
Boersma, Johannes Theodorus. — Bouwkundige. — Geb.
9 Nov. 1884 te Amsterdam. — Vader: Minne Boersma, van
oude Friesche boerenfamilie, had zijn bedrijf aan den rand
van de hoofdstad. Moeder: Elisabeth Post, geboren in

Amstelveen. B.
trad 25 Sept.
1917 in het hu-
welij k met Jean-
ne Francoise
Lodewijckx, ge-
boortig van
Brussel, en
heeft vier kin-
deren : Anne Ca -
therine, geb. 5
Jan. 1921; Pau-
lus Minne, geb.
28 Nov. 1922;
Marcus Cle-
mens Maria,
geb. 8 Dec.
1924 en Leo-
nard Clemens
Maria, geb. 4
Sept. 1931.
Hij begon in
Aiig. 1898 zijn
loopbaan in het
bouwvak als
timmermans-

leerling en volg-
de de lessen aan de Vakteekenschool der St. Josephs Ge-
zellenvereen. te Amsterdam, o.Lv. Th. Gabriel. - In 1903
behaalde hij het einddiploma en hij wist zich door privaat-
lessen in wiskunde en bouwkundig-teekenen en door zelf-
studie verder te bekwamen. — Na in 1904 zijn militairen
dienstplicht bij de Marine te hebben vervuld, vertrok hij
in 1906 naar het buitenland. - In Duitschland, Zwitser-
land, Noord-Italie en België had hij volop gelegenheid op
bouwkundig gebied ervaring op te doen. - Zoodoende be-
schikte hij, toen hij in 1910 in Nederland terugkeerde, over
een ruime dosis practische- en theoretische kennis.
Hij vestigde zich met zijn broer G. M. Boersma 31 Aug.
van dat jaar te Amsterdam, onder den firmanaam:
,,Gebr. Boersma, timmerlieden en Aannemers van bouw-
werken". - In 1913 werd deze fa. ontbonden. — Na eenigen
tijd den Cursus voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst-
onderricht (opgericht door den B.N. A.) gevolgd te hebben,



trad hij uitsluitend als Bouwondernemer op. — Hij is een
sterk voorstander van het part. initiatief inz. bouw en
exploitatie van woningen. — Na den wereldoorlog, in den
tijd van grooten woningnood, was hij in de hoofdstad een
van de eersten die, ondanks de zeer hooge materiaal-
prijzen en arbeidsloonen, begon met de voorziening in de
woningbehoefte, door nieuwbouw. - Sinds 1927 is hij dir.
van de „N.V. Bouwmaatschappij Marcanpaul". — Hij
bouwde versch. belangr. complexen ééngezinshuizen en
flatwoningen en behoorde in Amsterdam tot de eersten,
die in de middenstandswoningen Centr. Verwarming en
Centr. Warmwatervoorziening toepaste o.a. in het 88 wo-
ningen bevattende complex „Huize Rijnstroom". - Ged.
de laatste drie jaren bouwde hij in Amsterdam Zuid een
vijftigtal heerenhuizen. - Hij is er trotsch op, te behooren
tot de belangrijke groep van Amsterdamsche bouwonder-
nemers, harde en ondernemende werkers, in wie iets leeft
van de kooplieden en zeevaarders uit de 16e- en 17e eeuw.
Hij streeft er naar, om door den bouw van goede woningen
mede te werken, de hoofdstad steeds aantrekkelijker te
maken. — B. is plv. lid van de Comm. voor de Nieuwe
Stad (Schoonheidscommissie). - Als lid van Amstels
Bouwvereen. heeft hij zitting in de Bouwcomm. Bosch en
Lommer. - Zijn liefde voor het ambacht bleef hij trouw
door zijn lidmaatschap van de af d. Patroons der St.
Josephs Gezellen vereen. - Hij is lid van de R.K.S.P., en als
echte Amsterdammer, met groote liefde voor zijn vader-
stad, ook lid van het Genootschap Amstelodamum. - Hij
doet aan watersport en is een liefhebber van de natuur. -
Zoo is het hem steeds opnieuw een groot genot, het polder-
land om Amsterdam op de fiets, of met de boot te verken-
nen. - Hij heeft de menschen, die beweren dat Amsterdam
geen mooie en interessante omstreken heeft, nooit kunnen
begrijpen. - Rubensstraat 51, Amsterdam-Z.


