
Oud, Jacobus Johannes Pieter. - Architect. - Geb. 9 Febr.
1890 te Purmei-end. - Vader: Hendrik Cornelis Oud,
Comm. in Effecten; Moeder: Neeltje Theodora Janszon. -
Geh. met Johanna Maria Augusta Dinaux. - Kinderen:

Hendrik Emite,
geb. 5 Oct.
1919. -NaL.O.
en M.U.L.O.
genoten te heb-
ben, bezocht O.
de Kunstnijver-

heidsschool
„Quellinus" en
de Rijks Nor-

maalschool
school voor Tee-
kenonder wij s te

Amsterdam.
Vervolgens stu-
deerde hij eeni-
ge jaren aan de
T.H. te Delft,
waarna hij ge-
durende 2 jaar
werkzaam was
bij de architec-
ten Cuypers en
Stuyt. - O. ging
nu eenigen tijd
bij Prof. Dr.
Theodoor Fi-

scher te München studeeren en vestigde zich na terugkomst
als architect, eerst te Purmerend, later te Leiden. - In
deze jaren bouwde hij o.a. te Heemstede, Broek in Water-
land, Blaiïcum, Purmerend, e.a. plaatsen. - Hij ontwierp
in samenwerking met den schilder Kamerlingh Onnes een
villa op de duinen in Katwijk en met arcli. Dudok arbei-
derswoningen te Leiderdorp. - In 1918 vertrok O. naar
Rotterdam, waar hij benoemd werd tot architect bij den
Geineeritelijkeii Woningdienst en later afd.-chef werd van
„Volkshuisvesting en Bouwpolitie". - Sinds 1933 heeft hij
zich te Hillegersberg als architect gevestigd. - Van zijn
werken zijn te noemen: ontwerpen o.a. voor Tehuis van
Ouden van Dagen te Hilversum; Militair Tehuis te Den
Helder; Volksbadhuis; Ambachtsschool te Den Helder;
Hotel te Brünn; Beurs te Rotterdam; Volkshoogeschool
te Rotterdam; Landhuis in Pinehurst (V.S.); Raadhuis
te Amsterdam; Kantoorgebouw voor de B.I.M. te 's-Gra-
venhage; Stads-uitbreidingsplannen en arbeiderswoning-
complexen. Tot uitvoering kwamen o.a. Bioscoop in Pur-
merend ; Arbeiderswoningcomplex in Hoek van Holland;
groote arbeiderswoningcomplexen te Rotterdam („Span-
gen", „Tusschendijkeii", „OudMathenesse", „Kiefhoek"),
café „De Unie", Rotterdam; meubelen voor Metz & Co.



Amsterdam; intérieurs, Rotterdam; Rookzaal, Lounge en
1ste klas zwembad voor het stoomschip „Nieuw Amster-
dam"; Vacantiehuis te Noordwijkerhout. — O. is lid van
de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg; correspon-
deerend lid van de Vereeniging van beeldende kunste-
naars „Manes" te Praag; eerelid en correspondeerend lid
van het ,,Royal Institute of British Architects"; eerelid
van den Internationalen Architecten Bond in Japan; cor-
respondeerend lid van den „Bund Oesterreichischer
Künstler Kunstschau" te Weenen; id. van de „Zentral-
Vereinigung der Architekten Oesterreichs" te Weenen en
wetenschappelijk correspondent van de „Academie voor
Architectuur" te Moskou. - De Ned. regeering erkende
zijn verdiensten door zijn benoeming tot Officier i. d. orde
van Oranje-Nassau. Zijn mooiste onderscheiding acht O.
een aanbod van de Harvard Universiteit om in Amerika
een leerstoel te aanvaarden, ofschoon hij bedankt heeft. -
Regelmatig verschenen van O. bijdragen in de tijdschriften
„De Stijl" en „I 10". Voorts schreef hij o.a. „Nieuwe Bouw-
kunst in Holland en Europa" en „HollandischeArchitek-
tur" (Bauhaus-Buch). - O. hield lezingen in België,
Duitschland en Tsjechoslowakije en maakte een studie-
reis naar Italië. - De lectuur, waar hij zich bij voorkeur
mee bezighoudt, bestaat uit psychologische en philoso-
phische werken, romans en detective-verhalen. - Voorts
heeft hij een voorliefde voor autorijden. — Burg. de Ville-
neuvesingel 29, Hillegersberg.


