
Pochat, Drs. Emilius Carolus Ernestus Hubertus. - Lid
van den Bond van Belastingconsulenten te Amsterdam
en lid van het Algemeen Verbond van Accountants te Am-
sterdam. - Geb. 23 Jan. 1892 te Antwerpen als zoon van
Ir. Hubert Carl Friedrich P. en Rosalia Julia Vercammen.
- Geh, op 8 Sept. 1925 te Schimmert met Mari Josephina
Swelsen. Uit dit huw. werden geboren: Walther 16 Oct.
1926; ponald, l Mei 1932; Rudolf, 12 Febr. 1935 en
Lothar, 16 Juni 1938. - P. bezocht, nadat hij-het College
der Paters Jezuïeten te Antwerpen had doorloopen, de
Handelshoogeschool aldaar. Vervolgens ging hij rechten
studeeren aan de Universiteit te Leuven en tevens aan de



daaraan verbon-
den Handel s-
hoogeschool. In
1914 slaagde hij
„cum laude" op
proefschrift en
verwierf de aca-
demische graden
van Licencié du
degré Supérieur

en Sciences
Commerciales,

Financières et
Consulair es. P.
was in 1915/1916
Prof. aan het
Jezuïeten-Col-
lege „Sacré-

Coeur" te Char-
leroi. Na den
oorlog werd hij
aangesteld als
administrateur
der Fa. Gebrs.
Deprez, Machi-
nefabriek, Ke-

telmakerij, Ijzergieterij en Modelmakerij te Tilburg, waar
hij tot 1925 bleef. Hierna werd P. benoemd tot financieel
administrateur aan de N.V. Sigarenfabrieken „Gulden
Vlies" te Tilburg met bijfabrieken en der N.V. Sigarenfa-
brieken „Diadema" te Maastricht. Begin 1927 vestigde
hij zich als particulier accountant en belastingconsulent
te Tilburg. Al spoedig kreeg hij vooral op belastinggebied
een druk kantoor. Tevens werd hij lid der Examencom-
missie in het Belastingrecht van den Bond van Belasting-
consulenten. - P. is penningmeester van het Waterschap

De Donge", dat hij geheel reorganiseerde. Op maatschap-
pelijk o-ebied is 'hij penningmeester en controleerend
accountant der Conferenties van den H. Vincentius a Paulo
te Tilburg; voorts is hij penningmeester der Conferentie
van den H. Vincentius a Paulo der Parochie van de H.
Theresia. Alsnog is hij penningmeester der Kon. goed-
gekeurde Sociëteit „Amicitia" te Tilburg, tellende ca.
1700 leden. In vaktijdschriften, periodieken en dagbladen,
heeft hij artikelen 'gepubliceerd op belasting-gebied. In
zijn vrijen tijd houdt hij zich bezig met studie en beoogt
alsnoo- 'verdere examens af te leggen aan de Universiteit
te Utrecht. Voor kunst heeft hij een groote belangstel-
lino-. - Wilhelminapark 105, Tilburg.


