
Hamdorff, Wouter Christiaan. - Architect. - Geb. te
Laren (N.H.), 12 Sept. 1890, uit het huwelijk van Chris-
tiaan Hamdorff, geb. 81 Maart 1858 en Teunisje Schram,
geb. 25 Oct. 1861. - Gehuwd op 29 Aug. 1916 te Laren

met Johanna
van den Berg,
geb. 29 Maart
1891 te Bloe-
mendaal. —
Twee kinderen
zijn uit deze
echtverbintenis
geboren t.w. op
26 Sept. 1918,
Wouter en op
24 Oct. 1924,
Elsje. - H. ge-
noot M.U.L.O.
onderwijs liep
vervolgens de
Ambachtssch.

te Utrecht af
en behaalde
zijn diploma
van deze in-
richting in 1907.
Gedurende 2
jaar was hij
daarna prac-
tisch werkzaam
en hij voltooide

intusschen zijn studie met privaatlessen. Van 1909 afwerk-
te hij als opzichter-teekenaar op versch. architecten-
bureaux waarna hij zich in 1917 als zelfstandig architect
te Laren (N.H.) vestigde. - Zijn belangstelling ging inde
eerste plaats uit naar het Landhuis, en hij kan, als de
eerste architect genoemd worden, na do Bazel en zijn
school, als de man, die een nieuwen en oorspronkelijke!!
vorm wist te vinden voor den Landhuisbouw. De werken,
in dezen tijd ontstaan, waren geïnspireerd op de oude
Saksische boerderijen en speciaal de dakvorm was zeer
eigen van lijn. Tal van huizen bouwde hij, in den lande,
w.o. het bekende „Herdershoeve" het Landhuis „Zeven-
ende" beide te Laren, „Schapenduinen" te Bloemendaal
en zijn eigen woning te Laren de meest geslaagde zijn in
die richting. Ook op ander terrein begaf hij zich, zoo ver-
wierf hij de bekroning bij een prijsvraag voor het Water-
toren-complex voor de provincie Noord-Holland, welk
complex te Laren gebouwd is. - Vermeld zij hier tevens,
dat hij aangezocht is geworden door Engelsche firma's,
om buiten Londen complexen landhuizen te bouwen.
Deze opdracht had tot gevolg dat H. ongeveer gedurende
5 jaar werkzaam was in Engeland, alwaar hij behalve de
landhuizen ook flatgebouwen heeft ontworpen. - Voor
de nieuwe stroomingen in de architectuur is H. niet onge-
voelig gebleven, hoewel geen bewonderaar van de „Nieuwe
zakelijkheid", heeft hij zijn opvattingen omtrent landhuis-
architectuur, toch in modernen zin gewijzigd. Op ver-
schillende plaatsen in het Gooi, staan huizen in deze op-
vatting gebouwd, waarvan het huis „Dr. v. d. Berch"en
vooral de „Huiskap" te Blaricum de meest geslaagde zijn.
Hier is een streven merkbaar, het goede moderne te com-
bineeren met picturale landschappelijkheid. - Vermeldens-
waard is dat H. op het gebied van interieur en tuinarchi-
tectuur zijn sporen verdiend heeft. Hij is lid van diverse
Schoonheidscommissies w.o. van de Centr. Comm. voor
het Gooi, voorts was hij lid der B.N.A. - H. bezit groote
vaardigheid in het handteekenen en aquarelleeren, het-
geen hij behalve in zijn werk ook veelvuldig doet tijdens
zijn reizen. Tuinieren en musiceeren behooren tot zijn
groote liefhebberijen. - Laren.


