
Boom, Johan Christiaan Gabriel. - Dir. N.V. „Inter-
nationale Cacaofabrieken" v/h J. & C. Blooker te Amster-
dam. - Geb. 19 Jan. 1879 te Amsterdam als zoon van
Willem Eliza Boom, assuradeur, en Sytje Kampfraath. -

Geh. op Ifi Juni
1906 te Am-
sterdam met
Anna Cathari-
na Blooker, die
hem op G Mei
1918 eene doch-
ter, Antje,
schonk. -Na de
H.B.S. bezocht
B. de Openbare
Handelsschool
te Amsterdam,
waarvoor hij in
1897 eindexa-
men deed. In
dat jaar kwam
hij bij de

Hollandsche
Stoomboot Mij.
Na het vervul-
len van den mi-
litairen dienst-
plicht, trad B.
in dienst van de
N.V. Blaauw-
hoedenveem te

Amsterdam, voor welke onderneming hij van 1904-1912
als chef van het kantoor te Antwerpen werkte. In 1912
werd hij benoemd tot onder-dir. der N.V. „Internationale



Cacaofabrieken" v/h J. & C. Blooker te Amsterdam, en
het jaar daarop tot directeur. De firma J. & C. Blooker
werd opgericht in 1814 en fabriceerde reeds in 1816 choco-
lade. De eerste krachtbron, een windmolen, werd in 1856
vervangen door een stoominstallatie. Nadat de oorspronke-
lijke fabriek door brand was vernield, werd een nieuwe
fabriek gebouwd in de Watergraafsmeer bij den Omval,
welke in 1883 in gebruik werd genomen. Deze fabriek
werd herhaaldelijk uitgebreid en o.a. vergroot door aan-
koop van een terrein met gebouwen aan den overkant der
bestaande fabriek, welke beide deelen door een brug met
elkaar werden verbonden. De groote, moderne opslag-
ruimten bieden plaats voor 45000 balen cacaoboonen,
honderdduizenden kilo's cacaopoeder, cacaoboter enz. De
vennootschap verspreidt hare producten over de geheele

• wereld. - B. bekleedt de functie van secrétaire-trésorier
van het Office International du Cacao et du Chocolat te
Brussel, hij is voorz. van de Vereen, van Ned. Cacao- en
Chocoladefabrikanten en hoogheemraad van de Water-
graafsmeer, terwijl hij oud-secr. is van de Mij. voor Nijver-
heid en Handel, dep. Amsterdam. - Bachlaan 17, Hilver-
sum.


