
Boomsma, Louwrens. - Bouwkundige, makelaar en
expert. — Geb. 22 Apr. 1885 te Lemmer, als zoon van
Jantje Poorter en Jan. Boomsma. — Geh. op 16 April 19.14
met Antje Steensma te Lemmer. - Kinderen: Jantina
Frouwina, geb.
11 Mrt. 191/5;
TjcerdJan,geb.
24 Febr. 1917;
Helena Clasina,
geb. 20 Nov.

Anna,
10 Oct.

Jan,

1918
geb.
1921
geb.
1925
B.

en
19 Juni
- Nadat

de lagere
school te Lem-
mer doorloopen
had, genoot hij
een tijd lang
privaatlessen,

terwijl hij te-
vens cursussen
op bouwkundig
gebied volgde.
B. kwam ter op-
leiding in oen
timmerbedrijf,
waar hij zich tot
opzichter wist
op te werken. -
Voor de architecten J. B. Radstake te Enschede en Tjeerd
Kuipers te Amsterdam was hij uitvoerder in verscheidene
plaatsen van ons land. Onder zijn leiding kwamen scholen,
kerken en arbeiderswoningen tot stand. In 1914 vestigde
hij zich te Amsterdam, als bouwkundige, makelaar, expert
en administrateur van onroerende goederen. Zijn firma
heeft zich in den loop der jaren ontwikkeld tot één der
grootste administratiekantoren van Amsterdam met onge-
veer 2000 huurders. Reeds meer dan 24 jaren verzorgt hi j
de voorkomende restauratiewerken aan het Koninklijk
Palcis te Amsterdam. Daarnaast beoefent hij de make-
laardij, o.a. den in- en verkoop en taxaties voor verschil-
lende financieele instellingen, expertisen voor brand-
verzekeringsmaatschappijen, o.a. voor den Nederland-
schen Lloyd te Amsterdam. Hij werkt thans met een per-
soneel van circa 60 man. B. is secr.-penningm. van de Ver.
„Het Eigendomsrecht", directeur of commissaris vaneen
twintigtal bouwmaatschappijen te Amsterdam en was
tweede voorz. v. d. Alg. Patroonsvereen. aldaar. Van 1921-
1938 was hij aldaar lid der Gezondheidscommissie, speci-
aal voor de afd. volkshuisvesting e.a. Gedurende de jaren
van 1931—193(5 maakte B. deel uit van de Crisiscommissie
te Amsterdam. Hij is sinds jaren president-commissaris
van de N.V. „Nationaal", Mij . tot fabricatie en exploitatie
van weeg- en andere werktuigen te 's-Gravenhage; tweede
voorzitter van de Vereen, v. Geref. Scholen in de Gem.
Amsterdam, welke in Amsterdam twee Chr. Lagere en
twee U.L.O. scholen beheert; voorts bestuurslid van de
Vereen, v. Chr. Middelb. Onderw. (Chr. H.B.S. Moreelse-
straat—Adama van Scheltemaplein en Oosterpark) en lid
van het bestuur van. de „Johannes Stichting", welke
vereen, twee moderne Stichtingen exploiteert, resp. gele-



gen te Huis ter Heide en te Nieuwveen. Hij is verder tweede
voorz. van de Comm. van Beheer, voorz. van de Bouw-
Commissie en diaken van de Gereformeerde Kerk van
Amsterdam.


