
Bienen, Franciscus Antonius Louis. - Directeur-eige-
naar van het Hotel Vieux Doelen, te 's-Gravenhage. —
Geb. te Leiden, 19 Juni 1891. - Vader: Louis Bienen,
directeur van de Sociëteit „Minerva" te Leiden. - Moeder:
Catharina Hannaart. — 8 Jan. 1913 huwde hij te Voor-
schoten met Dorothea Maria de Vink. - Kinderen: Louise
Cathérine Dorothée Fran9oise, geb. in 1913. - B. genoot
zijn opleiding op de M.U.L.O. en H.B.S. te Leiden. Ver-
volgens vertrok hij naar het buitenland ter bestudeering
van het hotelbedrijf. In 1908 was hij te Buchholz-Frie-
dewald bij Dresden, waar hij op de Hötelschool alle ele-
mentaire functies van het bedrijf uitgeoefend heeft. Hij
was in verschillende hotels in Frankrijk, Duitschland,
Engeland en Holland werkzaam. In 1910 was deze oplei-
ding beëindigd en kreeg hij een functie aan het Grand
Hotel des Alpes te Montreux. In 1911 was hij te Heidelberg
in Hotel Europaischer Hof aan de afdeeling receptie werk-
zaam. Hierna werd hij Adj. Dir. der Sociëteit „Minerva"
te Leiden en in 1916 Dir. van het Palace Hotel te Scheve-
ningen. Het Hotel Vieux Doelen, waarvan hij sedert 1926
Commissaris was, kwam in 1931. onder zijn leiding. Ver-
dere functies zijn: Voorzitter der Ver. van Eerste liangs
Hotels en Grootbedrij ven in Nederland; Secretaris van de
Afd. 's-Gravenhage der „Horccaf"; Afgevaardigde der
Ned. Hotelbond voor het Comité Exécutif de rAlIiance,
Lid van het Hoofdbestuur der Intern. Hotelbesitzer Ver-
ein te Köln en Lid van de Commissie der Hötelschool. -



Hem verleende
onderschei-

dingen zijn: de
Kroonorde van
Roemenië, het

Mobilisatie-
Kruis. — Als ver-
tegenwoordiger
van Nederland
bezocht en be-
zoekt hij alle
mogelijke Con-
gressen in Ame-
rika, geheel
Europa en Ca-
nada, het hotel-
bedrijf betref-
fend. - Tot zijn

liefhebberijen
behoort het ver-

zamelen van
postzegels, anti-
quiteiten (spe-
ciaal Delftsch
blauw) en hand-

teekeningen
van de grooten der wereld, die zijn gasten geweest zijn,
o.a. Briand, Piccard, Cortot, Reinhard, Emile Ludwig,
Moissi, Bassermann, Gen. Petain e.a. Tevens is hij een
liefhebber van zwemmen en wandelen. - Laan Copes v.
Gattenburch 96, 's-Gravenhage.


