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Van stofjassen tot kookschorten

Centraal in een nieuwe woonwijk
Fabrikant Jan Jongerius (1888-1941), ook bekend als Jan Ford, was een zeer succesvol ondernemer en zijn omgeving mocht dat ook
weten. In 1938 was zijn voor die tijd opmerkelijke villa gereed, naar men aanneemt door Jongerius zelf gebouwd. Sinds de zomer van
2010 wordt deze villa, een rijksmonument, gerestaureerd.
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De restauratie van het Jongeriuscomplex is een interessant
project dat wij graag op de voet volgen.
Deel 1 t/m 6 uit voorgaande afleveringen van Luider
kunt u lezen op: www.linkedmedia.nl/magazines.

1. Kantoor by night 1938 (Foto Utrechts Archief ibv Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex) 2. Het kantoor in 1938 (id.)
3. Enkele panelen van het glas- in –loodraam met o.a. De Bastiaanshof, waar Jongerius begon, een van zijn garages en het kantoor.
Foto’s afkomstig uit het archief van de Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex.
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begin zijn. Theater, film en muziek is voorbehouden aan de ruimte waar Jan Jongerius ooit de showroom had van zijn omvangrijke Fordbedrijf. Zo zou in de aanloop naar
de strijd om de Culturele Hoofdstad van
Europa het Utrechtse Jongeriuscomplex
een belangrijke rol kunnen gaan spelen.
En komt er tachtig jaar later toch nog een
feestje voor het nieuwe kantoor!
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