam, Breda en Enschede. De crisis heeft er
weinig vat op gehad, want ondanks den moeilijken tijd is de
omzetsteeds toegenomen. Bij de oprichting werden uitslui-
tend asbest en isoleeringen gefabriceerd. Thans is de pro-
ductie uitgebreid met rubberslangen en brandweerartike-
len in uitgebrciden zin. De B. heeft de voornaamste landen
van Europa bezocht. — Zijn vacanties brengt hij bij voor-
keur in Zwitserland of Noorwegen, door. Ook op ander
terrein geniet de B. groote bekendheid, en wel op voet-
balgebied. Hij is oud-keeper van Ajax en speelde in zes
internationale wedstrijden, waarvoor hij bovendien nog
35 maal reserve was. Ook maakte hij deel uit van het Ne-
derlandsch Elftal tijdens de Olympiade in 1924 en 1928.
Thans behoort hij nog tot de veteranen van Oud Inter-
nationalen en maakt deel uit van het bestuur van Ajax.
Galileïplantsoen 56, Amsterdam.


