
Schmidt, Wilhelm Carl Martin. - Oud ritmeester der
Huzaren. - Directeur voor Holland en Koloniën der Usi-
nes Gustave Boel te La Louvière, België. - Geb. op 5 No-
vember 1888 als zoon van Wilhelm Friedrich Heinrich

Louis S., dir.
van een fabriek,
overl. in 1890;
Moeder: Sophia
Paulina Gerar-
dina Johanna
Aalbertsberg. —
S.' eerste echt-
genoote, Jo-
hanna Gerarda
Christina Gerrit-
sen, dochtervan
den burgem. van
Breskens-Groe-
de en Nieuw-

• vliet, schonk
hem een doch-
ter, Maria Hen-
drika Cornelia
geheeten, geb.
op 10 Nov.
1914, geh. met
Charles Gustave
Dutilh. - S.

hertrouwde
met Jkvr. Ma-
rie Caroline van

Haeften. - Na het doorloopen van de H.B.S. te Breda
kwam hij aldaar aan de Kon. Mil. Academie. In 1912 werd
hij 2e luit. van het 4e reg. Huzaren en in 1916 Ie luit.;
na in 1915 benoemd te zijn tot commandant van het Alg.
Hoofdkwartier bereden gedeelte werd hij in 1927 ritmees-
ter der Huzaren. Aan het eind van dat jaar is hij afgekeurd
voor den dienst en eervol ontslagen. - Sedert dien heeft hij
zich toegelegd op het ijzervak; hij associeerde zich met de
N.V. Metallurgia te 's-Gravenhage met inbreng van de
Usines Gustave Boel. Bij het overlijden van zijn mede-
directeur werden de bedrijven weer gescheiden; S. vestigde
zich zelfstandig te 's-Gravenhage ter behartiging der be-
langen van de Boel, welke zich bezighoudt met den invoer
van walswerkproducten, zooals plaatijzer, stafijzer, rails
en draad. In 1932 verzorgde hij een kwart van den totalen
Belgischen import van deze producten, nl. 40.000 ton.
Thans is hem o.a. door het staalkartel (Duitschl., Polen,
Frankr., België, Luxemb. en Tsjechoslowakije) een quote
toegekend van 11 % van den totalen invoer van plaat-
ijzer. - S. werd in 1934 gedelegeerd comm. van de N.V.
Restaurant Boyal te 's-Gravenhage en wist na de finan-
cieele debacle voor dit gerenommeerde restaurant weer een
gezonde basis te vinden. Nog steeds wordt het bezocht door
de elite van binnen- en buitenland. S. maakte zaken- en
vacantiereizen naar vrijwel alle landen van Europa en
Noord-Afrika. - Hij was een bekend ruiter en een liefheb-
ber van de berg- en golfsport. - Van Hogenhoucklaan 15,
's-Gravenhage.


