
Kloot Meijburg, Hermanus van den. - Architect B.N.A.
- Geb. 21 Oct. 1875 te Oudshoorn. -- Zoon van Leonardus
Johannes Hermanus en Ncllie vau der Giessen. - Op 30
Mei 19()ö huwde hij niet .Tohanna Carolina Marie Sprengel.
Uit dit h u w e l i j k
werden geboren.
Frederik Leo-
nardus Karc l .
o]i K) April
11)10, l andbouw-
k u n d i g ingeni-
eur en Leonar-
dus Hendrikus
Hermanus, op
17 Apri l l 'H l,
bouwk. ingeni-
e u r . - v . d. k. M.
bezocht de 3- j .
H.B.S. te Rot-
terdam en door-
liep vervolgens

de academie
voor beeldende

kunsten en
teclin. we t en -
schap aldaar. I n
l W).") deed hij
eindexamen en
na een succes in

een besloten
prijsvraag ves-
tigde hij zich in IS iMi als ze l fs tandig architect te R'dam.
v. d. K. M. is aan dezelfde academie, waar hij eindexamen
deed, nog als lecraar werkzaam geweest. In 1911 vestigde
hij zich te Voorburg. Van 1910 tot 1917 is hij hoofdleeraar
geweest aan de Acad. voor Beeld. Kunsten, af d. bouw-
kunde, te 's-Gravenhage. Naai' deze stad verplaatste hij
zijn bureau in 1931 ; hij verwierf inmiddels een zeer drukke
praktijk. Hij heeft zich in den laatsteu tijd vooral bezig
gehouden met restauratiewerk. Tal van kerken waaronder
vele dorpskerkjes alsmede de Nieuwe Kerk te Delft zijn
door hem gerestaureerd. Doch ook nieuwbouw is door
hem tot stand gebracht, b.v. eenige kerken en scholen,
verder landhuizen en complexen volks- en middenstands-
woningen. v. d. K. M. werd in 1909 benoemd tot lid va.n
den Ned. Oudheidk. Bond; in 1913 tot lid van de Mij. der
Ncderl. Lctterk.; in 1923 tot ridder in de orde van Oranjc-
Nassa.u; in 1924 tot lid van het Zeeuwsche Genootschap
der Wetenschap. In 1934 volgde zijn benoeming tot ridder
Ie kl. in de huisorde van Oranje; en in datzelfde jaar werd
hem de gouden eerepenning van het Gysberti Hodenpijl-
fonds uitgereikt, in verband met de restauratie van het
Gcmeenland.shuis te Delft. Van den B.N.A. is hij sinds
1935 voorzitter en van den Haagschen Kunstkriiig sinds
1933 . De volgende boeken zijn van hem verschenen.
„Onze oude boerenhuizen"; „On/e oude dorpskerken";
„Bouwkunst in de Stad en op het Land"; „Landhuisbouw
in Nederland" en ,,De Nieuwe kerk te Delft". Verder
schreef hij nog in verschillende vak- en dagbladen. Den
laatsten tijd houdt v. d. K. M. zich ook bezig met steden-
bouwkundig werk; zoo ontwierp bij uitbreidingsplannen,
o.a. voor de randgemeenten van 's-Gravenhage en E "da m.
- Van roeien en skiën is hij een groot liefhebber. Jarenlang
is hij secr. van de roeiver. „Nautilus" te R'dam geweest.
- Scheveningscheweg 108, 's-Gravenhage.


