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Heyden, Philippus van der. — Architect en expert. — Geb.
te Leiden op 26 Juni 1875, als zoon van Abraham v. d. H.
en Cornelia Maria Langeveld, beiden geboren te Leiden. -
Geh. met Maria Hillegonda van Woudenberg. - Na school-
onderwijs te _ _
hebben genoten [
werd v. d. H. l
aan de Acade-
mie van Beel- l
dende Kunsten
en Technische
Wetenschappen
voor de bouw-
vakken opge-
leid. Ook was
hij eenigen tijd
practisch werk-
zaam. — Later
werd hij eenig
firmant van het
in 1886 door G.
Pelt J. Jzn. op-
gerichte archi-
tecten- en tim-
mermansbedr.,
waarvan de
naam in 1903
Pelt & van der
Heyden werd.
Sedert onheu-
gelijke jaren is
het beroep van architect te Rotterdam vooral door archi-
tecten uitgeoefend, die tegelijk het vak van timmerman
of metselaar uitoefenden en de burgerlijke bouwwerken
zelf uitvoerden. Zij genoten van hun clientèle een bijzon-
der vertrouwen. Deze wijze van uitoefening van het vak
stond als typisch Rotterdamsch bekend. In de laatste
jaren is hierin veel verandering gekomen; thans hebben
zich hier ook architecten gevestigd, die geen bijbedrijf
uitoefenen. De toestanden te Rotterdam zijn geleidelijk
veranderd en de oude bedrijven hebben voor een deel
plaats moeten maken voor andere. Enkele oude bedrijven
hebben zich echter nog weten te handhaven, en daartoe
behoorde ook het oude bedrijf van v. d. H. - In 1906 werd
echter in samenwerking met A. A. van Nieuwenhuyzen
de firma van der Heyden & van Nieuwenhuyzen opge-
richt, die alleen het beroep van architect uitoefent. Deze
onderneming zag zich met belangrijke opdrachten belast,
w.o. het semi-permanente gebouw der Nederlandsche
Handelshoogeschool; het kantoorgebouw van de Natio-
nale Levensverzekering Bank; het kantoorgebouw van
de Amsterdamsche Bank te Rotterdam en te 's-Graven-
hage; het kantoorgebouw D. Hudig & Co. te Rotterdam;
het kantoorgebouw van de Ned. Handel Mij., uitgevoerd
in samenwerking met J. Verheul Dzn.; het kantoorgebouw
van R. Mees & Zonen, uitgevoerd in samenwerking met
A. J. Kropholler, en voorts groote en kleinere werken
te Rotterdam en in andere gemeenten.


