
Reurhoff, Hermanus Engelbert. - Dir. N. V. Herbo, Mij.
tot exploitatie van onroerende en roerende goederen etc. —
Voorts dir.-eigenaar van de distilleerderij, likeurstokerij en



wijnhandel ,,De Arend", welke door zijn voorgangers op-
gericht
1791

is in
en van

het reclame, ad-
vies- en adver-

tentiebureau
„Agidus". -
Gek 28 April
1869 te Am-
sterdam. — Va-
der : Jan Wil-
lem R., geb. 4
Aug. 1831, ma-
kelaar in wol
b.d. Ned. Han-
del Mij., overl.
17 Jan 1889;
Moeder: Aga-
tha Anna Eli-
sabeth v. d.
Bergh, geb. 18
O et. 1846, overl.
27 Aug. 1882. -
Geh. 12 Mei
1893 met Her-
mina Alberta
v. Bekkum. -
Uit dit huw.

zijn 5 kinderen geboren: Hermina Alberta, 9 Mei 1894;
Hermanus Bngelbert, 16 Juli 1895, kunstschilder; Joban-
na Agatha, geb. 22 Maart 1898, overleden 15 April 1913;
Hendrika Gerhardina, 25 Aug. 1902, geh. met Casper Hö-
weler; Agatha Johanna, 20 Jan. 1913, geh. met A. Schreu-
der, assuradeur. - R. hertrouwde 30 Oct. 1923 met de
schilderes Catharina Gerhardina Louise Behrens, die hem
op 16 Juli 1926 een dochter, Louise Gerardina Johanna
schonk. - Nadat R. lager en middelbaaronder wij s had ge-
noten, legde hij zich toe op de lithografie en nam daarvoor
les o.a. bij Louis Apol. - Deze studie brak hij echter af;
hij werd industrieel en vestigde zijn kantoren te Amster-
dam. — Voor tal van uiteenloopende aangelegenheden in-
teresseerde R. zich; o.a. was het aan zijn bemoeiingen te
danken, dat de electrische tram Amsterdam-Haarlem-
Zandvoort haar standplaats eerst op het Spui en later in
de Spuistraat te Amsterdam kreeg. - Op 4 Oct. 1904, ver-
trok de eerste tram naar de nieuwe interlocale lijn met een
groot aantal genoodigden van het Spui. R. is voorts be-
stuurslid geweest van de Liberale Kiesvereeniging
„Vooruitgang", van het stemdistrict I te Amsterdam en
van de combinatie tot Stichting van een comité van voor-
bereiding van de Rembrandtfeesten. - Tevens werkte hij
voor Publ. Werken te Amsterdam, beijverde zich voor den
bouw van het gebouw der Comptabiliteit van de Rijksbe-
lastingen te Amsterdam, publiceerde bijdragen in de
Gooische editie van de Ned. Post, interesseerde zich voor
schilderijententoonstellingen o.a. van Jan Sluyters, 1931
te Bussum en was secr.-penningm. van het comité, ge-
vormd ter viering van den öOsten verjaardag van den
schilder Harrie Kuyten. - Voorts is R. directeur-eigenaar
geweest van den Amstelgids, een weekblad, dat in 1905
werd opgericht, en dat zich ontwikkelde tot de Neder-
landsche Post. - R. maakte vele reizen naar België, Frank-
rijk en Duitschland. - Voor genoegen houdt hij zich gaarne
bezig met architectuur, beeldhouwwerk, schilderkunst en
muziek. - Brediusweg 16, Bussum.


