
Nes, Klaas Cornelis van. - Landschap- 011 stedebouwk.
architect. - Geb. 23 April 1876 te Boskoop als zoon van
Hadriaan van Nes, geb. in 1844, overl. in 1907, boomkwee-
ker te Boskoop, sedert 1882 te Apeldoorn gevestigd, en
van Anna Wilhelmina Schoorel, geb. in 1853 te Katwijk,
thans woonachtig te Velp. - v. N. is geh. met Gerarda
Eveline Uilkens, die het leven schonk aan Anna Wilhel-
mina, geb. 18 April 1907, Mr. in de rechten; Theodora
Frederika, geb. 26 Aug. 1911, geh. met Dirk Willem
Folmer, van de Inrichting voor Phys. Therapie te Zeist;
Catharina Hermina, geb. l April 1914, leerares K. en
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O., en Hadriaan
geb.190ot.1915,
cand. civ. -ing. te
Delft.-v. N. be-
zocht de H.B.S.
te Apeldoorn en
kreeg daarna
een opleiding
van den tuin-
bouw in Neder-
land, Engeland
en Duits chland.
Door zelfstudie
ontwikkelde hij
zich tot stede-
bouwk. archi-
tect; hij is als
zoodanig aan-
gesloten bij den
Bond van Ne-
derl. Stede-
bouwkundigen.
- Verder is hij
lid van ver-
dienste van de
Geld. Overij-

selsche Maatschappij v. Landbouw en eere-voorzitter
van de afdeeling Apeldoorn dezer maatschappij. Daar-
naast is hij lid van het hoofdbestuur der Kon. Ned.
Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde en lid van
den Stedebouwk. Raad van het Inst. voor Volkshuis-
vesting en Stedebouw. Er zagen van de hand van v. N.

artikelen het
licht in versch.

tijdschriften.
Hij heeft versch.

. u Bur. landen be-
zocht, zooals

Engeland,
Duits chland,

Frankrijk, Oos-
tenrijk, Tsje-

choslowakije,
Rusland, Dene-
marken en Bel-
gië. - Tot zijn

liefhebberijen
behoort het
schild, in olie-
verf.-Mevr. Gc-
rarda Eveline v.
Nes-Uilkens, de
echtgenoote van
besprokene, is
letterkundige. -
Zij werd op 16
Sept.1877geb.te
Ezinge (Gr.), als
dochter v. Theo-
dorus Frederik
Uilkens, pre-

dikant, geb. in 1832 en overleden in 1906, en van Catha-
rina Hermina Hofs, geb. 1841, overl. in 1921. - Zij genoot
haar opleiding aan de Kweekschool voor Onderwijzeressen
te Groningen, en werd in 1896 benoemd tot onderwijzeres
te Scharnier in Groningen. Vier jaar later werd zij verbon-
den aan de Rijksleerschool bij de Rijkskweekschool te
Apeldoorn. Op 18 Juli 1907 werd zij te Hilversum in den
echt verbonden met K. C. van Nes. - Zij schreef van 1911
tot 1923 novellen voor diverse tijdschriften, en later ro-
mans, zooals „De jonge jaren van de Bergmannetjes",
,,Het verlaten Eibersnest", „Duikelaartje", „Ingrid",
,,Maretakken",«„De Zoeker", „Lichtende Vensters", „Dub-
bele Bart", „Eerwaarde" en „Nieuwe Paden". - Verder
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G. C. van Nes-Uilkens



leverde zij eenige vertalingen uit het Amerikaansch nl.
werken van Caroline Miller en Hasty Gladys Carroll. -
Sedert 1935 is zij lid van. de Mij. der Ned. Letterk. te
Leiden en sedert 1923 lid van de Vereen, van Letterkun-
digen. - Haar belangstelling gaat uit naar de bloemen in
haar tuin. - Sophiapark 2, Apeldoorn.


