
Brandeler, Jhr. Carel Herman van den. — Directeur Oliën
en Benzine Import Mij. N.V. - Geb. 10 Juni 1894 te Bre-
da. - Vader: Jhr. Albert v. d. Brandeler, oud-officier van
het Nederlandsche en Indische leger. Ridder Mil. Willems-

Orde, drager
van het Kruis
voor belangrij-
ke krijgsver-
richtingen te
velde en van
de Atjeh me-
daille ' (1873-
'74), oud-lid
van den gem.
raadvanBaarn.
Moeder: Marie
Albertine Hoo-
geveen. - Jhr.
v. d. B. huwde
den 4den No-
vember 1920 te
Baarn met Ele-
onora Eugenia
Carola Beck-
mann, uit welk
huwelijk op 20
October 1921
een zoon gebo-
ren werd: Jhr.
Albert Willem.
- De bespro-

kene bezocht de H.B.S. met 5-j.c. en kwam onmiddellijk na
zijn eindexamen in den im- en exporthandel te Amster-
dam. Vervolgens was hij gedurende eenigen tijd werk-
zaam bij de Ned. Kamer van Koophandel te Brussel en na
onderscheidenlijk een functie te hebben bekleed bij de
toenmalige Continental Petr. Co. (teg. the Texas Comp.)
werd hij chef van het bijkantoor van de Sinclair Union
Petr. Comp. te Utrecht, terwijl hij later als zoodanig werd
overgeplaatst naar Rotterdam, waarna hij tenslotte als
assistent-General-Manager, belast werd met de leiding
van den verkoop in Holland op het hoofdkantoor te Am-
sterdam. - In 1927 richtte hij de Oliën en Benzine Imp.
Mij. N.V. op, waarvan hij sedertdien directeur is. Deze
vennootschap werkte aanvankelijk samen met de Phoenix
Oil te Londen, welke haar opslagplaatsen voor hot vaste-
land van Europa te Antwerpen had. Toen in 1934 de
buitenlandsche mij'en, die niet de beschikking hadden
over een eigen verkoop-organisatie, in verband met den
economischen toestand hier te lande niet langer aan den
concurrentiestrijd wenschten deel te nemen, werd door de
N.V. O.B.I. Mij., welke wel haar eigen verk. org. bezit,
met de Bataafsche Import Mij, Verkoop Kantoor voor
Kon. Shellproducten, een overeenkomst aangegaan voor de
levering van benzine en z.g. „black-oils", (oliën voor



centrale verwarming, Diesel- en andere motoren). Voor
Petroleum kwam in 1937 een dergelijke samenwerking
tot stand met de American Petr. Cornp. („Standard
Ou"). - Birktstraat 52, Soest.


