
Loghem, Ir. Johannes Bernardus van. - B.I. Architect. -
Geb. 19 Oct. 1881 te Haarlem. - 30 Sept. 1911 te Huizen
gehuwd met Bertha Maragiïta Elisabeth Neumeyer. -
Kinderen: Maragrita, geb. 22 Aug. 1912 te Haarlem, ge-

huwd met Ir.
H. van Mourik
Broekman; Jo-
hanna, geb. 13
Oct. 1913 te
Heemstede, geh.
met Ir. P. Beu-
kema toe Wa-
ter; Erna, geb.
10 Jan.1915 te
Heemstede; Jo-
hannes Jacobus
geb. 28 Aug.

ƒ 1917 te Heem-
stede. - Na de
H.B.S. te Haar-
lem afgeloopen
te hebben, werd
v. L. student
aan de Poly-
techn. School
te Delft, on be-
haalde in 1909
zijn Bouwk. In-
genieursdiplo-

ma. - In het-
zelfde jaar ves-

tigde hij zich te Haarlem als architect, waar gedurende
17 jaar onder zijn leiding belangrijk werk tot stand is geko-
men. Hij ontwierp verschillende villa's in alle deelen van
het land. Voorts werden door hem uitgevoerd: de Electr.
Centrale te IJmuiden, Kantoor- en Pakhuisgebouwen en
vele arbeiders- en middenstandswoningen te A'dam en
Haarlem. Van 1926 tot 1928 werkte Ir. v. L. in Sovjet-
Rusland. Na verschillende voorbereidende werkzaam-
heden te Moskou ging hij naar Siberië, waar hij in verschil-
lende mijnsteden baanbrekend werk verrichtte. Onder zijn
leiding en in door hem ontworpen stadsplannen kwamen
woningcomplcxen, electrische centrales, coöp. winkelge-
bouwen, scholen en ontspanningsgebouwen volgens zijn
ontwerpen tot stand. Vóór 1926 leefde men in Siberië nog
veel in de zgn. grond woningen. Van Siberië verplaatste
v. L. in 1928 zijn arbeidsterrein naar Rotterdam. Ook hier
en te A'dam zijn verschillende belangrijke werken door
hem uitgevoerd, zooals scholen, kantoorgebouwen en pak-
huizen en voorts een Ontspanningsgebouw voor den Bond
van Overheidspersoneel te Ellecom en het Sportfondsen-
bad te Haarlem. Sinds 1929 is hij bouwkundig medewer-
kervan de Nieuwe Rott. Courant. Verder is hij bestuurslid
van de architecten-organisatie „Opbouw", werkend lid
van de C.I.A.M. (Congres Intern. Architecture Moderne)
en was hij bestuurslid van den Bond van Ned. Arch. en
het Kon. Instituut van Ingenieurs. Regelmatig verschij-
nen er van v. L. artikelen over Ned. architectuur in het
Bouwk. Weekblad, De Groene Amsterdammer en in ver-
schillende buitenlandsche bladen. Talrijke bijdragen zijn
van hem gepublic., o.a. het bij Wasmuth te Berlijn uitge-
geven werk „Lexikon der Baukunst" en in „Architektur
der Gegenwart" (Uitg. Dr. H. Görsbergor te Zürich).
Voorts schreef hij: „Bouwen", een werk bevattende be-
grippen en richtlijnen voor het nieuwe Bouwen in
Nederland uitgegeven bij „Kosmos" Amsterdam 1932 en



„Goedkoope Arbeiderswoningen", waarin 28 projecten
zijn afgebeeld, ingezonden op de door de Gem. Amsterdam
gehouden prijsvraag. Uitgegeven bij L. J. JBrusse uit-
gevers mij. R'dam verscheen een artikel van Ir. v. L.:
Acoustisch en thermisch Bouwen. Publicaties niet foto's
van bouwwerken van v. L. verschenen in een in Italië
uitgegeven werk „Gli elementi dell' Architectura fun-
zionale" van Alberto Sartoris en in een Fransche uitgave
Arts et techniques de la Santé van Albert et Dr. Gaston
Daniel, uitgever Dr. Gaston Doin, Marseille. Ir v. L. werd
in 1937 belast met de acoustische vormgeving van de
nieuwe Congres-en concertzaal te Zürich. Door bijna alle
landenvan Europa maakte v. L. reizen.-In zij n studenten-
tijd deed hij veel aan sport en was o.a. raceroeier voor
„Laga". Tegenwoordig zwemt en wandelt hij veel, en heeft
groote interesse voor beeldende kunst. - Spaarnelaan 28,
Haarlem en Wijnhavcn 3 te Rotterdam, „Witte Huis".


