
Ingwersen, Arnoldus Ulricus. — Architect. - Geboren
19 October 1882 te Amsterdam. Vader: Cornelis Ing-
wersen, koopman, geboren 17 Januari 1845 te Amsterdam,
met Dr. Abraham Kuyper een dor voormannen in het
kerkelijk con-
flict van 1886;
Moeder: Anna
Elisabeth Root-
lieb. - De Ing-
wersen's stam-
men uit een zeer
oud Oost-
Friesch ge-
slacht, o.m. be-
schreven in een
boekwerk, in

Duitschland
verschenen en
getiteld „Nord
Friesland".
Arnold Ulricus
Ingwersen was
gehuwd met
Ant j e Huizinga,
geb. te Grijps-
kerk en overle-
den in Augustus
1936 te Amster-
dam. Een zeer



begaafde vrouw, die met haar echtgenoot veel gearbeid
heeft voor de jeugd. Vooral in de crisisjaren 1933-1936
voor de werkkampen. Zelfs hier past een woord van eer-
biedige nagedachtenis. - A. Ingwersen bezocht de lagere
school en van daar is hij alspractisch werkend jonge man in
het bouwvak gekomen. Doorliep daarna de Industrie-sch.
te Amsterdam en kwam toen op het Architectenbureau
Bonda als teekenaar. Daarna bij Architect Tjeerd Kuipers
en werd diens compagnon. Op dertigjatïgen leeftijd werd
hij geheel zelfstandig werkend architect. Het aantal door
hem uitgevoerde werken is bijzonder groot. Groote wo-
ningcomplexen in het belang der Volkshuisvesting werden
door hem ontworpen, in Amsterdam, Haarlem, Utrecht
en Zaandam. Te Eindhoven bouwde bij voor Philips en
het Nederlandsch Jongelingsverbond Tehuizen voor Pa-
briekspersoneel en jonge menschen. In Limburg voor de
Staatsmijnen en het N.J.V. een Tehuis voor mijnwerkers.
Te Amsterdam bouwde hij het Geref. Gymnasium op de
Keizersgracht, het groote Kweekschoolgebouw, „William
Booth-gedachtenis-gebouw" voor Het Leger des Heils,
de Eduard Gerdes- en Jan de Liefde school. Hij verzorgt
de geheele restaureering en moderniseering van de Va-
lerius-kliniek en bouwde eenige kerken. Reeds jaren is
I. hoofdredacteur van het bijblad van „de Standaard":
Bouwkunst en Techniek. Ook was hij mede-oprichter van
het maandblad „Het Korenland", waarin hij vele artike-
len schreef over cultuur en leven. Tevens verschijnen ge-
durig van zijn hand artikelen in De Telegraaf en De
Standaard. I. is lid der Paleis Raadhuis-commissie,
welke commissie had te onderzoeken, of het Paleis op den
Dam VOOT' Raadhuis geschikt is, of op welke wijze het voor
Raadhuis geschikt was te maken. Hij is bestuurslid der
Middelb. Techn. school, daarvoor door de Gemeente
Amsterdam aangewezen. - Hij is ook Voorzitter van de
Schoonheidscommissie te Nieuwer-Amstel (Amstelveen
en Ouderkerk) en technisch adviseur van al de Ingelanden
der Polders, die in het belang van Het Amsterclamsche
Boschplan worden onteigend. In Maatschappelijk werk
was hij in de jaren 1914 tot 1919 zeer werkzaam als lid
van het steuncomité, welke arbeid door het Gemeente-
bestuur van Amsterdam zeer werd gewaardeerd en waar-
voor hij een medaille ontving. Ook is hij lid van het Be-
stuur der Ernst Sillemhoeve, een Jeugdhuis en Conferentie-
oord van het Ned. Jongelingsverbond. Veel arbeid is daar
in het belang der jeugd door hem verricht. Ook is hij lid
der Centrale voor Werkloozenzorg, een Organisatie, die
in de crisisjaren groote kampen oprichtte, om jonge men-
schen, die werkloos waren, aan werk te helpen. Van het
Gooikamp was hij gedelegeerd lid. - I. hield veel lezingen
over Cultureele en. in het bij zonder architectonische onder-
werpen. - Van zijn hand verscheen een boek „Wee mijn
Volk" waarin een bijzondere levensbeschrijving voorkomt
van den vader van Minister Colijn, dien de schrijver zelf
van zeer nabij gekend heeft. Ook verschijnt van zijn hand
het boek „De Geschiedenis van een oud en nieuw Stad-
huis" welk boek opgedragen werd aan de eerbiedige nage-
dachtenis van Mevrouw Ingwersen-Huizinga. - Ingwer-
sen's liefhebberij is het verzamelen van goede boeken en
mooie schilderijen. - Ie Constantijn Huijgensstraat 120.


