Architect: Jac Priem, Oirschot
Architect gegevens:
In 1914 te Oirschot geboren en getogen. Als oudste zoon van aannemer Jan Priem (1874)
groeide hij op en zag hij dagelijks hoe vaklieden bouwden en de plannen tot stand brachten.
Na de lagere school en 3 jaar kostschool volgde de architectenopleiding aan de R.K.
Leergangen te Tilburg waar hij in 1942 afstudeerde.
Nog tot in zijn studietijd kwamen de meest voorkomende gebouwen als woningen,
boerderijen etc. traditioneel tot stand door een aannemer/bouwmeester die ook de
noodzakelijke aanvragen verzorgde.
Gaandeweg zijn studie werden die voorbereidende bezigheden van zijn vader overgenomen,
waaruit later de eigen praktijk ontstond.

Loopbaan architect:
In zijn ontwerpen zijn de kenmerken van de Delftse School en de Amsterdamse school terug
te vinden: een plastische vormentaal in baksteen uitgevoerd met ambachtelijke
metselverbanden, hoekschoorstenen, hoge steile daken en natuurstenen accenten.
Bij enkele projecten was een samenwerkingsverband (dr. Feystraat met architect Nijsten uit
Vught en bejaardenhuis St. Joris met architect C. Geenen uit Eindhoven).

Oeuvre architect:
Belangrijke projecten in Oirschot:
-

bejaardencentrum St. Joris i.s.m. bureau Geenen en Oskam, thans geheel verbouwd.
Boerenleenbanken in de K. Doormanlaan en Spoordonk.
de kleuterschool, de lagere scholen :Mariaschool (gesloopt), Antoniusschool te
Straten,en de Sint Pieter ULO (gesloopt).
fabrieken en kantoren o.a. voor Erven&Co, Teurlings en Meijers, leerlooierij Termeer.
woningwetwoningen voor de gemeente in de dr. Feystraat (i.s.w. met Nijsten uit
Vught) en de Lindelaan.
grote woonhuizen en villa`s o.a. aan de Bestseweg 50, de Heuvel 5 en 15, Noyenstraat
12, Molenstraat 24, Oude Bestseweg 7, Spoordonkseweg, nrs.11, 12/14, 15,en 34,
Gasthuisstraat 29 en Rijkesluisstraat 55 en 63.
diverse uitbreidingen en verbouwingen aan klooster Nazareth en de Sint Jozef Carmel
diverse boerderijen o.a. Bestseweg 3 en Lazarusbocht 2.

Belangrijke projecten elders zijn:
–
-

Boerenleenbank te Vessem.
kleuterscholen te Hoogeloon, Casteren en Hooge Mierde.
wederopbouw van een bejaardenhuis te Maas en Waal.
aanpassingen priesterkoor en kerk te St. Oedenrode en te Spoordonk.
woningen in de Beerzen o.a. Hoogdijk 35 en Kuikeindseweg 4 en diverse boerderijen.
Spoordonk: o.a. Merodelaan 5, Spoordonkseweg 118 en diverse boerderijen.

Zijn architectenpraktijk, werd geleidelijk afgebouwd tot in 1990.

