
Kuipers, Dr. Gerrit. - Architect. - Geb. 3 Juli 1897 te
Nordhorn (Dtsl.) uit Nedcrlanclsche ouders. — Geh. 12
Aug. 1930 met Petronella Catharina Wilhelmina Cornelia
van de Laar. — Verscheidene van K.'s voorouders zijn be-
kende architec-
ten en bouw-

ondernemers
geweest. Na tot
zijn 10e jaar in
Duitschland on
vervolgens hier
te lande L.O. te
hebben genoten,
ging hij aanvan-
kelijk naar de
Normaalschool
om tot onder-
wijzer te wor-
den opgeleid.
Hij brak deze
studie echter af,
om in de bouw-
vakken te gaan.
Gedurende den
mobilisatietijd

was hij onder
do wapenen,
zijn vrijen tijd
benuttend om
zich theoreti-
sche kennis voor
deze branche bij te brengen. Na den militairen dienst te
hebben verlaten, keerde hij in de bouwwereld terug, waar-
in hij alle takken van bedrijf' doorliep, nu en dan den prac-
tischen arbeid onderbrekend, om aan Duitsche technische
Hoogescholen te studceren. In 1927 vestigde hij zich als
architect te Utrecht, waar onder zijn leiding in een periode
van ca. 6 jaar meer dan 1000 huizen werden gebouwd,
voor het meerendeel arbeiderswoningen, waarvan de in-
deeling en de geriefelijke bouw alom roem oogstten. Na
1933 vertoefde K. veel buitenslands, hij bereisde Europa
en Amerika voor het bestudeercn van woningtoestandcn
der arbeiders. De resultaten daarvan publiceerde hij in
een aantal artikelen, ook voor buitenlandsche Universi-
teiten. - In September 1938 promoveerde K. tot Dr. in de
bouwwetenschappen aan de Western-Universiteit te Ka-
purthala, op proefschrift: „Bijdrage tot het onderzoek
van: De ontwikkeling en huidige stand van den bouw van
arbeiderswoningen in Nederland op het platteland en in
de steden". - Dr. K. publiceerde voorts: „De arbeiders-
woning in vorige eeuwen; De volkswoning in de 19e eeuw;
De 8-rbeiders-woningcomplexcn in het belang der volks-
huisvesting; Technische opmerkingen betreffende den
bouw en indceling van een arbeiderswoning. - Hij is in
het bezit van de navolgende onderscheidingen: Kruis
met kroon v. d. Bond v. Lich. Opv.; Mobilisatickruis;
Kruis v. verdienste v. Portugal; commandeur in de orde
v. d. Doornenkroon en Grootkruis v. h. Huis v. Bourbon.
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