
Hellendoorn, Jacobus Johan. — Architect. — Geb. l Nov.
1878 te Hengelo (O.). - Ouders: Gerard Hellendoorn en
Hermina Kuiting. - Geh. met Antoinctte Chatelain, geb.
3 Jan. 1900, voordien met Johanne Louise Angerstein, geb.
22 April 1879 te
Linge (Dtschl.).
- Kinderen:
Herman Ge-
rard, geb. 16
April 1908, geh.
met B. v. d.
.Dussen; Annie
Marie Adelheid
geb. 7 Juli
1909; Jacoba
Johannc, geb.
20 Juli 1911,
geh. met G. V.
Rhoon; Edu-
ard Kavel Ere-
derik, geb. 29
Nov. 1912, geh.
met H. Dray-
ton Lee; Sophie
.Dorothea Em-
ma,geb.!6Apr.
1916. - H. be-
zocht de M.T.S.
te Zwolle. Hij
werkte vervol-
gens op versch.
architectenbureaux en associeerde zich in 1900 met T), de
Herder te Zwolle, vestigde zich te Hengelo (O.), waarna
hij in 1914 naar 's-Gravenhage verhuisde. In de prijs-
vragen voor een bankgebouw te Tilsit, schouwburg te
Lochcm en Raadhuis te Rijssen werd hij bekroond en met
de uitvoering der werken belast. - In de prijsvraag voor
arbeiderswoningen te Veendam werd zijn ontwerp met
den eersten prijs bekroond. - Ook voor Roemenië maakte
hij plannen voor kantoorgebouwen, welke daar werden
uitgevoerd. - Verder bouwde hij vele villa's te Veeiiendaal,
Hilversum, Texel, Enschede, Hengelo, Putten, scholen
te Vriezenveen en Hengelo (G.), raadhuizen te Vriezen-
veen, Holten en. Rijssen, terwijl hij in 1905 na dengrooten
brand te Vriezenveen door het gemeentebestuur belast
werd met den wederopbouw. Villaparken volgens zijn



ontwerp werden uitgevoerd te Locheni en Heemstede,
terwijl diverse fabrieken, hotels, café's en boerderijen door
hem werden gebouwd, o.a. een modelboerderij te Vaassen
en een te Haaksbergen. Te 's-Gravenhage bouwde hij zeer
veel en werd door het gemeentebestuur aangewezen voor
bebouwing van een deel van het villapark Mar lot. - Ge-
durende eenige jaren was hij mede-redacteur van Archi-
tectura en redacteur van Bouwfragmenten. Ook binnen-
huisarchitectuur vond in hem een ijverig beoefenaar. —
Hij interesseert zich zeer voor de pluimveeteelt en was
organisator en keurmeester bij vele tentoonstellingen. -
Prins Mauritslaan 144, 's-Gravenhage.


