Hardeveld, Johannes Martinus van. — Architect B.N.A. —
Geb. 2 Fcbr. 1891 te Amsterdam als zoon van Johannes
Martinus van Hardeveld en Jannetje Hossevoort. - Goh.
2(> Dec. 1923 met Germaine Emilie Marie Bertin. - Kincle• •
ren:
Annicq,
geb. 19 Nov.
1924 en Yann
Emilc, geb. 17
Sept. 1929. Don grondslag
voor v. H.'s
studie voor architect vormde
hot onderwijs
aan de ambachtsscb-ool,
de avondtcckcnschool en de industiïeschool.
Na deze vooropleiding was hij
eenige
jaren
practisch werkzaam in het
timmerbedrijf,
en daarna op
architectenbureaux, afwisselend als opzichter en teekcnaar. Tijdens
deze periode werkte hij niet alleen in Nederland, maai' ook
in België en Frankrijk. Daardoor was hij in de gelegenheid
de Academie voor Beeldende Kunsten te Brussel te bezoeken. - In den wereldoorlog 1914-1918 keerde hij naar
Amsterdam terug en bezocht daar den cursus voor H.B.O.
Hij werkte wederom op diverse architectenbureaux, het
laatst als chef de bureau bij P. J. M. Huurman te Groningen, en vestigde zich in 1917 als architect in 's land s hoofdstad. - v. H. heeft zich o.m. toegelegd op het ontwerpen,
en bouwen, van beton woningen, volgens het zgn. Isolasysteem, waarvan er vele te Rotterdam, 's-HcrtogenboHch, Breda en Brussel zijn verrozen. - De voornaamste
uitgevoerde werken van besprokene zijn: Villa's te Aerdenhout, Bentveld, Bussum, Groningen en Barneveld;
de Stadsschouwburg on het Grand Hotel te Heerlen;
woning-complexen te Laren, Heerlen, Amsterdam, 's-Hertogenbosch, Brussel en Rotterdam; diverse verbouwingen
van winkels, magazijnen en kantoren te Amsterdam en

's-Gravenhage; vergrooting en restauratie v. d. kerk te
Beilen; de school te Volendam; de ambachtsschool te
Edam; het Aarts-Bisschoppelrjk Klein-Seminarie te Apeldoorn; de R.K. kerk te Amsterdam, Kalfjeslaan en te
Badhoevedorp en eon R.K. Zusterklooster te Groesbeek. —
Hij heeft verschillende bekroningen verkregen voor ontwerpen, op nationale en internationale prijsvragen. — v. H.
is verder hoofdredacteur geweest van het tijdschrift
„Bouwen en Sieren", redacteur van het „Bouwkundig
Weekblad" en van verschillende dagbladen. - Hij was
secretaris en vice-voorz. van den B.N.A., lid v. d. schoonheidscommissie te Amsterdam en Heerlen, lid v. d. paleisraadliuiscommissie, adviseerend lid v. d. R.K. Staatspartij en bestuurslid v h. Sint-Bernulphus-gilde. - Sinds
Juni 1937 is hij lid v. d. gemeenteraad van Amsterdam. Koninginneweg 11, Amstcrdam-Z.

