
Fels, Hendrik. - Architect. - Gcb. 20 Mrt. 1882 te
Rotterdam, uit het huw. van Matheus Cornelis F., zaken-
man, geb. l Juni 1832 te Kampen en Geertrui Jacobs,
geb. 8 Dec. 1858 te Renkum. - Geh. op 3 Sept. 1918 te
Den Haag met Caroline Fernande Emilie Dommers, geb.

K) Mei 1884 te
Malang. - F. is
een der bekend-
ste Haagsche
architecten. Na
de H.B.S. te
hebben afgeloo-
pen, zette hij
zijn studies
voort aan de

Technische
Hoogeschool te
Delft, en werk-
te vervolgens op
diverse archi-
tcctenbureaux,
o.a. op dat van
de vroeger be-
kende Haagsche
architect Joh.
Mutters Jr. te
' s - Graven hage.

In 1906 vestigde
hij zich samen
met zijn zwager,
denarchit. A. P.



Smits als zelfstandig architect te 's-Gravenhage, met wien
hij tot 1919 geassocieerd bleef, waarna zij beiden afzon-
derlijk verder werkten. Ken groot aantal werken zijn onder
F.'s leiding tot stand gekomen. Hij bouwde vele villa's
en woonhuizen o.a. te 's-Gravenhage en Wassenaar, in de
provincie en ook te Berlijn, woningcomplexen te Ooster-
beek en Benkum, winkels, garages en utilitoitswerken in
diverse plaatsen, de electrische centrale te Nijmegen in.
saamwerking met het Ing. bureau Dwars, Heedrik en
Verheij .verscheidene electrische onderstations in de pro-
vincie Gelderland, de gebouwen van de K.15.M.A. te Arn-
hem, deze laatste in saatnwerking met Prof. Ir. R. A.
Schoemaker, scholen te 's-Gravenhage, w.o. een voor de
gemeente, die daarmede de eerste particuliere opdracht
verstrekte, hotel „Pomona" te 's-Gravenhage, enz. Van
omstreeks 1910 tot 1914 was F. bestuurslid van den
B.N.A. en van de V.A.N.K. Behalve aan het optrekken
van bouwwerken wijdt architect F. zich ook aan interieur-
kunst, het ontwerpen van meubelen en alles, wat daarbij
behoort. Voor studiedoeleinden heeft hij Duitschland,
Zwitserland en Frankrijk bezocht. Bergtourisme en auto-
mobielsport verheugen zich in zijn belangstelling. —
Bildersstraat 25, 's-Gravenhage.


