
Reijnen, Johannes. - Directeur der N.V. „Purper-
hoedenveem" Amsterdam. - Geboren: 16 Januari 1885 te
Hatert gemeente Nijmegen. - Vader: Johannes Hubertus
Stephanus Reijnen, geboren 26 December 1864, overleden
9 November
1927; Moeder:
Lina Mathilda
Haase, geboren
19 April 1863.-
Gehuwd: 25
Augustus 1909
met Aagje Kui-
per. - Kinde-
ren : Agatha
Johanna, gebo-
ren 21 Januari
1911 en Enge-
lina Mathilda,
geboren 12 Juni
1912. - Reijnen
genoot te Nij-
megen en Am-
sterdam lager
onderwijs, aan-
gevuld na het
verlaten der la-
gere school met
privé-lessen en
zelfstudie. - In
1898 ving hij
zijn loopbaan
aan als jongste bediende op een handelskantoor. Na op-
heffing van dit kantoor, trad hij in 1900 in dienst bij een
handelaar in tabak, voor welke firma hij in 1906 belast
werd met de leiding van een tabaksstripperij in Harderwijk.
- In 1912/1913 was hij gedurende 3 maanden tijdelijk
werkzaam in een administratieve functie in Tanger. -
In de eerste oorlogsjaren, 1914 tot 1916, bereisde hij voor
zaken regelmatig Nederland en Duitschland en in 1916
ondernam hij in opdracht een zakenreis naar de Philippij-
nen, waarvan hij na 6 maanden terugkeerde. De heenreis
moest gemaakt worden via Zweden en Rusland, terwijl de
terugreis via Amerika, waar ook nog zakelijke belangen
moesten worden geregeld, plaats vond. - In 1917 aan-
vaardde hij het secretariaat van het „Algemeen Tabak-
syndicaat 1917" en in 1918 werd hij bij de oprichting van
het Rijksbureau voor Tabak aangesteld als directeur. Na
liquidatie van deze crisisinstellingen aanvaardde hij zijn
tegenwoordige positie. R. is daarnaast Vice-voorzitter van
de Vakgroep Veemen, georganiseerd in de Scheepvaart-
vereeniging Noord; Voorzitter van de Onderlinge Risico-
Vereeniging „Vervoerwezen Amsterdam" aangesloten bij
de Centrale Werkgevers Risico-Bank en Penningmeester
van de Mij. tot Exploitatie van Koffiehuizen van den
Volksbond Af d. Amsterdam. - Parklaan 3, Bussum.


