
HIER KUNNEN WE EEN BOOM

OVER OPZETTEN!
Het verhaal van een drukkende apotheker

D OO R  R E N E  H I L L E S U M ,  R O O S E N D A A L

De familiegeschiedenis van een u niet bekende familie zal

u doorgaans niet interesseren. In dit geval vraagt René

Hillesum uit Roosendaal echter uw aandacht om toch even

te lezen, zelfs als u geen verwante bent van de familie

Boom, noch een echte Boom kent.

Onze Bomen
De rode draad bij ‘onze’ familie
Boom is de chemie en het druk-
ken. We gaan terug naar het jaar
1769, het geboortejaar van Gerrit
Otto Boom, apotheker te Almelo.
Evenals de meeste Bomen in
ons verhaal, een kinderrijk gezin.
Twee zonen zijn voor ons van
belang: Bernardus (apotheker te
Almelo) en Jan Adolf (apotheker
te Meppel).

Zeldzame combinatie
Jan Adolf, geboren in Almelo,
vestigt zich in 1825 als apotheker
in Meppel. Naast het apothe-
kersvak hield Jan Adolf zich bezig
met een chemisch bedrijfje dat
voornamelijk planten en kruiden
verwerkte. In 1841 werd Jan Adolf
mede- eigenaar van een drukke-
rijtje, dat onder andere de Mep-
peler Courant  ging uitgeven.
De liefde voor het drukkersvak
was kennelijk groter dan voor de
chemie en in 1859 zei Jan Adolf
de chemie vaarwel.

Handel in papier?
Helaas is het bewijs hiervoor nog
niet gevonden. Onlogisch is het
echter niet dat Jan Adolf in (bij-
zondere) papiersoorten handel
zag. Of het nu voor de drukkerij
was en/of voor de chemische
tak, beiden hadden behoefte
aan papier. Het lijkt erop dat Jan
Adolf importeur of handelsagent
was voor een bekende Engelse
papierfi rma, gespecialiseerd in
bijzondere soorten: de Bathford
Paper Mills, thans eigendom van
de voor ons fi latelisten niet onbe-
kende fi rma De La Rue. (afb. 3)

Bath
In de 19e eeuw was in vele
landen -waaronder Nederland-

zelfs een mededeling in de New
York Times van 21 december
1862 met de titel Embossing
Postage Stamps on Envelopes
and Paper for Private Parties.

Naschrift
Er zijn nog heel wat vragen te
beantwoorden en wellicht dat
de lezers kunnen helpen. Met
name de handel en wandel van
Jan Adolf ten aanzien van de
handel in papier en zijn relatie
met de Bathford Paper Mills
is van belang. Het is natuurlijk
ondenkbaar dat hij ‘zomaar’ een
stalen droogstempel liet maken
en gebruikte. Reacties:
rene.hillesum@fi latelist.com

Referenties:
200 jaar Bomen in de farmacie,
Frits Boom, 2005
Security embossing, J. Evans
(http://useless.connectfree.
co.uk/emboss.htm)
www.encyclopediedrenthe.nl
Met dank aan Marc Bakermans,
Fons Simons, Jan Verhoeven en
de familie Boom.

het geheel van een droogstempel
BATH. Er is geen twijfel over
dat de droogstempel indruk
werd gezet na opplakken van de
postzegel (doordruk achterzijde
in envelop) en voor stempeling
(brokkelige inktverdeling door
hoogteverschil van het droog-
stempel). Aangezien er nog twee
vrijwel identieke briefomslagen
bekend zijn (ook gefrankeerd
met 10c, zelfde correspondentie,
gebrekkige kwaliteit, ook met
rondstempel Meppel, maar
zonder droogstempel) is er geen
twijfel over de echtheid van deze
correspondentie.

Droogstempel: zekerheid!
Dat droogstempels -enige- zeker-
heid bieden zal duidelijk zijn.
Niet voor niets wordt de term
security embossing gebruikt.
We kennen natuurlijk de droog-
stempels in fi scaal papier (afb.
Kelyn Zegel) en later als droog
zegel (afb. 4). Zoals gezegd werd
in Engeland al in 1847 gebruik ge-
maakt door particulieren van een
droogstempel in de postzegel,
als voorloper van de perfi n. In de
Verenigde Staten  verschijnt er

schrijfpapier (letter paper) van
de fi rma Bathford algemeen ver-
krijgbaar. Het werd op de markt
gebracht onder de merknaam
BATH, en voorzien van een
droogstempel, waarvan er vele
varianten bestaan.
Er is nu een droogstempel BATH
aangetroffen in een 10c emissie
1852 (voor zover bekend werd
niet eerder op deze emissie een
droogstempel aangetroffen!)
op een briefomslag: een heuse
enveloppe. (afb. 2)

Familieberichten
De brief werd -vermoedelijk-
verzonden door Jan Adolf uit
Meppel 22-4-1858 aan zijn broer
Bernardus, apotheker te Almelo
(aankomststempel 23-4), toen-
tertijd verblijvend bij zijn (onge-
huwde) tante Gesina. (afb. 1)
Als een soort voorloper perfi n
wilde hij kennelijk een zekerheid
inbouwen tegen het oneigenlijk
gebruik van de -dure- postzegel
in die tijd. Mogelijk afgekeken in
Engeland (daar werden droog-
stempels in postzegels sedert
1847 gebruikt) plakte hij de post-
zegel op de envelop, en voorzag
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