
Moen, Adriaan. - Architect. - Geb. 10 Juli 1879 te
Amsterdam. - Ouders: Henri Moen G.Pzn., architect, en
Wilhelmina Sybrant. - Geb. mot Jannette Tuyn, geb.
11 Dec. 1881. - Kinderen: Henri Willem Adriaan, gob.
26 Sept. 1911; Adriaan Jan, geb. 17 Juli 1913; Anny
Helena, geb. 5 Dec. 191.5. - M. bezocht de 3-j. H.B.S.,
volgde voor bouwkunde en aanverwante vakken do
Rjjksnormaalschool en de Rijksschool, voor Kunstnij-
verheid, boide in R. Museum te A'dam. In 1905 asso-
cieerde hij zich met zijn vader en toen deze in 1908
overleed, zette M. het bouwbureau alleen voort. Zijn
eerste werk was de boerderij „Mildenrust" aan den Slo-



terstraatweg na-
bij A'dam. On-
der M.'s archi-
tectuur verre-
zen achtereen-
volgens vele wo-
ningen, villa's,

winkelgebou-
wen en fabrie-
ken v. d. N.V.
Gebr. Gerzon's
Modemagazij-

nen o.m. te
A'dam, Haar-
lem, Leiden,
Groningen enz.,
het gebouw der
Ned. Confectie-
fabr. te A'dam,
het eerste Kin-
derhuis van de
Vereen. „Trein
8,28" te Soest,
het landhuis
„Turicum" te
Halfweg, de
Bethlehemkerk op het Zwanenplein te Amsterdam, de
gebouwen der Luthersche Diakonesseninrichting te Am-
steram, Huizen en Wijk aan Zee, enz. Gedurende drie
jaren was M. redacteur van „Architectura" en ,,de Bouw-
meester"; hij was verder bestuurslid van den B.N.A. en
A. et A. en vijf jaar lid-voorzitter van de Schoonheids-
commissie te Zandvoort. Op sociaal terrein bekleedde M.
nog de volgende functies: voorz. van de Vereen, van Leer-
lingen der Kunstnijverheidsschool, bestuurslid van de
Vereen. Mij. van den Werk. Stand. Afd. Ambachtsscholen,
van de vereen. „Koning Willemshuis" te A'dam, van de
vereen. Bijz. Protest. Scholen te Heemstede, lid van den
Gemeenteraad en van den Kerkeraad der Ned. Hcrv. Gom.
aldaar, voorzitter van de Commissie voor Maatsch. Werk
aldaar en sinds 1928 kapitein bij de Techn. Afd. van de
Vrijw. Burgerwacht te A'dam. - v. Dortstr. 72, Haarlem.
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