
Lambeek, Jan Jurriaan. - Architect. - Geb. 11 Juni 1876
te Amsterdam. — Zoon van Johannes Balthazar, Brouw-
meester van de toenmalige Bierbrouwerij de Haan on
Sleutels te Amsterdam; Moeder: Maria Frederika Gort. -
L. is gehuwd met Adriana Louisa Keers. - Uit dit huwe-
lijk werden vier kinderen geboren: op 6 Oct. 1902, Jo-
hannes Balthazar, schecpbouwkundig-ingenieur te Rot-
terdam; Johanna Christina Amalia, op 25 Dec.1903,
geh. met tandarts C. G. Spruyt te Soerabaja; Adri-



aan Jan Jurri-
aan, op 23 Jan.
1907, werkt.-ing
aan de „Voltfa-
brieken" te Til-
burg en ] 8 Oct.
1913, Hendrik
Jacob Lamber-
tus, tandarts. —
L. bezocht de
Chr. Muloschool
te Amsterdam
en volgde daar-
na het onderwijs
a. de Industrie-
school aldaar. -

Vervolgens
kwam hij op de
Architectenbur.
Ouëndag, van
Straaten en van

Gtendt als
Bouwkund. op-
zichter teeke-
naar. - Sinds
1900 werkte hij
voor eigen rekening en was gevest, te Utrecht. — Zijn projec-
ten hebben vooral betrekking op middenstandswoningen
en villabouw. Ook werden door hem als architect-uitvoer-
der eenige groote complexen arbeiders- en kleine midden-
standswoningen gesticht. — In 1916 werd hij als eenig
directeur benoemd van de Bouw-Maatschappij „Prins
Hendriklaan" te Utrecht. - Als zoodanig heeft hij de
exploitatie van eenige groote bouwterreinen en bouw-
complexen tot stand gebracht. - Toen de Maatschappij in
1924 liquideerde trad L. op als liquidateur. Sinds 1928
heeft hij zich geheel uit hot zakenleven terug getrokken.
Ook in het maatschappelijk loven trad hij op den voor-
grond, o.m. had hij een belangrijk aandeel in de loonrege-
ling der crisisjaren van 1918—1920, waar hij toen optrad
als voorzitter van de Patroonsvereen. Tevens werden in
het schaakleven door hem bestuursfuncties waargenomen,
zoowel in de Utrechtsche als in de Hilversumschc schaak-
vereenigingen. - Gedurende de jaren 1932-1935 gaf hij
schaakles aan de jeugdige werkloozen te Hilversum. —
Soestdij kerstraat weg 7, Hilversum.


