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Op mijn speurtochten naar informatie over oude 
effecten kom ik vaak de website tegen van het 
Nationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
(IISG). Onderdeel van hun site is de sectie 
Biografieën van Nederlandse ondernemers 
(www.iisg.nl/ondernemers). Laatst kwam ik op 
deze site weer een mooi verhaal tegen van een 
ondernemer met een mooie loopbaan: C.G. 
Vattier Kraane. Van de hieronder beschreven 
ondernemingen zijn de nodige in het bezit van 
verzamelaars. 
 
Vattier Kraane, Cornelis George. Directeur 
Ned.-lnd. Steenkolen Handel-Mij. - Geb. 24 
September 1864 te Harderwijk-. - V. K genoot 
een technisch-wetenschappelijke opleiding te 
Rotterdam en kwam daarna in dienst van de 
Holland-Amerika Lijn, waar hij na verschillende 

rangen doorloopen te hebben, in 1886 tot hoofd werktuigkundige benoemd werd 
welke functie hij tot 1889 behield. - Vervolgens ging hij in 1889 als zoodanig over 
naar den techn. dienst der Stoomvaart Mij. Nederland" - In 1891 werd hij door de 
S.M.N. belast met den bouw van ijsbrekers voor het Noordzeekanaal, welke te Stettin 
aan de Werf,, Vulkaan" werden gebouwd - In 1896 verliet hij den dienst van de 
Nederland" en volgde zijn benoeming tot administrateur van de N. V. Zeehaven en 
Kolenstation Sabang. - In 1906 repatrieerde V. K, nadat hij de geheelen bouw en 
daar na de exploitatie van deze belangrijke haven had geleid en haar tot grooten 
bloei had gebracht. Een jaar later werd hem het directoraat der N. V. Vriesseveem te 
Amsterdam toevertrouwd en na de fusie dezer N.V. met het Blaauwhoedenveem, 
kwam hij aan het Hoofd van deze wereldonderneming, die, behalve te Amsterdam en 
Rotterdam, kantoren heeft te Londen, Hamburg, Antwerpen, Bazel, New- York en 
Batavia - In 1907 richtte V. K in Amsterdam verscheidene Koelhuizen op, eerst voor 
rekening van de N. V Vriesseveem, later ook voor de N. V. Blaauwhoedenveem- 
Vriesseveem, welke koelhuizen eveneens onder zijn energieke leiding floreerden. - 
In 1912 was hij oprichter en tot 1921 directeur der N. V. Holland Washington 
Hypotheek Bank - Tevens was hij in 1913 Oprichter der Nederl. Plantenboterfabriek 
le Amsterdam en tot einde 1915 Directeur dezer instelling, waarna de geheele 
fabriek aan het Jurgens Concern overging. - In 1914 werd V. K Medeoprichter van de 
Ned. -Ind Steenkolen Handel-Mij., waarvan hij thans nog directeur is. - Voorts 
bekleedt en bekleedde hij in den loop der jaren tal van functies. - Zoo was hij in 1918 
Medeoprichter van de Ned. Vliegtuigenfabriek waarvan hij thans nog gedelegeerd en 
Pres.-Commissaris is; in 1934 Medeoprichter en Pres. -Commissaris van de N.V. 
Houtaankap Mij. ,,Noenoekan"; Lid van den Raad van Commissarissen van eenige 



techn. en handelsondernemingen; van 1922 tot 1930 Lid van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken, voor Amsterdam: Adviseur van de Roemeense Regeering 
inzake den bouw van silo's; Oprichter en vele jaren Secretaris, thans Erelid van het 
Ned. Hist. Scheepvaart Museum. -Enz, enz. 
Op het internet is steeds meer te vinden over bedrijven. Tik uw verse aankopen in op 
Google en u zult meer vinden dan u denkt. 
 
 
 


