
Schlieper, Walter. - Directeur v. d. N.V. Carl Schlieper
Handel Mij. - Geb. op 20 Deo. 1898 te Remscheid als zoon
van Walter Schlieper, vennoot van bovengenoemde maat-
schappij ; Moeder: Frieda Elisabeth Mannesmann. -
Schl. huwde met
Ella Pferdmen-
ges, geb. te
Rheydt op 22
Febr. 1905. -
Zij schonk het
leven aan: Wal-
ter, geb. 4 Mrt.
1926, en Marion
geb. 13 Juni
1928. - Schl.
genoot een H.
B. S. opleiding
te Remscheid
en was daarna
practisch werk-
zaam in andere
landen. In 1914
trad hij in
dienst bij de fa.
Schlieper te
Remscheid en
Solingen, om in
1920 naar Ned.-
Indië te ver-
trekken, waar **^ SBÉ3
hij werk zou
vinden op de diverse kantoren der maatschappij te
Soerabaja, Semarang, Medan en Batavia. Hij keerde in
1922 naar Europa terug en werkte eemgen tijd voor
de firma te Amsterdam. In 1924 kreeg hij een functie
op het hoofdkantoor te Remscheid. Vijfjaar daarna kwam
hij als directeur a. h. hoofd te staan v.d. Indische kantoren
op het hoofdkantoor der Mij. te Batavia, welken post hij,



met eenige onderbrekingen, tot nu toe bekleed heeft. -
De fa. Carl Schlieper te Remscheid begon ongeveer twee
eeuwen geleden te zoeken naar mogelijkheden voor ex-
port. Er werden al spoedig betrekkingen aangeknoopt
met de Randstaten en Nederland. Ben deel v. d. naar
Nederland verscheepte fabrikaten ging later naar Ned.
Indië, in verband waarmede de heeren Schl. in 1878 be-
sloten om zelf eens te onderzoeken, welke afzetmogelijk-
heden de Oost hun bood. Verschillende groote verschepin-
gen o.a. van landbouwgereedsohappen, ijzer, staal, werk-
tuigen e.a., welke zij vergezelden, gingen al aanstonds
vlot van de hand. ï)e N.V. Carl Schlieper Handel Mij.,
waarvoor bij dit bezoek de grondslag werd gelegd, breidde
zich allengs uit, zoodat weldra ook in andere centra op
Java en in de Buitenbezittingen kantoren moesten worden
opgericht. — Later ging zij over tot den invoer van moto-
ren, machinerieën, waartoe speciale technische afdeelingen
werden opgericht. Thans beschikt de fa. over niet minder
dan negentien Indische kantoren, waar tal van Europea-
nen, inlanders en uitheemsche Oosterlingen werkzaam
zijn. - Ook in Midden-Amerika, Afrika, China, Britsch-
Indië, de Straits en Siam zijn kantoren gevestigd of ver-
tegenwoordigers geplaatst. — Schl. is niet alleen lid v. d.
firma Schlieper, maar ook van de fa. Ferd. Esser & Co. te
Remscheid. - Hij is in het bezit van verschillende onder-
scheidingen. O.a. is hij lid v. d. handelspolitieke commis-
sie v. d. „Reichs Wirtschafts Kammer" te Berlijn en van
de commissie „Pour l'Expansion des Echanges" v. d.
Internationale Handelskamer te Parijs. - Schl. is zeer
bereisd. Hij verzamelt Chineesch porcelein, Hollandsche
schilderijen en postzegels. - Oranje Boulevard 4, Bata-
via C.


