
Garschagen, Max, werd op 5 Mei 188(5 te Amsterdam ge-
boren als zoon van Oscar Garschagen en Marie Funke. -
Geh. met Anna Maria C. F. M. von Schmidt-Pauli. - Het
geslacht Garschagen is van Westfaalschen oorsprong. In
een te Munster in het jaar 1150 verleden oorkonde wordt
Sifrid de Garthusen reeds genoemd. In denloop der eeuwen
werd deze naam in den tegenwoordigen gewijzigd. - Oscar
Garschagen was van beroep handelaar in tabak; lid v. d. van



oudsher te Am-
sterdam geves-
tigde tabaks-
firma Minnigh
& Co. - Na de
Handelsschool
bezocht en zijn
opvoeding in
het buitenland
voltooid te heb-
ben, drukte G.

aanvankelijk
het voetspoor v.
zijn vader. Hij
was werkzaam
bij een tabaks-
fa. te Breinen,
daarna ten kan-
tore van de siga-
renfabriek C.
Otto Roelofsz
te Amsterdam,
en later bij de
tabaksfirma's

Lieftinck en
Cremer & Hee-
ren. Voor deze laatste fa. bereisde hij veelal het buitenland.
- In het jaar 1917 vestigde G. zich zelfstandig onderde
firma H. van Peski & Co te Amsterdam. Gedurende de
twintig jaren van haar bestaan bewoog deze firma zich in
het bijzonder op het terrein van den internationalen han-
del en de financiën. Daarnaast werd de N.V. Garschagèri
& van Peski's Handelmaatschappij opgericht. Beide in-

stellingen behartigden gedurende vele jaren onder Gar-
schagen 's leiding de f inancieele belangen van groote buiten-
landsche concerns, die deze aan hem hadden toevertrouwd.
Voorts was hij o.a. Commissaris van de N.V. Nederland-
sche Hout-Import Maatschappij, de Kunstlederfabriek
Veritex en de Rheinische Möbelstoffweberei A.G. — Van
de publieke functies, welke door G. in den loop der jaren
werden bekleed, vermelden wij in de eerste plaats die van
Consul van Mexico te Amsterdam. Voorts behartigde hij
de Nederlandsche handelsbelangen als lid van het Bestuur
der Nederlandsch-Mexicaansche Kamer van Koophandel.
Ook aan het nauwer aanhalen van den band tusschen
Nederland en Koloniën schonk G. zijn aandacht. Hij was
in dit verband werkzaam als lid van liet Hoofdbestuur,
van het Bestuur en als penningmeester der afdeeling Am-
sterdam van de Vereeniging „Oost en West". - Ook de
vorming van de jonge generatie voor den koopmansstand
had zijn belangstelling. In dit verband was hij o.a. lid van
de commissie van gecommitteerden bij de eindexamens
van de 2de openbare 5-jarige Handelsschool te Amsterdam.
- Na een werkzaam leven op het terrein van den interna-
tionalen handel & financiën en van het publiek belang
heeft Garschagen zich vroeger dan zulks gewoonlijk ge-
schiedt, in het particuliere leven teruggetrokken - althans
voorloopig. Immers, het is zijn voornemen te zijner tijd
weder aan het actieve zakenleven deel te nemen. - Haze-
paterslaan l, Haarlem.


