
Bie Leuveling Tjeenk, Jan de. - Architect. - Geb. 18 Mei
1885 te Amsterdam. - Vader: Herman Jacob de Bie
Leuveling Tjeenk, geb. 28 Oct. 1838 en overl. 12 Aug.
1887, Commissionnair in Effecten te Amsterdam; Moeder:

Maria van Eik,
geb. 28 Aug.
1843 en overl.
3 Oct. 1.906. -
Geh. met Pe-
tronella van
Marwijk Kooy,
geb. 12 Juli 1890

( j-w-- ."psjp^-y te De Bildt. —
Kinderen: Jus-
tus Jan geb. 6
April 1919;
Herman Fredrik
Jacob, geb. 4
Nov. 1920; Pe-
tronella Maria
Elisabeth, geb.
27 Maart 1925.
- Tj. studeerde
aan de Techni-
sche Hooge-
school te Delft
en maakte, na
het behalen van
zijn bouwt, in-
genieursdiplo-

ma, een groote
studiereis om de wereld. - In 1914 heeft hij zich als
particulier architect gevestigd en hij bouwde als zoodanig
verschillende landhuizen, voorts een school te Utrecht
in 1922, zijn eigen woonhuis te Amsterdam in 1925. -
Hij is de architect van de drie Jaarbeursgebouwen in
Utrecht, die achtereenvolgens in 1920, 1929 en 1931
tot stand kwamen. - Verder zijn te noemen een kantoor-
gebouw in Delft en verscheidene pakhuizen benevens een
flatgebouw te Amsterdam. - Tegenwoordig is hij als lid
van de betreffende Rijkscommissie, belast met de dage-
lij ksche leiding van de restauratie van het Kon. Paleis op
den Dam, terwijl hem voorts in samenwerking met Ir.
A. J. van der Sleur de inrichting en verbouwing van het
Paleis Soestdijk werd opgedragen. - In 1925 was Tj. Comm.
Generaal van Nederland op de Intern. Tent. voor Deco-
ratieve Kunsten te Parijs en in 1937 idem op de In-
tern. Tent. Kunst en Techniek in het Hedendaagsche
Leven aldaar. - Tenslotte is hij van 1928 tot 1936 voor-
zitter geweest v. cl. Bond van Ned. Architecten (B.N.A.).
- De Nederlandsche Regeering erkende Tj.'s verdiensten
door zijn benoeming tot Ridder in de Orde van. den Ned.
Leeuw en Frankrijk toonde zijn erkentelijkheid door hem
tot Officier in het Legioen van Eer te benoemen. - Hij
heeft groote belangstelling voor alles wat kunst betreft. -
Uit zijn voorzitterschap van het Bestuur van de M'iddel-
bare Technische School voor Bouwkunde te Amsterdam
blijkt zijn belangstelling voor het bouwkundig onderwijs.
- Museumplein 4, Amsterdam.


