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Jantzen F. G.zn., Ferdinand Bernardus. — Architect
H.B.O. en B.N.A. - Geb. 29 Juni 1895 te Amsterdam. -
Vader: Frédéric Guillaume Jantzen, opzichter over een der
diaconale stichtingen te Amsterdam. — Geh. den 26sten

October 1922
met Susanna
Elisabeth Hae-
nen, geb. 23
April 1897. -
Kinderen: .lo-
sephine, geb. l
Augustus 1925;
Lambert Jozef,
geb. 15 Novem-
ber 1928; An-
toinetta Fre-
derika Louisa,
geb. 20 Augus-
tus 1931; Geer-
truida Antonia
Frcderika, geb.
7 October 1934;
Ferdinand Ber-
nardus, geb. 6
Maart 1937.
Na de school
voor M.U.L.O.
te hebben door-
loopen, ontving
J. practisch on-
derwijs op de

Ambachtsschool Concordia Internos en vervolgens op de
Teekenschool voor Kunstambachten; hij volgde de lessen
aan deHendrick de Keyserschool en voltooide zijn oplei-
ding op den curus voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst
Onderricht aan de Academie te Amsterdam, waarvan hij
in 1920 het diploma verkreeg op een ontwerp vooreen
raadhuis, onder hoofddocent Ir. Jan Gratama. Op de
architectenbureaux Posthumus-Meyes en Ed. Cuypors
begon hij zijn loopbaan als opzichter en teekenaar, terwijl



hij als adj.-architect werkzaam was op de bureaux van
H. A. J. en Jan Baanders en A. D. N. van Gcndt. In 1922
vestigde hij '/Ach als zelfstandig architect, heeft als zooda-
nig zeer vele en bekende gebouwen ontworpen en op zeer
uitecnloopend gebied gebouwd z.a. woon- en winkelhui-
zen, villa's on landhuizen, jeugdgebouwen, complexen
voor Chr. Soc. Arbeid, scholen en kerken, terwijl hij tevens
restauratiewerken ondernam. Benige van de door hem ge-
maakte gebouwen zijn: „Westerwijk", gebouw voor Chr.
Soc. arbeid, gecombineerd met flatbouw in Amsterdam-
west, 1923; Jeruzalemkerk en aansluitende woonhuizen
in Am sterdam-West, 1928; Pauluskerk aan den Warmon-
derweg te Oegstgeest, 1931; Kerk aan de Schootschestraat
te Eindhoven, 1931; Kleuterschool te Velsen, 1931; kerk
,,De Goede Herder" c.a. te LJmuiden-Oost, 1937; Maarten
Lutherkerk aan de Dintel- en Uiterwaardenstr. te Amster-
dam met kostcrwoning en complex voor Chr. Soc. arbeid,
1937. — J. is medeoprichter en secretaris van de club van.
gediplomeerden : H.B.O. en jurylid van de commissie voor
Studicprij s vragen van het Vakblad voor de bouwbedrijven.
In verschillende tijschriften: de „Stuwing", „Vakblad
voor de Bouwbedrijven", Protestantsche Technische en
Economische Gids, verschenen door hem geschreven arti-
kelen. Op zijn buitenlandsche reizen bezocht J. Scandi-
navië, Duitschlaiid, België en Frankrijk. Zijn vrijen tijd
besteedt hij gaarne aan de bestudeeiïng van stedebouw,
historischen kerkbouw, het maken van reisschetsen en
opmetingen, terwijl hij tevens een liefhebber is van
decoratieve kunst en kunstnijverheid. - Admiraal de
Ruyterweg 152, Amsterdam-W.


