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Lijke, Jan v. d. — Architect, oudste firmant van het
architectenbureau v. d. Lijke & Mink, te Enschede. - Geb.
14 Juni 1880 te 's-Gravenhage, als zoon van Gezina Geer-
truida Huding, geb. 16 Sept. 1848, overl. 1924 en Abraham
v. d. L., instruc- __
teur der Rij- t
school voor of-
ficieren te Ven-
lo, geb. 11 Apr. (| j*
1844, overleden
1905. - v. d. L.
huwde op l Juli
1920 te Doetin-
chem met Sijke
Huismans.-Na
de lagere school
te hebben be-
zocht, kreeg v.
d. L. privaat-
lessen in U.L.O.
rechtlijnig- en

bouwkundig-
teekenen en
handteekenen;
tevens studeer-
de hij vreemde
talen. - Hij ont-
ving zijn eerste
teeken-onder-

richt van den.
gem. architect
van Leiden, Lancel, en den Haagschen architect Laarman.
Bij Ir. Kademaker deed hij zijn wiskundige kennis op. -
Het eind-diploma voor bouwkundig opzichter verwierf hij
in 1909 te Amsterdam. - Daarop ving hij zijn loopbaan
aan als opz. der gem. werken in 's-Gravenhage, waar hij
medewerkte aan den bouw van het abattoir. — Nadat hij
achtereenvolgens werkzaam was geweest als opzichter bij
een villabouw te Amersfoort en teekeiiaar resp. bij de ar-
chitecten Joh. Mutters en S. de Clerc te 's-Gravenhage,
Ir. H. F. Mertens te Utrecht en Irs. Granpré Molière en
Verhagen te Rotterdam, vestigde hij zich als architect. -
Vele opdrachten werden door J. v. d. L. uitgevoerd;
onder zijn leiding zijn o.a. gebouwd de uitbreiding aan de
Boekelosche stoom bleekerij, de Lormeker Coöperatieve-
Melkfabrick, kantoorgebouw van de spinnerij „Ooster-
veld", fabrieksbouw voor Brocades & Stheeman te Mep-
pel, kerk- en schoolgebouwen. Ook op het gebied van. den
woningbouw is veel werk verricht; 900 volkswoningen
zijn gebouwd te Enschede, Glaiierburg, Hengelo, Borne,
Almelo en Kampen. — v. d. L. heeft plannen ontworpen
voor villabouw te Verona in Italië. - Vele functies heeft
hij bekleed, o.a. was hij voorz. van den. Kring van het Ned.
Inst. voor architecten en bestuurslid van de comrn. voor
werkverruiming. - Hij heeft verschillende reizen naar het
buitenland gemaakt, voornamelijk naar Italië en Grieken-
land, ter bestudeeriiig van oude bouwkunst en bouwstijl.
- Emmastraat 11, Enschede.


