
Engelbrecht, Willem Anton. — Reeder en cargadoor,
beheerend vennoot der comm. venn. Wambersie & Zn.,
oud-voorz. der K.v.K. en Fabr. te Rotterdam, oud- Ie luit.
der Inf. van het K.N.I.L., comm. van de Graan-Elevator
Maatschappij.

- Geb. 25 Juni
1874 te Cheri-
bon. - Vader:
Eduard Alexan-

der Engel-
brecht, resident
van Bantam;
Moeder: Justi-
ne Louise Gode-
froy. - Geh. m.
Eli'sabeth Mar-
garetha Lyckla-
ma a Nijcholt.
- Uit dit huwe-
lijk werden ge-
boren : Eduard
Alexander; Pe-
trus Albertus
en Willem Fer-
dinand Karel,
Ie luit. der Ge-
nie K.N.I.L.,
goh. met Maria
Hermance Kop-
pel Hesselink. -
Na de lagere
school op Java cloorloopen te hebben, genoot E. middel-
baar onderwijs te 's-Graveiihage. In 1890 deed hij toe-
latingsexamen voor de K.M.A. te Breda. Na beëindi-
ging van zijn studies werd hij in 1894 beëedigd als 2e
luit. der Inf. bij het K.N.l.L. Van 1896 tot 1897 nam hij
deel aan de krijgsverrichtingen op Atjeh; in verband
waarmede hij in Mei 1897 met de M.W.O.J. 4e kl. begif-
tigd werd. In datzelfde jaar keerde hij om gezondheids-
redenen naar Ned. terug, waar hij tot len luit .bevorderd
werd en voor den mil. dienst in N.-I. afgekeurd. In 1898
trad hij als volontair in dienst bij de fa. Wambersie &
Zn., van welke onderneming hij in 1904 deelgenoot werd.
De fa. Wambersie werd opgericht in 1820 door Emanuel
Wambersie, consul der V.S., afkomstig uit Savanah. Zij
legde zich in den beginne uitsluitend toe op het charteren
en bevrachten van schepen op Amerika. Allengs is zij er
echter toe overgegaan kadeterreinen en opslagplaatsen,
reederijzaken en erts-ondernemingen te exploiteeren. In
1983 werd de oude firma omgezet in haar huidigen vorm
van commanditaire vennootschap op aandeelen. Bij het
uitbreken van den wereldoorlog werd hij bevorderd tot
res. kapitein bij het Ned. leger, in welken rang hij ge-
durende de mobilisatiejaren actief diende. Reeds in 1908
werd hij benoemd tot lid van de K.v.K. te Rotterdam,
waarvan hij in 1930 onder-voorz. en tot 1938 voorz. was.
Van 1910 tot 1913 was hij lid van de Staatscomm. v. d.
Werkloosheid, in 1934 werd hij lid der enquête-comm.
inzake de zeeloodsgelden en havenkosten der Ned. havens
en in 1929 lid der comm. voor de herziening van de han-
delstractaten. Curator van de Ned. Handels-Hoogeschool.
- E. is ridder in de orde van den Ned. Leeuw, cornman-



deur in de orde van de Kroon van België, Groot-officier
in de orde van verdienste van Chili en comm. in de orde
van Oranje-Nassau. — Tevens is hij drager van den gouden
penning der K.v.K. Ook vielen hem verschillende buitenl.
onderscheidingen ten deel. - Van zijn hand verschenen
art. op geografisch gebied. Behalve allerlei scheepsmodel-
len bezit hij een zeldzame verzameling oude scheepsjou-
rnalen, zeekaarten en zeeboeken, welke een groote bekend-
heid geniet. - Rivierstraat 12, Rotterdam.


