
Janzen, Jetze Willem. - Architect. - Geb. 7 Febr. 1891
te Harlingen. - Ouders: Jetze Janzen, geb. 28 Nov. 186(5
en Sijke Molenaar, geb. 8 Aug. 1862. - Geh. met Hendrika
Catharina Bruinsma, geb. 21 Juli 1890, Hoofd eener
openbare Lagere Montessorischool. — Kinderen: Johanna
Catharina, geb. 12 Apr. 1927. -Nade3-j. H.B.S. en de Am-
bachtsschool bezocht te hebben, studeerde J. voor archi-
tect en werkte hij bij versch. architecten. — In Leerdam,
waar hij o.a. in contact kwam met de architecten de Bazel
en Berlage, bouwde J. verschillende glasfabrieken, wo-
ningen, school, vereenigingsgebouw enz. - In 1920 won hij
een zeer belangrijke prijsvraag voor een woning met een
minimum verbruik aan warmte, licht en kracht, uitge-
schreven door het genootschap „Architectura et Amicitia",
welk ontwerp ook in het buitenland veel belangstelling-
trok. - In 1929 ontwierp hij voor de afd. 's-Gravenhage
van de Nod. Ver. v. Huisvrouwen de zgn. „Holland Keu-
ken", waarover publicaties verschenen o.a. in het Bouw-
kundig Weekblad, „R.K. Weekblad", in „Het Landhuis"
en in het „Bouwbedrijf". - Voorts restaureerde hij ker-
ken, te Abbenbroek en Geervliet, Plompe Toren te Haam-
stede en Voorstraat 84, Brielle van de Vereen. „Hendrik



de Keyser". J.
stelt veel be-
lang in norma-
lisatie van het
bouwbedrijf en
is dan ook lid
van vele nor-
malisatie-com-
missies. - Op
verzoek van de
C. P.I. A. schreef
J. een prae-ad-
vies betreffende
de normalisatie
van woningen,
voor het 13e
Jnt. Architec-
tencongres, m
1935 te Rome
gehouden. —
Sinds 1930 is hij
gespecialiseerd
op het gebied
van de acous-
tiek. Hij was
o.a. adviseur bij
den bouw van de A.V.R.O.-studio en van de „Har-
monie" te Leeuwarden. — Hij is lid van „Architectura
et Arnicitia", pi.v.lid van de Welstandscommissie te
's-Gravenhage en lid van de Comm. van advies van
„Stad en Landschap van Zuid-Holland". -In zijn vrijen
tijd houdt J. zich gaarne bezig met watersport. - Eik-
straat 17, 's-Gravenhage.


