
Bruinsma, Adolphus Foppe. — Bouwkundige. — Geb.
28 Deo. 1891 te Amsterdam. - Vader: Foppe Bruinsma;
Moeder: Geertruida Maria Banu.s. - Geb. met Maria Petro-
nella Schendstok, geb. 2 April 1890. - Kinderen: Adol-
phina Maria,
geb. 5 Febr.
1916; Hendrika
Wilhelmina, ge-
boren 19 iSept.
1918 en Foppe
Adolphus, geb.
23 Jan. 1921. -
B. doorliep de
3-j. H.B.S., ont-
ving bouwkun-
dige opleiding
aan de Indus-
trieschool. der
Maatsch. voor
den Wei-kenden
Stand en be-
kwaamde zich
door zelfstudie
in de Hoogere
Wiskunde en
Staathuishoud-
kunde. Daarna
deed hij als em-
ployé op een
effectcnkantoor
en als beursbe-
diende eenige ervaring op in het bank- en effectenbedrij f.-
In 1911, toen het bouwvak een periode van opleving tege-
moet ging, werd B. opzichter, later hoofdopzichter, bij
eenige bouwwerken te Amsterdam. Twee jaar later richtte
hij een eigen bedrijf op, dat, hoewel de wereldoorlog aan-
vankelijk de ontwikkeling belemmerde, naderhand groeide
tot een belangrijke onderneming, welke b.v. in 1924 onge-
veer 600 woningen, tegelijk in aanbouw had. — De A d mi-



nistratiebank van Vaste Goederen, welke de perceelen
beheert en waarvan B. directeur is, voert de directie over
1500 perceelsgedeelten in en buiten Amsterdam; verder
beweegt deze instelling zich op het gebied van assurantie,
hypotheken en expertise. - B. neemt verscheidene be-
langrijke nevenfuncties waar; hij is lid van de Kamer van
Koophandel te Amsterdam; oud-voorz. van de Vereen.
„Het Eigendomsrecht"; lid der Contactcommissie van de
Hypothecaire Crediteuren en Debiteuren; voorz. der
Buurtvereen. „Het Apollokwartier"; voorz. v. h. Comité
v. Ruitersport Amsterdam. - Hij is lid geweest van den
Amsterd. gemeenteraad en van de Prov. Staten van
Noord-Holland. - Op het gebied van de werkverschaffing
aan jeugdige werkloozen en van volkshuisvesting is hij
eveneens een bekende figuur. - In den loop der jaren be-
zocht hij België, Engeland, Frankrijk, Duitschland, Oos-
tenrijk, Zwitserland, Tsjecho-Slowakije, Italië, Spanje,
Noord-Afrika, Hongarije, Noorwegen, Griekenland en
Turkije. - Emmalaan 8, Amsterdam-Z.


