
Reens, Richard Carel Adolf. - Dir. der N.V. Ned.
Fabriek v. Betimmeringen v/h Gebr. Reens. - Geb.
27 Febr. 1886 te Nijmegen uit het huwelijk van Louis
Reens en Mathildo Callman. - Geh. op 18 Mei 1915 te

Amsterdam m.
Sarah Erna
Gerzon, geb. 7
April 1893 te
Amsterdam. —
Uit dit huwelijk
zijn drie kinde-
ren geboren, t.
w. E mina Ma-

SUB-- thilde, op 17
Mei 1916; An-
nie op 30 Mrt.
1919 en Louis
Arthur op 14
Mei 1920. - R.
bezocht te Am-
sterdam de
H.B.S. en de

Kunstnijver-
heidsschool. Na

j een jaar lang
practisch als
meubelmaker

werkzaam te
zijn geweest,
werd R. in 1906
in de fa. Gebr.

Reens opgenomen. Deze onderneming was in 1879 door
zijn vader, Louis R., en zijn oom, Alex R., opgericht. Zij
was destijds te Nijmegen gevestigd. In 1892 kreeg zij het
praedicaat „Hofleverancier". — In 1896 werd de zaak naar
Amsterdam verplaatst, waar zij aanvankelijk aan den Sin-
gel gevestigd was en in 1912 verplaatst werd naar hoek
Jan Luykenstraat/Honthorststraat. In 1933 werd de N.V.
Reens verplaatst naar Heiligeweg 47-51. Bij de omzet-
ting in 1917 van de firma in een N.V. werden R. en zijn
broer tot dir. benoemd. Toen daarop aan de overkant van
het IJ een eigen fabriek tot stand kwam, werd deze onder
leiding geplaatst van Ir. M. A. Reens, die tevens mede-
dir. werd. - In 1924 verkreeg de N.V. haar eerste order op
het gebied der scheepsbetimmering, en wel voor de ,,P. C.
Hooft". Nadien hebben de scheepsbetimmeringsopdraeh-
ten elkaar regelmatig opgevolgd, o.a. voor de „Johan van
Oldenbarneveldt", de ,,Marnix van St. Aldegonde", de
„Christiaan Huygens", de ,,Nieuw Amsterdam", voor
verscheidene schepen der Java-China-Japanlijn, de
K.N.S.M., de Ver. Scheepvaart Mij., enz. - Ook ontving
de N.V. talrijke orders'van groote instellingen aan den
vasten wal, w.o. de Ned. Handelmij., Gerzon's Modemaga-
zijnen, de Twentsche Bank, jachten, enz. De uitstekende
reputatie der onderneming had tot resultaat, dat ook uit
het buitenland regelmatig orders binnenkwamen, w.o. uit
Frankrijk, Duitschland, Zwitserland, België, Engeland
en West-Indië. - Het hoofdkantoor der maatschappij is te
Amsterdam gevestigd met filialen te 's-Gravenhage en
Londen. - R. heeft uit den aard van zijn functie geheel
Europa bereisd. — Medicijnenstudie behoort tot de lief h.
v. zijn vrijen tijd. R. R. slaagdein. 1931 voor het doctoraal-
examen.- Landsdowne House, Berkely Square, Londen-W.


