
Mensink, Jan Gradus. - Architect. - Geb. 20 Aug. 1896
te Apeldoorn. - Ouders: Willem Mensink, en Catharina
Kapteijn. - Geh. 3 Juli 1922 met Sietsko Johanna Herminc
Haasters. - Uit dit huwelijk werden twee kinderen, ge-

boren, nl.: Wil-
lem op 15 Juni
1924 en Cathe-
rina op 14 Juni
1927.-M. door-
liep de school
voor M.U.L.O.
te Apeldoorn en
de M.T.S. te
Utrecht; voorts
bezocht hij de
Avondacademie
te Amsterdam
voor Hoogere
Bouwkunde. -
Na zijn studies
was hij op ver-
schillende archi-
tectenbureaux
en bij de ge-
meente werken

teUtrecht werk-
zaam. In 1921
richtte hij teza-
men met zijn
broer een archi-
tectenbureau te

Apeldoorn op. De voornaamste werken, welke door hen
zijn uitgevoerd, zijn o.a.: scholen, de Christ. H.B.S.'en te
Apeldoorn, Voorburg en 's-Gravenhage. M. won de prijs-
vraag voor de kerken te Voorburg, Apeldoorn en 's-Gra-
venhage, Julianakerk te Vecnendaal en Apeldoorn, Zions-
kerk te Groningen, Stichting Zon en Schild te Amersfoort,
Stichting Licht en Kracht en Port Natal te Assen, krank-
zinnigengestichten on een tehuis voor ouden van dagen te
Haren en Groningen. Momenteel zijn plannen in voorbe-
reiding voor den bouw van een krankzinnigengesticht in
Zuid-Rolland. Voorts werden, onder leiding van de gebroe-
ders M. talrijke villa's, landhuizen, kapelletjes enz. ge-
bouwd. Ook kwam onder hun leiding de groote verbou-
wing van de ambachtsschool te Apeldoorn tot stand. Van
de Gebrs. J. G. on P. K. M. ontwerpt J. G. M. alle projec-
ten, torwij] P. K. in hoofdzaak zich met do uitvoering be-
last. - M. is lid van do Geldersche schoonheidscomm.,
vvolko functie hij in het najaar van 1938 wegens drukke
werkzaamheden heeft moeten neerleggen. Hij was lid
van den Raad en wethouder der gemeente Apeldoorn. -
In zijn bezit is een belangrijke cacteeën-verzameling,
waarmede hij op tentoonstellingen diverse prijzen be-
haalde. — Catharinalaan 11, Apeldoorn.


