
Brinkman, Ir. Johannes Andreas. - Architect; lid v. h.
Architectenbureau Brinkman & van den Broek te Rot-
terdam. - Gehuwd met Maria Josepha Laurentia van der
Maesen. — De naam Br. hoeft in de wereld der architectuur
een zeer goeden klank. Reeds zijn vader, Miehiel Br., geb.
16 Dec. 1874 te Kralingen, thans gemeente Rotterdam,
overl. 19 Febr. 1925 te Rotterdam, was architect. Onder
diens architectuur kwamen o.m. tot stand de galerijbouw
te Spangen-Rotterdam, de Stoommeelf'abriek „De Maas"
te Rotterdam en het kantoor der Graan-EIevator Mij. Zijn
moeder heet Andrea Johanna Salomina Wulff, geb. 15
Mei 1876 te Rotterdam. - Br. deed in. 1919 cindcx. H.B.S.



m. 5 - j . o. en ging JP
daarop voor
civiel-ingenieur
aan de Tech-
nische Hooge-
school te Delft
stud. Het over-
lijden van zijn
vader, wiens
zaken hij voort-
zette, had even-
wel tot gevolg,
dat hij deze
studie tijdelijk
moest staken.
Eenigen tijd la-
ter associeerde
hij zich met L.
C.' v. d. Vlugt,
waarna hij zijn
studies hervat-
te en in 1931 te
Delft het inge-
nieursdiploma

behaalde. Op
25 Apr. 1936
overleed v. d. Vlugt, waarna Br. in Aug. 1937 een nieuwen
deelgenoot voor zijn zaken kreeg in ingenieur J. H. v. d.
Broek. Onder leiding van Br. zijn o.m. de volgende bouw-
werken tot stand gekomen: Fabriek en kantoor der .Erven
de Wed. J. van Nelle, do Nieuwe Graansilo aan de M'aas-
havon, beide te Rotterdam, het vergadergebouw der
Thcosophische Vereeniging te Amsterdam, de villa's voor
de directieleden der fa. van Nelle, in opdracht van het
gemeentebestuur de gevelverzorging aan den M'athencsser-
weg te Rotterdam, samen met ir. van Tijen het flatgebouw
in don Bergpolder. Een van zijn glansstukken vormt het
Stadion Feyenoord te Rotterdam. Ook de uitbreiding van
het Diaconessenhuis te Rotterdam geschiedde onder zijn
leiding. - In „De Ingenieur" on „Het Bouwbedrijf" zijn
herhaaldelijk artikelen van zijn hand verschenen. Br.
heeft studiereizen gemaakt naar Duitschland, Frankrijk,
Zweden, Noorwegen, de Vereenigde Staten en Roemenië.
Hij is viec-voorz. v. De Rotterdamsche Kring, bestuurslid
v. d. Rotterdamsche Volksuniversiteit, best.lid v. h.
Technisch Economisch Genootschap, lid v. h. Ncd. Ge-
nootschap voor Verlichtingskunde en lid v. d. comm. voor
Klimaatregeling van het Kon. Inst. van Ing. - Muziek,
theologie en wijsbegeerte houden hem in zijn vrijen tijd
bezig. - Oostzeedijk 50, Rotterdam.


