
D.C. Apon, h.b.o. 

D. C. Apon aanvaardde op 29 mei 1970 het ambt van gewoon hoogleraar 

in het architectonisch ontwerpen met de rede 'Het ongerij mde van het 

gewone'. 

D. C. Apon werd op 7 juni 1926 te Rotterdam geboren. 

Na in 1946 aan de h. t. s. te Rotterdam het eindexamen Bouwkunde te 

hebben afgelegd, verbleef hij tot 1950 in militai re dienst. In 1954 

besloot hij zijn v. b. o. -studie aan de Academie van Bouwkunst te 

Rotterdam en in 1956 de h. b. o. -studie aan de Academie van Bouwkunst 

te Amsterdam. 

Tijdens zijn v. b. o. -stuclie volgde hij met succes de summerschool 

CIAM in Venetie. 

Inmiddels was prof. Apon van 1950 tot 1953 als bouwkunclig tekenaar 

werkzaam bij het architectenbureau Van Tijen en Maaskant te Hotter

clam en van 1953 tot 1955 als architectonisch medewerker bij het 

bureau Jos en Leo de Jonge te Rotterdam. 

In 1955 vestigde hij zich als zelfstandig architect, eveneens te Rotter

dam, in de maatschap Apon, Van den Berg, Ter Braak en Tromp. 

Prof. Apon bouwde te Kinclerdijk een aantal woningen, twee scholen en 

een N. H. kerk; te Rotterdam het Stiltecentrum van het Bouwcentrum 

en een crematorium (in uitvoering). 

Enige andere projecten van prof. Apon zijn: wanclelhoofd te Scheve

ningen (samen met Maaskant), het ziekenhuis Bethlehem in Den Haag 

(directievoering in bureauverband), H. M. Ambassade te New Delhi 

(India) en een school in Roosendaal. 

In voorbereiding zijn : Kliniek en Mytylschool voor lichame lijk gebrek

kige kinderen te Rotterdam, het uitbreidingsplan 'De Maten' in Apel

doorn (samen met prof. A. E. van Eyck) en een lagere school te 

Kinderdijk. 

Van de hand van prof. Apon verscheen een aantal publikaties in vak

tijdschr if ten. 

Prof. Apon bekleedde vele functies, zoals: lid van de opleidingsraad 

B. N.A., lid van de redactie van Forum, jurylid van diverse studie

prijsvragen en de Prix de Rome in 1962 en 1966 en lid van diverse 

examen- en onderwijscommissies. 

Hij doceerde architectonisch ontwerpen aan de Academie van Bouwkunst 

en de Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam, en de Academies 

van Bouwkunst te Amsterdam en Tilburg (v. en h.b.o.). 

Sinds 1967 trad hij opals docent aan de Technische Hogeschool te 

Delft. 

Zijn benoeming tot gewoon hoogleraar geschiedde bij Koninklijk besluit 

nr. 34 van 16 augustus 1969. 
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