
Warners, Philip Anne. - Geb. 21 Nov. 1888 (z. schr.
F. A. Warners). - Architect. - Vader: Philip Andries
Warners, aannemer, o.a. van het Scheepvaarthuis, Kon.
Holl. Lloyd's Hotel, enz.; Moeder: Johanna Magdalena
Gerardina Koster. - Geh. in!913 met Hendrika de Lange,
geb. 26 Febr. 1889, — dochter van den bekenden uit-
gever Allert de Lange. - Kinderen: Allert, geb. 3 Jan.
1914; Henk, geb. 18 November 1918; Erik, geboren
8 Maart 1923. - W. bezocht de H.B.S. 5-j.c.,de M.T.S.
en den cursus H.B.O. en volgde daarna gedurende een
jaar te Londen een cursus in architectuur. Vervolgens was
hij werkzaam op de arch. bureaux Gebr. van Gendt, B. J.
Ouëndag en J. W. F. Hartkamp. In 1912 vertrok hij naar
Roemenië, waar hij in opdracht van de Holl. Petr. Mij.
„de Orion" een petroleumraffinaderij met bijbeh. gebou-
wen ontwierp. Dit zéér veel omvattende project vergde
1| jaar. - Gedurende eenige maanden bezocht hij daarna
de Europeesche hoofdsteden, om een studie te maken van
de destijds in Holland nog onbekende gebouwen met
etagewoningen. - Na nog geruimen tijd in Griekenland,
Italië, Turkije, enz. de klassieke architectuur bestudeerd
te hebben, vestigde hij zich als architect te Amsterdam,
zijn loopbaan beginnende met eenige villa's te Hilversum
en Heerlen, zoomede een aardige antiquiteitenwinkel te
Amsterdam. Al spoedig kreeg hij opdracht tot het bouwen
van het flatgebouw „Huize Lorna" aan de de Lairesse-



straat te Amsterdam, voor rekening van C. D. W.
König. —W. brak op radicale wijze met de tot dusver be-
staande woningindeeling, hetgeen algemeen de aandacht
op hem vestigde. - Hoewel veel tegenstand en vooringe-

nomenheid
tegen zijn nieu-
we bouwwijze
moest worden

overwonnen,
volgde W. toch
zijn weg. — Op
zijn initiatief
werd begin 1914
deN.V.Amster-
damsche Maat-
schappij tot Ex-
ploitatie van
Etagewoningen
opgericht, voor
welke Mij. in
1914 en 1916de
flatgebouwen

„Huize Zonne-
hoek" en „Zuid-
wijk" aan de De
Lairessestraat

door W. werden
ontworpen. -

Het nieuwe
woningtype

had dermate de
aandacht getrokken, dat W. ook van andere zijden op-
dracht kreeg, groote flatgebouwen te ontwerpen, o.a.
flatgebouw „De Steenhoek", „Parkwijk", zoomede het
zeer luxueuse „Westhove" aan het Valeriusplein. - Buiten
deze en later gebouwde flatgebouwen als „Oldenhoeck",
Amsterdam, „Oldenhove", 's-Gravenhage, en „Schouwen-
hoek", Amsterdam, ontwierp W. tal van belangrijke kan-
toor- en utiliteitsgebouwen, o.a. „Atlanta" aan de Stad-
houderskade, Amsterdam, „Candida", N.Z. Voorburgwal,
de A.V.R.O., Keizersgracht, Amsterdam, - de Erdalfabrie-
ken, Amersfoort, e.a. - Over het geheele land bouwde hij
landhuizen, villa's, middenstands- en arbeiderswoningen,
enz. o.a. het tuindorp „Randwijck" te Amstelveen. - W.
vestigde de aandacht op zich, doordat zijn gebouwen rus-
tig en klassiek van compositie, voornaam van verhou-
ding en kleur waren. - W. was bestuurslid en voorz. van
den kring Amsterdam van het Ned. Inst. v. Arch. - Sedert
10 jaar maakt hij deel uit van de Schoonheidscomm. v.
Amstelveen. — Zijn opvattingen omtrent architectuur zijn
vastgelegd in tal van artikelen, gepubliceerd in tijdschrif-
ten, dag- en vakbladen en hij hield tal van lezingen. - W.
bereisde geheel Europa, o.a. ook Rusland, teneinde kennis
te nemen van de bouwkundige ontwikkeling gedurende
het Sovjet-regime. - Hij is een allround sportsman, —
was mede-oprichter der Ned. Ski-Vereen., waarvan hij nog
steeds vice-voorz. is en geeft mede de leiding bij de jaarl.
Ned. Ski-wedstr. te Arosa. - de Lairessestraat 90, Am-
sterdam.


