
Reenen, Hendrik Daniel Adolf van. - Burgemeester. -
Geb. op 22 Aug. 1889 te Bergen (N.H.) als zoon van Jacob
van Reenen, burgemeester van Bergen (N.H.) en Marie
Amalia Dorothea Völter. - Van R. trad in het huwelijk



f""7 H met Augusta Jo-
hanna Adriana

H Jurriaans, die
het leven schonk
aan Adolf La-
moraal, geb. op
21 Febr. 1918
en Jacobina Eli-
sabeth, geb. op
7 Juli 1928. -
Van R. genoot
een gymnasiale
opleiding te Nij -
megen en te
Alkmaar en stu-
deerde vervol-
gens rechten te
Leiden. Na zijn
promotie in het
jaar 1919 trad
hij in dienst bij
defa.Patijnvan
Notten & Co. te
Amsterdam. -
Weldra klom hij
op tot proc.hou-

der en werd hij op de Effectenbeurs toegelaten. In 1922 is
hij benoemd tot mededirecteur van het bijkantoor te Alk-
maar van de Bankassociatie „Wertheim & Gompertz 1834
en Crediet Vereeniging 1853"; tevens werd hij ingeschre-
ven bij de balie aldaar. Het jaar daarop is hij benoemd tot
burgemeester van Bergen en tevens tot ambtenaar van
den Burgelijken Stand. Verder is hij voorz. van de Vereen,
van Polders en Oningepolderde landen onder Bergen, van
den Oudburger polder en den Damlander polder, loco-
voorz. van den Philistijnschen Polder, den Sluispolder en
den Noorder Reker- en Mangel-Polder. — In verband met
den watersnood hielp hij in 1916 een tijdelijken dijksteel
inrichten, waarbij hij de functie van secretaris vervulde.
Ter beveiliging van de betrokken streek en als vluchthaven
voor het vee, is toen in het Noordelijke gedeelte van Noord-
Holland een noodzeewaterkeering gemaakt, tusschen Lar-
gegat onder Petten tot Limmen. Daarbij werd gebruik ge-
maakt van bestaande dijken, w.o. den spoorwegdijk en den
hooggelegen Rijksstraatweg ten Zuiden van Alkmaar. De
aldus omsloten polders droegen spontaan in de kosten bij.
De combinatie omvatte er 22. - Van R., die onderscheiden
is met het Verdienstkreuz des Ehrenzeichens des Deut-
schen Roten Kreuzes is eere-voorzitter van de afd. Bergen
van het Ned. Roode Kruis. Hij heeft studiereizen gemaakt
naar alle Belgische en de meeste Fransche badplaatsen;
ook bezocht hij de badplaatsen aan de Italiaansche Ri-
vièra. - Tot zijn liefhebberijen behoort de zeilsport; zoo
maakte hij o.a. een zeiltocht van Rotterdam, Via do BeU •
gische en Fransche kust, naar de Zuidkust van Engeland.
Ook de Wadden en de Zuiderzee heeft hij per zeilboot be-
varen. - Hoflaan 25, „Maesdammerhof", Bergen (N.H.).


