
Boerma, Egge. - Directeur van de N.V. van Wijk &
Boerma te Groningen. - Geb. te Eexterveenschekanaal
5 Nov. 1883, als zoon van den landbouwer Lammert Egge
Boerma en Jantje Lok. - Geh. met Elsiena van de Werf. -
Kinderen: Jannie, geb. 15 Sept. 1914; Hendrik, geb. 25
Apr. 15)16; Anna, geb. 22 Sept. 1917. - B. genoot lager
onderwijs en heeft zich door privaatlessen en zelfstudie
verder ontwikkeld. - Na enkele jaren in het bedrijf van
zijn vader werkzaam te zijn geweest, richtte B. in 1907
tezamen met E. van Wijk een firma op ten doel hebbende
den handel in Machinerieën en aanverwante artikelen. In
1912 trad alsnog tot de firma toe E. Switters, voorheen
kalkzandsteenfabrikant en een jaar later werd het bedrijf
aanmerkelijk uitgebreid. In 1916 trad van Wijk uit de
firma. In 1919 werd door B. en Sw. de firma omgezet



in een familie
N.V. Sw. kwam
in hetzelfde jaar
nog te overlij-
den, waarna het
bedrijf onder di-
rectie van B.
werd voortge-
zet. - In 1921
werd in Biele-
feld in West-
falen een fa-
briek opgericht
voor de fabri-
cage van melk-
transport-kan-

nen en aanver-
wanteartikelen,
welk bedrijf bij
de invoeringvan
de goudmark in
1925 naarVries-
Zuidlaren werd
overgeplaatst.

.De artikelen
worden in Ne-

derland en naar vele landen in Europa, alsmede naar
Afrika, Midden- en Zuid-Amerika verkocht. De machine-
handel breidde zich geleidelijk uit, speciaal appendages
en pompen. In 1925 werd besloten tot oprichting van
een appendagefabriek te Delden bij Hengelo, welk bedrijf
in 1938 naar een grootere nieuw te bouwen fabriek aldaar
wordt overgebracht. Te Rotterdam is in de Wijnstraat
een filiaal van de N.V. gevestigd. - B. is voorzitter
der vereen, van Nederlandsche fabrikanten en impor-
teurs van melktransportkannen. Op zijn naam staan
een drietal patenten op zuivelgebied. -• Uit liefheb-
berij beoefent hij de jacht en hij maakte reizen naar
vele landen van Europa. - Nw. Ebbingestraat 73-75,
Groningen.


