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te Amsterdam. — G. ontving achtereenvolgens onderwijs
aan de Oefenschool v. Teekenonderricht, de Ambachts-
school en de Avondambachtsschool en was daarna gedu-
rende vier jaar
als timmerman
werkzaam.
Door zelfstudie
werd hij in 1918
toegelaten tot
den Cursus v.
Voortgezet en
Hooger Bouw-
kunst Onder-
richt, waarvan,
hij in 1922 cum
laude h. dipl. be-
haalde.Hij werk-
te als opzichter
en teekenaar bij

verschillende
architecten, o.a
Eduard Cuy-
pers, Gratama
en Versteeg.
Den l en Maart
1920 vestigde
hij zich als ar-
chitect te Am-
sterdam. Zijn
voorn, werken
zijn de bebouwing van de Brink, Veeteelt- en Landbouw-
str., Zaaiersweg en Huismanshof, het zgn. Betondorp, met
plm. 200 woningen, een Openb. Leeszaal, Volksgebouw



Vergaderzalen, Afd. v. d. Brandweer, G.E., Stadsreini-
ging, enz., het clubgeb. v. d. Zeilver. „Nieuwe Meer" te
Aalsmeer, arbeiderswoningen aan de Java-, Gorontalo-
en Makassarstraten en i. d. Buiksloterham, een Tehuis v.
Ouden v. Dagen, het Hallentheater met het daaraan gren-
zende blok Middenstandswoningen, de verbouwing en uit-
breiding van de Haarlemsche Huishoud- en Industrie-
school te Haarlem. In 1936 verbouwde hij het in 1926 door
hem ontworpen Muziek Lyceum aan het Alb. Hahnplant-
soeii en hij ontwierp diverse landhuizen in de omgeving
van Amsterdam, alsmede 2000 arbeiders- en middenstands-
woningen en heerenhuizen in de hoofdstad. Verder bouw-
de G. het Flatgebouw Zonnehof in Amsterdam-Zuid, 1938,
tal. van winkels, scholen, fabrieken, opslagplaatsen en
restaurants in Amsterdam en andere plaatsen, waarvan
hij de interieurs ook verzorgde. - G. was bestuurslid van
den Kring A'dam b. d. B.N.A., voorzitter v. d. Club v.
Afgestud. H.B.O., docent in Architectonisch ontwerpen
a. d. Cursus v. Voortgezet en Hooger Bouwk. Onderr.
en bestuurslid van dien Cursus. - Hij publiceerde in bin-
nen- en buitenlandsche vakbladen en maakte vele reizen
naar het buitenland. — Met bijzondere liefde beoefent hij
de zeil- en wintersport. - Jan v. Eyckstr. 32, Amsterdam.


