
Janvier, Johannes Wilhelmus. - Geb. 10 Juli 1888 te
Bergen op Zoom, uit het huw. v. Henricus J., kermisexploi-
tant, geb. 6 Sept. 1868 aldaar en. Seraphina Ditvoorts, geb.
11 Mei 1869 te Bergen op Zoom. - Geh. op 16 Jan. 1910
aldaar, met Maria Johanna Giesen, geb. 18 Jan. 1889 te
Wageningen. - Uit dit huw. zijn drie kinderen geb.; t. w.:
6 Sept. 1911 Henricus J., in het bedrijf van zijn vader
werkzaam, 17 Febr. 1910, Petronclla Johanna, geh. met
.los. Baartmans, die eveneens een der zaken van haar
vader in exploitatie heeft, en 26 Jan. 1918, André Gerar-
dus, werkz. in het bedrijf van zijn vader. De intusschen
tot een der bekendste kermisbedrij ven uitgegroeide onder-
neming werd door J.:s vader opgericht en omvatte toen,
in 1886, één draaimolen. Het ging hem voor den wind,
zoodat hij zich na verloop van tijd vijf draaimolens en
een stoomcarrousel kon aanschaffen. Een en ander ging in
andere handen over, zoodat J. in feite geheel van voren
af aan moest beginnen. - Dit deed hij bij zijn huwelijk, en.
wel met één kleine stoomcarrousel die hij in 1924 door een
grootere verving. In dit jaar maakte hij f 45.000,-kosten.
Geleidelijk kocht hij alle stoomcarrousels in Ned. op. Thans
bezit hij 14 van de grootste eu bekendste vermakelijk-
heidsinrichtingen. Jaarlijks wordt voor ongeveer f300.000
omgezet. Een som van f 35.000 betaald J. ieder jaar aan
de Ned. Spoorwegen voor het vervoer van zijn wagens.
Het bedrijf beschikt over 220 wagens en bijbeh. uit 120
leden bestaand personeel. Tot deze wagens behooren o.m.
een luxe-salonwagen, een badkamer, slaapkamer en luxe
zitkamer, slaapwagens en woonwagens voor het personeel,
een modern ingerichte kantoorwagen enz. De werkplaatsen
zijn te Bergen op Zoom gevestigd. Tegen Paschen begint
het seizoen, dat dan. weer in November eindigt. In deze
werkplaatsen zijn steeds een 50 man aan den arbeid. Ver-
scheidene malen zijn door J. Lunaparken en Tentoonstellin-
gen, stads verjaringsfeesten o.a. „Oud den Bosch", en de
„Markiezaatfecsten" te Bergen op Zoom, m. gunstige resul-
taten georganiseerd. Op sommige dagen is J. tijdens het sei-
zoen op 8 of 9 verschillende plaatsen vertegenwoordigd. Aan
elk der bedrijven is een controleur verbonden; alle inkom-
sten en uitgaven loopen vervolgens via de centrale boek-
houding te Bergen op Zoom. - De regeling van het om-
vangrijke bedrijf berust in hoofdzaak bij J. zelf, daarin
krachtig bijgestaan door zijn echtgenoote, omdat J. zelf
veel op reis is, als het seizoen eenmaal een aanvang' heelt
genomen. J. was voorheen voorzitter van de Ned. Bond
v. eigenaars v. amusenientbedrijven, doch hij heeft deze
functie neergelegd, daar hij het met zijn. eigen bedrijf te
druk had. — De laatste jaren heeft hij herhaaldelijk zaken-
reizen naar Engeland, Frankrijk, Italië en andere landen
van Europa gemaakt, om naar nieuwe objecten uitte
kijken. — Oude Stationsweg 7, Bergen op Zoom.


