
Wils, Jan. - Architect. - Geb. 22 Febr. 1891 te Alkmaar.
- Vader: Evert W., geb. 14 Oct. 1863, aannemer te Alk-
maar; Moeder: Jannetje Blankman, geb. l Dec. 1865. —
Geh. op l April 1914 te Winschoten met Gepke van der
Veen. - Uit dit huwelijk werden geboren: Evert Jan, op
3 Mrt. 1916 en Eenny/op 6 Mei 1917. - Na de H.B.S. te
Alkmaar dooiioopen te hebben, maakte W. verschillende
studiereizen in het buitenland, hoofdzakelijk in Duitsch-



land. Daarna werkte hij, eveneens om studieredenen, op
het architectenbureau van Johan Mutters en dat van Dr.
Berlage te 's-Gravenhage. Vervolgens vestigde hij zich
zelfstandig als architect in de Hofstad. De voornaamste
werken, onder
zijn leiding uit- jl|
gevoerd, zijn:
o.a. het hotel-
café-restaurant

„De dubbele
Sleutel" te
Woerden, het
woningcomplex {;'
„Daal en Berg"
te 's-Graven- H
hage, de Prote-
tantsche Kerk
te Meuw-Lek-
kerkerk, het
Olympisch Sta-
dion te Amster-
dam, het Ci-
troen-gebouw

aldaar, het 01-
veh-gebouw te
's-Gravenhage,
het gebouw der
C.O. Levens-
verzeker. Mij. te
's-Gravenhage,
het modemag.
„Ambassade" aldaar, het City-theater te Amsterdam en
het V.S. theater. -Verder nog belangrijke projecten voor
een sportpaleis en kantoorgebouwen te A'dam alsmede
een hotel en een theater in Portugal. — Hij ontwierp een
verkeersweg door 's-Gravenhage, samen met Prof. Rosse.
Hij vervaardigde het ontwerp voor een StadionteLissabon.
Tevens zag van hem het ontwerp voor een groot luxe
flatgebouw te 's-Gravenhage alsook een kantoorgebouw en
flatgebouw te R'dam het licht. - W. bekleedt momenteel
tal van belangrijke functies: hij is voorz. van „Kunst aan
Allen", van de Ver. Tempelbouw, van den Voorburgschen
Kunstkring, vice-voorz. van de Ver. Nederland-Hongarije,
eerelid van den Bond v. Architecten in Japan, best.-lid
der Ver. voor Ambachtsscholen, lid van de Monumenten-
comm. te 's-Gravenhage en corresp. lid van de Zentral-
yereinigung der Architecten und Ingenieur-Vereine in
Österreich. Voorts was W. jury-lid bij de Olympische
Spelen te Parijs en Berlijn en jarenlang lid van het Comité-
permanent des Congres Internationaux des Architects te
Parijs. Sedert 1925 doceerde hij aan de Academie voor
Lich. Opvoeding te Amsterdam. — Hem zijn vele onder-
scheidingen toegekend: hij is behalve officier in de orde
van. Oranje-Nassau, tevens officier 2e kl. van het Croix de
Mérite van Hongarije, drager van het gouden eereteeken
van de Olympische Spelen te Berlijn, van de gouden
medaille der Exposition d'Art Décorative en van de gou-
den medaille der Olymp. Spelen in 1928. - W. schreef zeer
veel artikelen in vaktijdschriften en dagbladen. Geduren-
de eenige jaren was hij medewerker van „Het Vaderland".
Voor studie en genoegen bezocht hij vrijwel alle landen van
Europa. - W. is een liefhebber van schetsen naar de
natuur, het verzamelen van schilderijen, boeken en gra-
fisch werk. — West-Vlietweg 134, Voorburg.


