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Hendrikse, Sybert Willem Frederik. - Rccder, directeur
der Nedorl. Stoomv. Mij. Oceaan N.V. - Geb. te Vlissin-
gen op 21 Mrt. 1887 als zoon van Maarten Hendrikse,
cargadoor, en Maria Paap. - Geh. mot Jacoba Wilhelmina
Rappard, op 3
Mei 1927. -"Zij
schonk hem
drie kinderen,
Sybert, geb. l
Nov. 1928, Ja-
coba Wilhelmi-
na, geb. 3 Doe.
1934 en Maar-
ten, geb. 22 Apr.
1937. - H. be-
zocht do 5-j.
H.B.S. te Mid-
delburg en ging
in 1905 naar het
Kon. Inst. te
Den Helder, in
1909 is hij be-
vorderd tot
adelborst Ie
klasse en in
191] tot luit.
ter zee 2e kl. -
Tijdens zijn
dicnstporiode

bracht hij twee
jaar door in
West-Indië, aan boord van H.M.'s Kruiser „Utrecht" en
in den mobilisatietijd voerde hij het bevel over een tor-
pedoboot. Van 1913 tot 1917 was H. werkzaam in Oost-
Indië en o.in. gedetacheerd bij den hydrografischon dienst
voor het in kaart brengen van de kust van Nieuw Guinea.
In 1919 was hij lid van de Staatscommissie voor de her-
ziening van de rechtspositie van het Marinepersoneel en
in 1920 werd hij op eigen verzoek eervol ontslagen uit
's lands dienst. H. trad toen in dienst b. d. cargadoors-
firma Meijer & Co's Scheepvaart Mij. N.V. te Amster-
dam waar hij in den loop der jaren opklom tot procu-
ratiehouder. In 1937 is hij tot directeur benoemd van
de Nederl. Stoomv. Mij. „Oceaan" N.V. Daarnaast is hij
directeur van Meijer & Co.'s Scheepvaart Mij. N.V. en.
comm. van het Matrozeninstituut der Kon. Nod. Zeil- en
Roeivoreen., bestuurslid van het onder wijsfonds voor de
scheepvaart (pract. vakopleiding voor schipperskinderen)
en bestuurslid van de Vereen, voor Nijverheids- en Han-
delsbelangen te Amsterdam en de Kon. Ned. Zeil- on
Rocivercen. - H. maakte reizen naar Oost- en West-Indië
en Zuid-Amerika; ook de landen van Europa heeft hij
bezocht. - Tot zijn grootste liefhebberij on behoort do
watersport. — Laan v. Rozenburg 2, Heemstede.


