
Rypperda Wierdsma, Johan. - Oud-pres.-oud-dir. en
commissaris der Holland-Amerika lijn. — Geb. 8 Juli 1873
te Den Helder. - Vader: Jan Volkert W., geb. 5 Febr. 1847
te Oisterwijk, in leven zee-officier en pres.-dir. der Holland
Amerika lijn; Moeder: Johanna Nicolasina van Heusden,
overl. 16 Febr. 1925. - Op 18 Oct. 1899 in New Yersey
(V.S.), geh. met Clara Louise Grelle. - Kinderen: Anna,



geb. 10 Aug.
1901, geh. m. J.
H. Stahl; Fre-
derik Willem,
geb. 9 Mei 1904,
geh. met E.
Trinkner, mede-
vertegenwoor-

diger der H.A.
L. te Ne w York;
Elsa, geb. 5
Sept. 1908, geh.
met G. v. Tien-
hoven; Johan,
geb. 26 Juli
1911; George,
geb. 22 Febr.
1914. - Na de
lagere school te
Rotterdam te
hebben doorloo-
pen, ontv. R.W.
zijn opl. aan de
Handelsschool

te Osnabrück. -
Practisch bekw. ,
hij zich in Engeland bij de fa. Brown & Geveke te Londen en
de White Star Line te Liverpool, waarna hij m 1892 te
New York in dienst trad bij de Holland Amerika Lijn.
Voor laatstgenoemde reederij nam hij zeven jaar later ui
dezelfde stad de vertegenwoordiging op zich. - in zijn
vaderland teruggekeerd, werd R. W. in 1906 tot directeur
benoemd en in 1919 tot pres.-dir. van de H.A.L. te Rot-
terdam. - Na zijn aftreden uit laatstgenoemde functie
bleef hij nog als comm. de belangen der mij. behartigen. -
Tevens is R. W. comm. van de vennootschappen Wilton-
Feyenoord, Rotterdam; Rott. Hypotheekbank voor Neder-
land; N.V. Rott. Scheepshypotheekbank; NV. lieme-
ken's Bierbrouwerij Mij.; Papierfabriek Gelderland ;
Papierfabriek „Pardalarany" en de „Automatic Screw
Works" te Nijmegen, alsmede voorz. van het Ned. ^omite
v. Lloyd's Register. - Ook op sociaal en onderwijsgebied
bekleedt R. W. diverse functies, o.m. die van voorz. van
het Opleidingsschip „De Nederlander"; bestuurslid van
de Vereen. Sophia Kinderziekenhuis en Zuigehngenkhmek;
vice-voorz. v d. Zuid-Holl. Mij. tot Redding van Schip-
breukelingen en voorz. van de afd. R'dam der Ver. „Onze
Vloot". - Met diverse onderscheidingen werdenzijn ver-
diensten in binnen- en buitenland beloond; hij is: riddci
in de orde van den Ned. Leeuw; ridder m de orde van
Oranje-Nassau ; off. in de orde van de Kroon van België
en ridder in de orde van het Legioen van Eer van iranic-
rijk. - In 1937 ondernam R. W. een reis om de wereld,
tijdens welke hij ook een bezoek aan Ned. O.-Indie bracht.
- Calandstraat 23, Rotterdam.


