
Janssens, Dr. Jos. - Directeur van het Kantoor 's-Gra-
venhage van de N.V. Slavenburg's Bank. - Geb. te Tilburg
op 20 Mrt. 1899 als zoon van Johannes Laurentius Jans-
sens, industrieel, lid der Firma Janssens van Buren Moeder
Maria v. Spaen-
don ck. - Goh.
te Eotterdam,
8 Juli ] 926 met
Emilia Hooge-
weegen, geb. 25
Febr. 1901, te
Rotterdam. —
Uit dit huwelijk
zijn. geb. vijf
kinderen, nl.:
Emilia, 19 Aug.
1927; Marian-
ne, 11 Nov.
1928, Marie
Louise, 8 De c.
1929; Jos, 26
Jan. 1931 en
Elisabeth, G
Juli 1937. - J.
bezocht de la-
gere school te
Tilburg, de
H.H.S. te Arn-
hem en de Han-
dels Hooge-
school te Rot-
terdam en promoveerde in het buitenland. In 1925 werd
hij lid van de firma J. W. v. d. Eb & Co. te Rotterdam en
Directeur van de Zuid-Nederl. Schecpshypotheekbank te
Rotterdam, waarvan hij thans nog commissaris is. In 1929
werd hij benoemd tot directeur van hot kantoor 's-Graven-
hage van de N.V. Slavenburg's Bank, welk kantoor hij tot
bloei bracht. - Tevens is hij lid van den Raad van Toe-
zicht van de N.V. Gemeenschannplijk Eigendom te 's-Gra-
venhage, pres.-comm. van de N.V. Hoogwerflaan, eigena-
resse parkflat „Marlot", te 's-Gravenhage, secr. van den
Raad van Comm. van het Tentoonstellingsgebouw „Hout-
rust", directeur of comm. van versch. beleggings- en Hui-
zen Maatschappijen. - J. bewoog zich veel op sociaal ge-
bied, was als student voorz. van de Unie van R.K. Studen-
ten Vereenigingen in Nederland, vertegenwoordigde deze
Unie en was als zoodanig voorz. van het eerste Int. R.K.
Studentencongres „Pax Romana" na den wereldoorlog. -
J. is thans voorz. van het Liefdewerk „Stille Armen", te
's-Gravenhage, plv. lid van het Haagsche Crifiis Comité,
lid van het Scheidsgerecht van de Meerv. Kamer der
Ziektewet te 's-Gravcnhage, etc., etc. - Hij bezocht voor
zijn genoegen diverse landen van Europa, en beoefent
versch. soorten van sport. - Nassau Dillenburgstraat 12,
's-Gravenhage.


