Laren, Jacobus van. - Architect B.N.A. te Hilversum.
- Geb. op 21 Juni 1877 te Leiderdorp. - Vader: Marius
Johan van Laren, bloemist, geb. 20 Febr. 1850; Moeder:
Deliana Mater, geb. 19 Aug. 1848. - Geh. op 21 Juni 1917
te Amsterdam met Petronella Lucia Mathilda Voorwalt.
- v. L. bezocht de christelijke Mulo-school te Leiden
en daarna de Pract. Ambachtsschool en het Genootschap
Mathesis Scientiarum Genitrix, beide te Leiden. - Door
het Genootschap is hem de groote bronzen medaille
van H.M. de Koningin toegekend. - Van 1897-1898 vervulde hij zijn mil. dienstplicht. - Daarna was hij drie
jaar werkzaam als opzichter-teekenaar op versch. architectenbureaux. - In 1901 werd hij aangesteld tot bouw-

kundig teekenaar bij den
Dienst van Publieke Werken
te Amsterdam.
- Hij doorliep
verschillende
rangen.
Zoo
werd hij in 1906
toegevoegd aan
een Commissie
van onderzoek
inzake den toestand van het
Beursgebouw,
voor het verrichten van opmetingen en het
maken van toekeningen voor
de voorgeschreven herstellingswerken; nadien
werd hij belast
met de uitvoering in eigen
beheer dier herstellingswerken, welke in 1908 gereedkwamen. — Later voerde hij de restauratiewerken uit aan het
„Huis met de Hoofden". — Voor de uitvoering dier beide
werken is hij eervol vcrm. - In 1912 verw. v. L. het Dipl.
H.B.O. van Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht,
waarna hij ged. 3 j. te werk werd gesteld op het bureau
van den toenmaligen aesthetisch-adviseur bij Publieke
Werken te Amsterdam, den architect J. M. v. d. Mey. In 1917 werd hem op zijn verzoek eervol ontslag uit genoemden dienst verleend; waarna hij zich als architect te
Hilversum vestigde. - Onder zijn leiding kwamen o.m. de
volgende werken tot stand: De Zeevaartschool te Terschelling; het Kantoorgebouw van het Dagblad „De Gooien Eemlander" te Hilversum; het Bondsgebouw van den
Hilversumschen Bestuurders bond; het Administratiegebouw van het Algemeen Ziekenfonds Hilversum; het ontwerp voor de Cronenburgherbrug over de Vecht bij Loenen
met brug wachters woning; een brikettenfabriek in do Rietlanden te Amsterdam en vele landhuizen, winkelhuizen,
middenstands- en arbeiderswoningen. - Hij had zitting
in de Schoonheidscommissies te Amsterdam, Baarn, Laren
.(N.H.) en Hilversum, alsmede in de Monumentencommissie te Amersfoort. - Op de Exposition Internationale des
Arts Décoratifs & Industriels Modernes — Parijs 1925 werd aan v. L. in de afdecling „Architecture" een eervolle
vermelding toegekend. - Hij maakte vele buitonlandsche reizen, beoefende div. takken van sport en was geoefend schermer (prévót sabel en degen). — Opgegroeid
tusschen bloemen en planten, heeft hij daarvoor steeds een
warme belangstelling behouden. - Oude Amersfoortscheweg 42, Hilversum.

