
Gischler, Mr. Carel Coenraad. - Geb. 16 Apr. 1894 te
Venlo, ged. comm. van Phs. van Ommeren's Scheepvaart-
bedrijf ÏST. V., pres. comm. van de Ver. Tankreederij N.V.,
comm. van N.V. Gebr. van. Uden's Scheepvaart-en Agen-
tuurmij., comm. van het Internationaal Handelsconsor-
tium N.V. te 's-Gravenhage. - Ouders: Johan Christiaan
Gischler, geb. l Juli 1858, oud-ingenieur bij de staats-



spoorwegen en
JohannaSuzan-
na Rink, geb. 8
Nov. 1867; zij is

PQ een zuster van
den bekenden
schilder Paul
Hink. G. is geh.
met Luiza de
Mello Mauser,
geboren 24 Aug.
1893, uit welk
huwelijk de vol-

•f f f . gende kinderen
voortkwamen:
Auguste Fran-
cisca, geboren 2
Nov. 1921; Ar-
nout Carel, geb.
25 Nov. 1922;
Christiaan Eric,
geb. 6 Mei 1927
en Gijsbert, ge-
boren 14 Nov.

\JJ| y 1930. - Lager
en middelbaar

onderwijs genoot G. te Utrecht, waar hij ook rechten stu-
deerde.- Gedurende de mobilisatie-jaren (1914-1918) was
hij in militairen dienst als infanterist en als waarnemer bij
den luchtvaartdienst. In 1920 werd hij tot reserve len luit.
benoemd. Na een jaar lang belast te zijn geweest met de
waarneming der betrekking van adj.-inspecteur der directe
belastingen te Utrecht, promoveerde hij in 1919 op proef-
schrift, getiteld: „Enkele beschouwingen over de geldig-
heid van het recht", om dan in dienst te treden bij Phs.
van Ommeren's Scheepvaartbedrijf N.V. - Op l Jan. 1920
werd hij benoemd tot secretaris van de directie en op l Jan
1923 tot secretaris van den raad van commissarissen, in
welk college hij op l Juli 1932 werd opgenomen, in Sept.
1937 werd hij benoemd tot gedelegeerd commissaris. -
G. bekleedt voorts nog de volgende functies: vice-pres.
van de société d'armement fluvial et maritime te Parijs;
adm. van de société Franco-Algérienne de stockage te
Rouen; lid van het bestuur van de stichting pensioen-
fonds, resp. voor het wal- en varend personeel van de N.V.
ver. Nederl. Scheepvaartmij.; lid van de commissie zee-
recht van de Ned. Reedersver.; oud-hoofdbestuurslid van
de Ned. mij. van nijverheid en handel; lid van de Kamer
van Koophandel te Rotterdam. - Voorts was hij nog do-
cent aan de cursussen van de ver. voor voortgezet handels-
onderwijs te Rotterdam. - In 1927 verscheen van zijn
hand „Schets van het nieuwe Nederlandsche zeerecht,"
uitgegeven in 1927 bij de N.V. v/h Gebr. Belinfante te
's-Gravenhage. - G. bezocht voor zaken en genoegen vele
landen van Europa en Noord-Afrika. - Het bestudeeren
der filosofie is zijn liefhebberij. - Hij is een groot liefhebber
van sport. - In zijn studententijd was hij lid van „Triton";
in Juli 1921 roeide hij met de Maas-acht de „Grand" of
de Henley Regatta. - Vijverweg 38, Rotterdam.


