
Leeuwen Boomkamp, Pieter van. — Directeur van
Cultuurmijen, lid der firma van Leeuwen Boomkamp &
Co., Amsterdam. - Geb. 5 Febr. 1871 te Amsterdam. -
Zoon van Jan Jacob van Leeuwen Boomkamp, oprichter

fa. v. L. B. &
Co., overl. 1906
en Petronella
Johanna Goed-
koop. - Geh. 20
Mei 1898 met
Maria Lyberta
Johanna Jonas,
die het leven
schonk aan 8
kinderen: Jan
Jacob, geb. 7
Mei 1899, even-
eens lid der fir-
ma en dir. v. d.
Rubber Cul-
tuur Mij. „Am-
sterdam"; Pie-
ter Johannes
Bartholomeus

Eduard, geb. l
Mei 1901, land-
bouweconoom;
Mr. Louis Elise,
geb. 26 Maart
1903, lid der fa,
en dir. der Be-

soeki Tabak Mij., geh. met Mary Claire Ward; Maria
Catharina Lyberta, geb. 29 Oct. 1905, geh. m. P. A. Dudok
van Heel, bankier en commissionnair in effecten; Rudolf
Adriaan, geb. 12 Juli 1912, 'werkz. b. d. Rubber Guit. Mij.
„Amsterdam" in Ned.-Indië; Daniël Constant, geb. 22
Aug. 1915; Helene Louise Pauline, geb. 15 Apr. 1917 en
Maria Catharina, geb. 26 Aug. 1920. - v. L. B. bezocht te
Amsterdam de L.S. en de Opcnb. Handelsschool, was van
1889 tot 1892 voor verdere opleiding in de practijk werk-
zaam en kwam in l 892 bij van Leeuwen Boomkamp & Co.
te Amsterdam, in welke firma hij met ingang van 14 Apr.
1898 als deelgenoot werd opgenomen. Deze onderneming
was op 15 Oct. 1877 door zijn vader opgericht, aanvanke-
lijk met het doel zich op exportzaken en assurantiën toe



te leggen. De toenemende beteekenis van onze koloniale
producten deed de firma evenwel spoedig een andere rich-
ting kiezen en zich specialiseeren op tabaks- en koffie-
import, terwijl zij zich in desbetreffende cultuurmaat-
schappijen financieel interesseerde. Reeds in 1897, dus
nog voordat hij firmant was geworden, had v. L. B. het
initiatief genomen tot de oprichting der Besoeki Tabak
Mij.; in 1908 richtte hij op de Rubber Cultuur Mij.
„Amsterdam"; in 1910 volgde de Bandar Rubber Mij. en
in 1925 de Cultuur Mij. Kwaloe. v. L. B. bezocht Ned.
Indië 12 maal. Op één dier reizen trok de cultuur van olie-
palmen zijn aandacht, waarmede" een Belgisch concern
aan de Oostkust van Sumatra een aanvang had gemaakt.
Ofschoon palmolie destijds nog een vrij onbelangrijk pro-
duct was, voorzag v. L. B. de toekomstmogelijkheden,
mits de winning langs rationeelen, wetenschappelijken weg
zou plaats vinden. Kort na zijn terugkeer in ons land
kocht hij genoemde Belgische oliepalmenplantage aan
voor de Rubber Cultuur Mij. „Amsterdam". Sedertdien is
palmolie van steeds meer beteekenis geworden. De Rub-
ber Cultuur Mij. „Amsterdam", die thans zeer groote rub-
ber en palmoliebelangen heeft, is het levenswerk van
v. L. B. Voorts is v. L. B. comm. der N.V. Stoomv. Mij.
„Nederland", pres.-comm. der Stoomv. Mij. „Oostzee",
Stoomb. Mij. „Hillegersberg" en van het Leydsche Or.
Nassau Veem N.V.; comm. v. d. Ned. Scheepsbouw Mij.,
de Incasso Bank, comm. van de Besoeki Tabak Mij.,
comm. van de Cult. Mij. Kwaloe, van de Onr. Goed Expl.
Mij. „Het Bosch van Brcdius", de H.A.V. Bank en de
Nieuwe H.A.V. Bank, v. h. Insulin.de Cult. Syndicaat, de
Thee Cult. Mij. „Tjitamboer", de „K.N.I.L.M." en de
„P.H.O.H.L"; vice-voorz. der Ned. Vereen, v. d. Rubber-
handel, plaatsverv. lid Int. Rubber Regulation Commit-
tee, bestuursl. v. Natura Artis Magistra, v. d. Industr.
Club, v. d. Stichting „Gooisch Natuurreservaat", v. d.
Rubberstichting, v. d. Fed. v. Vereen, van Ned. Ind.
Bergcultuurondernemingen, v. h. Ned. Java-inst. enlid van
den Alg. Raad der Kon. Ned. Vereen. „Onze Vloot''. Zijn
verdiensten vonden off. erkenning in de benoemingen tot
ridder i. d. Orde v. d. Ned. Leeuw en off ie. i. d. Orde v.
Or.-Nassau. - Oud-Bussem, Gem. Huizen.


