
Schilthuis, Pieter Willem. - Graanhandelaar; mede-
oprichter en commissaris der Graan-Elevator Mij. - Geb.
7 Oot. 1862 te Groningen. - Vader: Jan Schilthuis U. Gzn.,

lid der Gede-
puteerde Staten
van Groningen
en voorzitter der
Kamer van
Koophandel te

Groningen;
Moeder: Maria
Swanenburg. -
Gehuwd met
Sarah Hendrika
van Egmond. -
S. doorliep de
R.H.B.S. in zijn
geboortestad en
de O.H.S. te

Amsterdam;
daarna was hij
eenigen tijd in
België en Enge-
land werkzaam.
- In Nederland
teruggekeerd,

richtte hij op l
Mei 1886 teza-
men met zijn



broeder U. G. Schilthuis te Groningen de firma Schilthuis
& Co. op. Bij het overlijden van U. G.Sch. in 1934.
kwam het bedrijf geheel onder zijn leiding te staan,
In 1896 werd de fa. ook gevestigd te Rotterdam, waar zij
in den loop der jaren belangrijk is uitgebreid. — Hoofd-
zakelijk houdt zij zich bezig met den import van en den
handel in buitenlandsche granen. — S. nam en neemt ver-
schillende nevenfuncties waar; hij was in de eerste jaren
hoofdred. van „De Kampioen", het officieele orgaan van
den A.N.W.B., lid van den Raad van Beroep v. d. Onge-
vallenwet en voorz. van den Bond van Nederl. Graan en-
Zaadimporteurs. — Toen in 1918 oud-min. Treub den Eco-
nomischen Bond oprichtte, sloot S. zich daarbij aan. Hij
werd tot vice-voorz. benoemd, welke functie hij heeft waar-
genomen tot de oprichting van den Vrijheidsbond, waar-
van hij algem. penningm. werd. - In de periode van 1902-
1913 zijn te Berlijn, Hamburg en St. Petersburg talrijke
conferenties gehouden over de samenstelling en toepassing
van het Duitsch-Ned. Graancontract, gesloten tusschen
de Eur. graanexportlanden, Rusland, Roemenië, Bulga-
rije en Joego-Slavië eenerzijds en de continentale import-
landen anderzijds. Op deze conferenties was S. een der
vertegenwoordigers van den Ned. Graanhandel. - Hij is
officier in de orde van Oranje-Nassau. - Zijn belangstel-
ling gaat o.a. uit naar literatuur en kunstgeschiedenis. -
Eendrachtsweg 116, Rotterdam.


