
Behrens, Dr. Hans Oscar. — Directeur van de N.V. Han-
delmij. Behrens & Co. te 's-Gravenhage. - Geb. 28 Oct.
1880 te Hamburg, als zoon van Agnes Gehmeyr en Richard
Behrens, koopman te Hamburg. - B. ontving zijn oplei-
ding aan het „Real Gymnasium" te Hamburg. Hierna
studeerde hij aan de Universiteiten te Keulen, Leipzig, en
Tübingen in de staatswetenschappen. In 1904 promo-
veerde hij te Tübingen. Daarna was hij, zoowel te Parijs
en London als in Le Havre in het bankwezen en de scheep-
vaart werkzaam. Van 1906-1914 was hij te Antwer-
pen als directeur aan het Syndicat Continental des
Comp. des Navigations a la Plata verbonden. - Toen in
1914 de oorlog uitbrak, ging B. terug naar Duitschland,
waar hij als ritmeester in het Duitsche leger diende. Van
1916-1919 was hij werkzaam aan de Duitsche Legatie in
's-Gravenhage, als gedelegeerde van het Gouvernement
General in België. Na den oorlog vestigde hij zich als koop-
man in Nederland. In 1919 werd hij lid van de firma
Schlubach, Behrens & Co., later directeur van de N.V.
Handelmij. Behrens & Co., te 's-Gravenhage. — B. is
voorz. v. d. Raad van Commissarissen van Behrens & Co.,
Metall A.G., Berlijn. - Tal van militaire onderscheidingen



vielen hem ten
deel. Hij is o.a.
ridder 1ste klas
der orde van
Frederik van
Wurtemberg. -
B.is een vrucht-
baar publicist.
Van zijn hand
verscheneno.m.
verschillende

reisbeschrijvin-
gen. Hij schreef
ook „Over de

Duitsche
scheepvaart

naar Zuid-Ame-
rika" en „Die
Eisenbahnen in
den Deutschen
Koloniën Afri-
kas". - Ook op

tennisgebied,
dat tot één van
zijn vele liefheb-
berijen behoort,
schreef hij vele artikelen. - Hij is president van de Fédé-
ration internationale de Lawntennis (Paris-Londres), en
Duitsch lid van het Internationale Davis Cup Comité. — In
tal van tennisvereenigingen, zoowel in het binnen- als in
het buitenland, bekleedt hij verschillende functies. - Van
1919-1938 was B. voorz. der Duitsche Schoolvereeniging
te 's-Gravenhage. — B. heeft bijna de geheele wereld bereisd,
o.m. Europa, China, Rusland, Indië en de Ver. Staten.
Mesdagstraat 116, 's-Gravenhage.


