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Boogaerdt, Adriaan. - Directeur der N.V. Apex Lam-
penfabriek te Utrecht. - Geb. 23 Maart 1877 te Ouderkerk
a/d IJsel. - Vader: Herman Boogaerdt; Moeder Jannigje
Ie Loup. - In 1908 geh. met Geertruida Hendrika Wilhel-
mina Amsingh,
geb. te Amster-
dam, die in
1930 overleed.
In 1935 huwde
B. voor de
tweede maal
met Jacoba
Barbara van
Dijk, geb. te
Rotterdam. -
Kinderen, uit
eerste huwelijk:
Cornelia Aga-
tha, geb. 31
Juli 1911, arts,
geh. met Drs.
A. van Royen,
scheikundige te

Amsterdam;
Adriaan, geb. 3
Maart 1915,
veter. cand.;
Max, geb. 26
Augustus 1918,
student aan de
T.H. te Delft. -
B. volbr. zijn middelbare studies te Gouda. In 1893 als
jongste bediende in dienst getreden bij de Kon. Stearine-
kaarsenfabrieken. aldaar, maakte hij snel promotie. In
1900 werd onder zijn leiding bij genoemde fabrieken een
glycerineafdeeling opgericht, waarvan hij tot chef werd
benoemd. In 1910 werd hij aangesteld als directeur van de
Stoom zeepfabriek de Hamer v/h T. P. Viruly & Co., die
aan de Kaarsenfabriek behoorde. In 1918 vierde B. nog
in Gouda onder zeer groote belangstelling zijn 25-jang
jubileum, maar kort daarna werd hij tot Directeur van de
'Kon. Zeepfabriek v/h Chr. Pleines te'Den Dolder benoemd.
Deze functie legde hij in 1924 neer n.a.v. een meeningsver-
schil met een der commissarissen. In Den Dolder nam i>.
zeer actief deel aan het maatschappelijk leven. Hij ^ was
oprichter van de vereeniging „Den Dolder Vooruit'' en
Beschermheer van de muziekvereeniging „Excelsior .
Op zijn initiatief werden vele arbeiderswoningen ge-
bouwd, het zoogen. Pleinesdorp. - In 1926 werd B. aange-
zocht als Directeur van de Metaaldraadlampenfabnek
Holland te Utrecht. Hoewel de fabriek onder zijn leiding
opbloeide, moest deze door samenloop van omstandig-
heden geliquideerd worden. In hetzelfde jaar, 1929, richtte



B. de N.V. Apex Lampenfabriek te Utrecht op, waarvan
hij tevens Directeur werd. De N.V. Apex Lampenfabriek
fabriceert in hoofdzaak lampen voor huisverlichting.
Naast deze functie treedt B. tevens op als Voorzitter van
den Bond van Belanghebbenden bij de Gloeilampen- en
.Radiohandel (Begerha). — B. bereisde nagenoeg geheel
Europa en bracht in 1924 eeiiige maanden in Egypte
door. - Beethovenlaan 35, Oog in Al, Utrecht.


