
Manen, Mr. Dr. Hugo van. - Directeur dor N.V. Ned.
Spoorwegen. - Geb. te Winkel (N.-H.), 26 Sopt. J874. -
Vader: Prof. Dr. Willem Christiaan van Manen, Hoog-
leeraar in de Theologie aan de Universiteit te Leiden ; Moe-
der: Gezina Ma-
ria Anna Knut-
tel. - Geh. met
Maria Gezina
Hagen. — Kin-
deren :Dr.,Tohan-
nes Gerardus,
geb. 22 Juli
1904, arts, ver-
bonden aan

S.I.M.A.V.T.,
werkzaam op
Sumatra, geh.
met CeciliaFa-
bius, Hugo,
geb. 24 Aug.
1908 werkzaam
bij Stoom v. Mij.
„Nederl." te
Medan; Johan
Petrus Lu ere-
tius, geb. 11
Fcbr. 1915. Mr.
Dr. v. M. door-
liep het Gym-
nasium te Lei-
den en liet zich
vervolgens aan de Universiteit aldaar als student in de
Rechten inschrijven. Zijn promotie op het proefschrift,
getiteld: „Hoofdelijke omslagen in de Gemeente der Nederl.
Herv. Kerk" vond plaats in 1897. - Mr. Dr. v. M. vestigde
zich te Amsterdam als adv. en proc. terwijl hij tevens werk-
zaam was als volontair ter griffie van het kantongerecht
aldaar en later als plv. kantonrechter. - In 1902 werd hij
benoemd tot Hoofd-Commies bij de H.T.T.S.M. te Amster-
dam ; in het daarop volgend jaar belastte men bom met
de leiding der afd. Rechtzaken en in 1904 volgde zijn aan-
stelling tot wrnd. chef v. d. Alg. Dienst te A'dam. Ten-
slotte, in 1920, ontving hij zijn benoeming tot Directeur
van de H.IJ.S.M. en de Mij. tot Expl. van Staatsspoor-
wegen, welke beide Mij'en tijdens den oorlog een fusie



aangegaan waren. De reorganisatie in het spoorwegbedrijf
bracht hem. in 1938 zijn huidige functie. - Mr. Dr. v. M.
is lid geweest van den Economischcn Baad en van de
Staatscomm-Patijii en nog lid van de Centrale Comm. v.
Advies en Bijstand voor het Verkeersfonds; en Comm. van
de Nodcrl. Maatschappij tot Ontginning van Steenkolen-
velden, de Kon in kl. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken,
de Assooiatie-Cassa, de Stoomvaart Maatschappij „Zee-
land" en van diverse Spoor- en Tramweg Mij 'en. - Zijn ver-
diensten werden officieel erkend met de benoemingen tot
Ridder in de Orde van den Ned. Leeuw; Commandeur in
de orde van Oranje Nassau; Officier in de Kroonorde van
België en Commandeur in de orde van Adolf van Nassau
(Luxemburg). — Hij maakte tal van reizen naar het bui-
tenland en bezocht daar verschillende congressen op het
gebied van het spoorwegwezen. - Mr. Dr. v. M. besteedt
gaarne een groot deel van zijn vrijen tijd aan de studie der
Historie. - Boulevard 2, Zeist.


