
Wilhelm, Dr. Ir. Charles Henricus Johannes. — Dir. van
de N.V. Exploratie Mij. Bengkalis. - Geb. 21 Jan. 1892
te Benkoelen als zoon van J. P. A. Wilhelm, luit.-kol.
K.N.I.L. b.d., oud-regeeringscommissaris van N.-Brab. en
Zeeland, oud-
burgemeester v.
Eibergen, off ie.
der orde van
Oranje-Nassau
en Sophia Cor-
nelia Hendrika
Coopman.
Geh. op 16 Aug.
1921 met Hen-
drika Antonia
Catharina van
der Zweep. -
Uit dit huwelijk
werden gebo-
ren : Karel Hen-
drik Johan, op
20 Mei 1922,
Pieter Johan op
10 Juli 1924;
Johan Anton
op 12 Nov. 1925
en Rudolf Fre-
derik op 4 Nov.
1927. - Na de
H.B.S. te heb--
ben doorloopen,
studeerde W. aan de Technische Hoogeschool te Delft. -
Deze studie onderbrak hij gedurende den oorlog, toen hij
als vrijwilliger was ingedeeld bij het Motor-Korps. - In
Jan. 1921 slaagde hij voor het examen van mijningenieur.
- Hij zette zijn studie hierna practisch en theoretisch in
het buitenland voort en promoveerde in 1928 op proef-
schrift en stellingen tot doctor in de Techn. Wetenschap-
pen. In 1921 vertrok hij naar Indië, waar hij belast werd
met de leiding van verschillende mijnbedrijven van de Sin-
kep Tin Mij. - Na tien jaar in dienst van deze maatschappij
te zijn geweest, repatrieerde hij. Tot 1934 was hij in Neder-
land in mijnbouwzaken geïnteresseerd. - In laatstge-
noemd jaar werd Dr. Ir. W. benoemd tot dir. van de N.V.
Exploratie Mij. Bengkalis. - In 1935 voerde hij een mijn-
bouwk. exploratie uit in Centraal Sumatra, tot onderzoek
van goudafzettingen. Naar aanleiding van zijn bevindin-
gen werd een mijnbouwbedrijf aldaar opgericht voor de
goudwinning uit alluviale afzettingen. - Behalve enkele
wetenschappelijke verhandelingen publiceerde Dr. Ir. W.
ook „De Tinertsafzettingen van het eiland Singkep en de
Genese der Alluviale Afzettingen". - Hij maakte vele
buitenlandsche reizen o.a. naar de tindistricten van Ma-
lakka, Siam, en door de V.S. van Noord-Amerika ter be-
studeering van de alluviale goudmijnbedrij ven in Cali-
fornië. — Dr. Ir. W., die vroeger een all round sportsman
was, beoefent thans voornamelijk de jacht. — Joh. v.
Oldenbarneveltlaan 61, 's-Gravenhage.


