
Boom, Ir. Willem Henry. - Directeur N.V. G. Dikkers &
Co., kopergieterij, metaalgieterij en appendagefabriek te
Hengelo. - Geb. te Den Helder, 12 Dec. 1893 als zoon van
Willem Boudewijn Karel Boom en Johanna Henriëtte

Alexandrina
Noordhoek-

Hegt. - Geh.
met Louise Ma-
rie de Hoop
Scheffer. - Kin-
deren : Willem
Boudewijn Ka-
rel, geb. 17 Juli.
1921; Sara Cor-
nelia, geb. .10
April 1923; An-
na Petronella,
geb. l Mei 1925;

Johanna
Alexandrina,

geb. l Dec.
1927; Maarten
Barent, geb. 21
Febr. 1930;
Louise Marie,
geb. 5 Jan.
1931. - Ir. B.
bezocht een
H.B.S. 5-j.c. en

^ liet zich ver-
volgens aan de

Techn. Hoogeschool te Delft inschrijven. Zijn studiën
moest hij bij het uitbreken van den wereldoorlog onder-
breken en gedurende vier jaren was hij 2e luit. der Art.,
secretaris aan het Munitie Bureau te 's-Gravenhage. Na
de demobilisatie kon hij zijn studie echter weer voortzet-
ten en in 1922 werd hem het diploma civiel-ingenieur uit-
gereikt. Inmiddels had Ir. B. reeds te Hengelo gewerkt en
korten tijd na het verwerven van den ingenieurstitel werd
hij benoemd tot directeur der N. V. G. Dikkers & Co. - In
den loop der jaren wist Ir. B. het bedrijf tot groote hoogte
op te werken. Vooral de exportmogelijkheden zijn sterk
uitgebreid, hetgeen aanleiding vormde tot het stichten
van bijkantoren te Londen, Kopenhagen, Brussel en



Soerabaja, alsmede tot het vestigen van talrijke agent-
schappen. - Ir. B. maakte verschillende reizen door
Europa en naar Noord-Amerika en Venezuela. — Van zijn
hand verschenen diverse artikelen in vaktijdschriften,
terwijl hij tevens tal van lezingen hield. - Ir. B. is oud-
bestuurslid van de Vereen, van Delftsche Ingenieurs;
bestuurslid der afd. Techniek en Economie van het Kon.
Instituut van Ingenieurs; hoofdbestuurslid der Mij. voor
Nijverheid en Handel en voorzitter van de Twentschc
Golfclub. - Julianalaan 32, Hengelo.


