
Santhagens, Ir. Reinier Ernest van Eibergen. - Werk-
tuigkundig ingenieur. - Geb. 27 Mei 1877 te Amsterdam. -
Vader: Daniel Cornelis van Eibergen Santhagens; Moeder:
Jkvr. Caroline Jeanne van Kretschmar. - Geh. 4 Aug.
1906 met Clara Adèle Louise Vincent, geb. 18 Juni 1883. -
Kinderen: Carolina Sonja Clara, geb. 30 Jan. 1909, gen.
met Jhr. F. H. G. van Benthem van den Bergh; Reinier
Louis, geb. 28 April 1911, werktuigkundig ingenieur, geh.
met E. S. A. Hechtermans; Louise Adèle Barbara, geb. 4
Dec. 1916, geh. met Lars Wester. - Zijn eerste onderwijs
genoot hij aan het Instituut Beek te Batavia, vervolgens
doorliep 'hij de H.B.S.'en te Haarlem en Amsterdam,
waarna hij aan de Techn. Hoogeschool te Delft studeerde,
waar hij in 1901 het diploma van werktuigkundig inge-
nieur behaalde. - Na drie -'jaar als constructeur aan de
Machinefabriek van Gebr. Stork te Hengelo gewerkt te
hebben, werd hij aan de Wagenwerkplaats der H.lJ.ö.M.
te Amersfoort werkzaam gesteld. - In 1911 werd hem een
plaats in de directie der N.V. voorheen Ruhaak & Co. aan-
geboden, welke functie thans nog door hem bekleed wordt.
- Deze technische handelszaak oefende haar bedrijf toen
uitsluitend op Java uit; Ir. v. E. S. besloot evenwel den
handel op technisch gebied voor Ruhaak & Co. ook m
Ned. op te nemen. - Met veel succes werd dit plan ten uit-
voer gebracht en zeer vele belangrijke opdrachten voor de
spoorwegen, den mijnbouw, scheepsbouwwerven en fa-
brieken, de gemeentelijke electriciteitsbednjven, leger en
marine werden hier te lande tot volle tevredenheid uitge-
voerd. - Ook het Indisch bedrijf van de firma is onder zijn
leiding belangrijk uitgebreid. - De N.V. v.h. Ruhaak &Co.
behoort tot de grootste technische handelszaken die hun
bedrijf zoowel in Nederland als in Ned.-Indië uitoefenen. -
Ir. v. E. S. heeft zitting in het bestuur van andere maat-
schappijen en instellingen: in den Raad van toezicht dei
N.V. Nat. Grondbezit, den Raad van commissarissen der
Mij. tot Exploitatie der suikerfabrieken Karang boewoeng,
Djatiebarang en Adiwerna, in the Board of directors van
de Carbo Union met zetel te New-York en in het directo-
rium van het Nederlandsch Lyceum te 's-Gravenhage. -
Zijn werkzaamheden brachten mede dat hij veel m Europa
Afrika en Ned.-Indië gereisd heeft. - Het golfspel is zijn
liefste ontspanning. - Scheveningscheweg 42, s-Graven-
hage.


