
Reese, Dirk Henri Martinus. - Dir. der N.V. Mij. tot
Expl. van D. Reese's Proeflokalen. - Geb. 20 Aug. 1880 te
Rotterdam als zoon van Carl Hermann Reese en Klasina
Maria Roose. - Geh. op 16 Sept. 1903 met Jacoba Steen-

beek te Rotter-
dam. — R. bez.
de lagere school
en voer vervol-
gens jaren op
passagierssche-

pen van de Hol-
land-Amerika-

lijn. - Na zijn
mil. dienstpl.
vervuld te heb-
ben, richtte hij
te Rotterdam
een café op. -
Deze zaak liep
zoo goed, dat al
spoedig eenige
andere er aan

toegevoegd
werden. - Door
het oprichten v.
h. café-restau-

rant-cabaret
„Pschorr" in
1916, voorzag R.
in de behoefte
aan een amuse-

mentsgelegenheid voor het betere publiek. - Hier treden
bekende Ned. en buitenl. artisten voor het Rotterdamsche
publiek op. Te Amsterdam opende hij in 1922 eenzelfde
gelegenheid: „Mille Colonnes". Beide inrichtingen kregen
later een plaats in de rij van Heck's Lunchrooms en Heck's
Cafetaria's, van de N.V. Mij. tot Expl. van Heck's Lunch-
rooms, welke door R. mede werd opgericht en waar hij
thans gedel. comm. van is. - Om Rotterdam voor de in-
woners zoowel als voor de vreemdelingen aantrekkelijk te
houden, richtte hij vervolgens het Café-Rest. „Pschorr"-
Dancing op, alsook hotel „Atlanta" die beide een groote
vermaardheid, ook buiten ons land verwierven door hun
moderne en comfortabele inrichting. - Vóór tot den bouw
van dit hotel overgegaan werd, bezocht R. eerst diverse
wereldsteden in Europa en Amerika. - Voor het vh'eg-
wezen koesterde hij reeds van den beginne af een groote
belangstelling en de eerste vliegers zooals Olieslagers, Ver-
schaeve e.a. konden toen reeds op zijn moreelen en finan-
cieelen steun rekenen. - Hijzelf was een der eerste Neder-
landers die zich in het luchtruim waagde, terwijl zijn echt-
genoote de eerste was van het vrouwelijk deel der Neder-
landsche bevolking, die een tochtje waagde. - Hij stelde
het leger bij de manoeuvres in 1911 een tweepersoons vlieg-
tuig ter beschikking, waarvoor hij dankbetuiging ontving
van den toenmaligen Min. van Oorlog, Dr. H. Colijn. Een
algemeene waardeering vond de oprichting van een poli-
kliniek voor asthmalijders, welke door hem tot stand kwam
en gehandhaafd bleef, totdat door den Gem. Geneesk. en
Gezondh. Dienst voldoende behandeling aan deze patiën-



ten kon worden geboden. - Hij is een enthousiast beoefe-
naar van de hengelsport. - Zelfs op zijn buitenl. reizen
blijft hij deze sport trouw. - Mauritsweg 16, Rotterdam.


