Schuiling, Ir. Dirk Theodorus. - Bedrijfsdirecteur Holl.
Metallurgische Bedrijven, Arnhem. - Geb. 11 Maart 1882
te Deventer; zoon van Roelof Schuiling, leer. Gymn. en

H.B.S., Deventer, geb. 27 Mei 1854, overl. 21 Juni 1936,
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Tonia Hendrika Verkuijl, geboren 27 Juni 1898. - Kinderen: Johannes Pieter, geb. 22
Apr. 1923; Adolfine, geb. 28 Jan. '27; Johanna Roelofina,
geb. 30 Mei '28; Roelof Dirk, geb. 26 Febr. '32; Jan Warner, geb. 23 Dec. '34. - S. bezocht te Deventer de L.S.,
alsmede het Gymnasium, waar hij in 1901 eindexamen
deed. Hij ging studeeren aan de Universiteit te Utrecht in
de philosophische faculteit, deed candidaatsexamen aarden delf stof kunde, ging vervolgens naar Delft, waar hij de
eerste student was met gymnasiale vooropleiding, mogelijk geworden door de omzetting van Polytechnische
school in Technische Hoogeschool. Hij deed in 1910 zijn
ingenieursexamen voor mijningenieur, na reeds een jaar
assistent te zijn geweest bij Prof. Grutterink. Thans ging
hij in opdracht der Ned. Handel Mij. naar Cura9ao voor
een fosfaatexploratie. Na afloop der desbetreffende werkzaamheden, exploreerde hij op Aruba voor eigen rekening naar goud. Einde 1912 keerde hij naar ons land
terug en werd assistent te Delft bij Prof. van Loon
(ertskunde), later bij Prof. Vermaes (metallurgie).
Reeds een jaar later was hij opnieuw op reis naar overzeesche gewesten, thans voor exploraties in Argentinië
naar lood en zilver, in de Andes, in de buurt van Mendoza.
Daar vandaan ging hij in 1914 wederom voor goudexpl.
naar Aruba, thans in samenwerking met de Aruba GoudMij . Door het uitbreken van den oorlog was hij in September 1914 gedwongen, naar Holland terug te keeren, om
einde Nov. voor de Expl. & Explt. Mij. „Bolang Mongondon" als mijningenieur te worden uitgezonden naar Ned.
O.-Indië, waar hij spoedig benoemd werd tot chef van de
erts verwerkingsinstallatie, vervolgens wnd. administrateur, en sinds 1921 tot hoofdadministrateur. Hier had hij
te doen met den mijnbouw in zijn vollen omvang, van
geologie en exploratie tot het afgewerkte product. Toen
de diepmijnen in Goeroepahi en Mintoe waren uitgeput,
vertrok hij in Juni 1926 naar Holland; het kostte hem
moeite, het heerlijke Celebes, dat hem door een twaalfjarig verblijf was lief geworden, te verlaten. Tegen het
einde van laatstgenoemd jaar hervatte hij zijn werkzaamheden als assistent bij Prof. Vermaes, waar hij o.m. medewerkte aan diens proefnemingen over het verwerken van
Boliviaansche ertsen tot bruikbaar handelstin. • In 1928
werd de N.V. „Holl. Metallurgische Bedrijven" opgericht,
welke aanving met den bouw eener fabriek te Arnhem.
Na korten tijd werd do Bilhton Mij. eigenaresse, tengevolge waarvan spoedig ook Indische ertsen te Arnhem
werden verwerkt, l November 1928, tijdens den bouw,

werd S. benoemd tot bedrij fsingenieur bij de nieuw opgerichte N.V., onder directeur Volkmann. Spoedig werd hij
bedrijfsleider, en na het vertrek van Volkmann bedrijfsdirecteur (1933), na tevoren als bedrijfsingenieur te
hebben medegewerkt tot haar voorspoedige ontplooiing,
welke ten gevolge had, dat thans 20% der wereldproductie aan tin te Arnhem wordt versmolten. - Behalve
Oost- en West-Indië en Zuid-Amerika bereisde S. uit
hoofde van zijn werkzaamheden tevens vele landen
van Europa. In zijn vrijen tijd leest S. bij voorkeur reisbeschrijvingen, speciaal op geologisch gebied, hij beoefent
voor ontspanning autosport, bergsport en is een liefhebber van paardrijden. - Arnhemschestraat 38, Velp (G.).

