
Witscher, Oskar. - Bestuurslid van de „Deutsche Han-
delskammer für die Niederlande". - Geb. 20 April 1882 te
Lennep (Rheinland). - Vader: Daniël Witscher, geb. 27
Juli 1845 te Lennep; Moeder: Marie Mönnigfeld, geb.
15 Juli 1847. - 19 Jan. 1909 te Batavia geh. met Helena
Margaretha v. Heusden. - Kinderen: Hans Wilhelm, geb.
12 Juni 1910 te Batavia, employé Deutsche Bank, Berlijn;
Oskar, geb. 25 Augustus 1912 te Semarang, chem. drs.
aan de Universiteit te Bonn a/Rh. - Na het Realgymnasium
in zijn geboortestad doorloopen te hebben, ging W.
eenige jaren bij den ijzergroothandel van P. L. Schmidt te
Elberfeld in de leer. Vervolgens trad hij in dienst bij de
exportfirma I. O. Schuchardt te Barmen, en daarna bij Carl
Schlieper te Remscheid, voor welke laatste firma hij naar
haar kantoren in Ned. Indië werd uitgezonden. Hier wist
.hij 2 jaar later tot Procuratiehouder op te klimmen, om
tenslotte zelf een filiaal van genoemde firma te Semarang
op te richten. Daarnevens vervulde hij de functie van



Consul van het
Duitsche Rijk.
Begin 1920 werd
W. als leider
naar het kantoor
te Batavia over-
geplaatst, om
een jaar later
Hoofdvertegen-
woordiger der
gezamenl. Ind.
Kantoren dei-
fa. Carl Schlie-
per te worden.
In 1924 werd hij
dir. der Holl.
Kolon. Handels
Comp. te Am-
sterdam, om als
zoodanig tot
1927 mede de
belangen der fa.
Schlieper in
Holland te be-
hartigen. - Se-
dert 1937 maakt
W. deel uit van het bestuur van de „Deutsche Handels-
kammer für die Niederlande". — Wegens zijn verdiensten
als Consul van het Duitsche Rijk in Ned. Indië werd hij
onderscheiden met de benoeming tot Ridder in het Ijze-
ren Kruis aan het wit-zwarte Lint. - Behalve Indië be-
zocht W. in den loop der jaren vele Europeesche landen
zoowel voor zaken als voor genoegen. — Hij toont een war-
me belangstelling voor economische aangelegenheden. -
Jac. Obrechtstraat 67, Amsterdam-Z.


