
Boendermaker, Albertus. — Makelaar. — Geb. 6 Sept.
1862 als zoon van Alida Margaretha Coerengel en Pieter
Boendermaker, schilder. - Geh. 30 Sept. 1886 met Elisa-
beth Hanse. - Kinderen: Catharina Maria, geb. 21 Juni

1887; Alida
Margaretha,

geb. 10 Oct.
1888; Elisabeth
Alberdina, geb.
5 Juni 1890,
geh. met J. J.
Hens, leeraar
M. O. teekenen
te Amsterdam;
Jansje, geb. 6
Nov. 1891, geh.
met P. Koeze,
inspecteur bij
het onder wij s op
Java; Albertus,
geb. 25 Dec.
1892, directeur
van de Ver. tot
Werkverschaf-
fing aan hulp-

behoevende
blinden, geh. m.
J. Heymel; An-
nie, geb. 25 Mei
1894, onderwij-
zeres ; Pieter,

geb. 29 Jan. 1896, makelaar, geh. met Johanne Sophie
Gossmann. - Nadat B. de lagere school te Medemblik
doorloopen had, trok hij naar de hoofdstad, waar hij zich
l Januari 1885 vestigde als schilder. De lust om in de we-
reld vooruit te komen deed hem weldra wijdere perspec-
tieven zoeken, welke hij vond, toen hij zich in 1888 met
één zijner broeders associeerde tot de firma Gebr. Boen-
dermaker, die zich niet slechts met schilderwerk, doch
ook met de makelaardij bezighield. In den loop van haar
vijftigjarig bestaan (1938) heeft de firma vele belangrijke
opdrachten uitgevoerd, o.a. den aankoop van het monu-
mentale Carltonhotel te Amsterdam. Uit zijn veelomvat-
tende practijk weet de heer Boendermaker zich als merk-
waardige bijzonderheid te herinneren, dat hij bij de ver-
huring van de woning van oud-burgemeester den Tex,
pand Keizersgracht 452, Amsterdam, op het desbetref-



fende contract een zegel geplakt heeft van f 250,— een
gebeurtenis, die door het „Alg. Handelsblad" destijds te-
recht een unicum genoemd werd in de wereld der trans-
acties. - Ook aan zaken van kerkelijken en philantropi-
schen aard heeft de heer Boendermaker, wiens leven één
langen werkdag genoemd zou kunnen worden, zijn talen-
ten en werkkracht gewijd. Zoo heeft o.a. de „Herst. Evang.
Luth. Gemeente" te Amsterdam gedurende twintig jaren
van zijn toewijding en organisatievermogen geprofiteerd,
als ouderling, waarvan een 10-tal jaren als voorzitter.
De hoofdstedelijke regeering schonk hem de bronzen me-
daille van de stad Amsterdam als blijk van erkentelijk-
heid voor den arbeid, dien hij, als voorzitter van een
Amsterdamsche afdeeling, belangeloos ten bate van het
Algemeen Steuncomité verrichtte. — Prinsengracht 37,
Amsterdam.


