
Rutgers, Gerrit Jan. - Architect. - Geb. 16 Nov. 1877 te
Ellecom (Gem. Kheden). - Vader: G. J. Rutgers, aan-
nemer-timmerman te Ellecom; Moeder: J. U1. S. Delfos.
- Geh. 6 Mei 1909 te A'dam met Johanna Isabella Aletta
van Schaik. - Kinderen: Johanna Isabeïïa Aletta, geb. 3
Sept. 1913, geh. met J. W. Los, Werktuigk. Ing.; Silvia,
geb. 30 Sept. 1917, studeerende. - R. genoot, na de Lagere
School doorloopen te hebben, Vakonderwijs. In 1897 ging
hij op verschillende architectenkantoren de practische
zijde van het door hem gekozen beroep beoefenen, aan-
vankelijk in Gelderland en naderhand in Amsterdam. In de
hoofdstad werkte hij van 1912 tot 1914, op een eigen bu-
reau, samen met J. Roosing. Van 1914 tot 1919 was hij in
dienst der Gemeente Amsterdam, aan welke periode aan-
gename herinneringen bewaard bleven, en hij zette, na be-



eindiging van
dezen diensttijd,
het bovenge-
noemd kantoor
alleen voort. -

Voornamelijk
heeft hij woon-
huizen gebouwd
(vangrooteluxu-
euse villa's tot
eenvoudige ar-

beiderswonin-
gen). Vooral de
villabouwin Am-
sterdam-Zuid is

hem een
succes ge-

i i \veeau. De bouw
U ÉH^^J van het Carlton-

1 hotel, de Luther
I Kapel en de Uit-
I breiding van het
l American Hotel
l waren tot nog

i H toe de hoogte-
^^^ punten van zijn

carrière. Hoewel hij niet gespecialiseerd is als binnen-
huisarchitect en dit deel van zijn werk ook minder be-
kendheid geniet, verwierf hij niettemin een gouden
medaille voor binnenhuis-architectuur op de Wereld-
tentoonstelling 1926 te Parijs tegelijk met een zilveren
voor bouwkunst. - Vroeger publiceerde hij nu en dan arti-
kelen, in Vakbladen, zooals „Het Bouwkundig Weekblad"
en „Architectura" - R. maakte verscheidene studiereizen,
o.a. naar Duitschland, Oostenrijk, Frankrijk en Italië,
vooral dit laatste land, vol kunst en historische herinne-
ringen heeft zijn bijzondere voorliefde; terwijl hij den
vrijen tijd besteedt aan literatuur. - Verdistraat 2, Am-
sterdam-Z.
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