
Boeyinga, Berend Tobia. - Architect. — Geb. te Noord-
scharwoude, 27 Maart 1886. - Vader: Johannes Boeyinga,
predikant; Moeder: Sjoukje Groeneveld. - Gehuwd met
Molly Melius, letterkundige, geb. 5 Maart 1898, eerder met
A. A. Gunst. - Kinderen: Petronella Janke Adriana, geb.
11 Pebr. 1914, gehuwd met W. J. Oosterbaan, hoofdonder-
wijzer in Ned. Oost Indië; Sjoukje Anna Wilhelmina,
geb. 4 April 1916, assistente bij „Maatschappelijke Zorg



voor Zieken" te Haarlem; Berendine, geb. 4 Nov. 1917,
studente; Johannes Berend, geb. 27 Mei 1920; Benito,
geb. 4 Juni 1930. - B. ontving het Lager en Uitgebreid
Lager Onderwijs, doorl. de Ambachtsschool en Burger-
avondschool te Middelburg, volgde cursussen en nam
privaat lessen; werkte practisch enkele jaren als timmer-
man, daarna als opzichter en teekenaar; behaalde in l 906
het diploma van Gezel in het Timmeren en in 1907 het
diploma van Bouwkundig Opzichter van de Mij. tot Be-
vordering der Bouwkunst; studeerde in Amsterdam aan
den Cursus voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onder-
licht, destijds onder leiding van de architecten Berlage, de
Bazel en Kromhout en behaalde het diploma in 1919. -
Hij werkte bij de architecten Ed. Cuypers, Charles Es-
tourgie en M. de Klerk; voor de laatste o.m. als hoofd-
opzichter bij de bekende woningblokken aan het Spaarn-
dam merplantsoen te Amsterdam. - Hij werd in 1921 aan-
gesteld als Architect bij den Gemeentelij kon Woning-
dienst te Amsterdam, ontwierp o.m. het Tuindorp Nieu-
wendam en maakte verschillende studies voor stadsuit-

breidingen. - Naar aanleiding van een jjrijsvraag-ontwerp
ontving hij in 1925 opdrachten voor kerkbouw in Amster-
dam en Haarlem, nam in 1926 ontslag als Gemeente-
Architect en vestigde zich als particulier architect te
Amsterdam. Hij verwierf bekendheid door zijn in het
licht gegeven studie over „Kerkbouw voor den Prote-
stantschen Eeredienst" en de, naar de daarin ontwikkelde
ideeën, gebouwde kerk aan den Kloppersingel te Haarlem,
waarvan de plattegrond een geheel nieuwe gedaante heeft.
Hij bouwde verder een twaalftal kerken, o.in. in Rotter-
dam, Bergen op Zoom, Bergen N.H., Almelo en Wagenin-
gen, waarvan in het bijzonder het kerkje in Bergen N. H. de
algemeene aandacht trok, verschillende gebouwen op de
stichting „Vrederust" te Bergen op Zoom w.o. het Hoofd-
gebouw der stichting, het Laboratorium-gebouw van de
Vrije Universiteit aan de De Lairessestraat te Amsterdam,
diverse landhuizen en woningen. — Vele maatschappe-
lijke functie's zijn of worden nog door hem vervuld. Hij
was voorheen bestuurslid en redactielid van het Genoot-
schap Architectura et Amicitia, bestuurslid van de Ver-
eeniging „Kunst aan het Volk", bestuurslid van het
Advies-bureau voor Woninginrichting, van 1921-1926
architect-leider van de Advies Commissie voor Bouwont-
werpen en Uitbreidingsplannen in Noord-Holland (de
voorloopster van alle provinciale commissie's voor behoud
van de schoonheid van stad en land) en tot heden lid van
die Commissie, een twaalftal j aren secretaris vandenTen-
toonstellingsraad voor Bouwkunst en Verwante Kunsten
en als zoodanig lid van het Regeerings-comité en secre-
taris van het Uitvoerend Comité der Parijsche Tentoon-
stelling in 1925. Hij was docent van de Vereeniging voor
Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht voor het
leervak kerkbouw en is nu secretaris van die vereeniging.



Hij is lid van de Schoonheids-commissie van Haarlem.
Op de tentoonstelling „Parijs .1925" werd hij begiftigd
met de zilveren medaille voor architectuur-ontwerpen. —
Vondelstraat 19, Amsterdam-W.


