
Bolle, Willem Cornelis. - Dir. der N.V. Handelsvereen.
Le Gué & Bolle te Rotterdam. - Geb. 7 Fcbr. 1881 te Rot-
terdam. - Vader: Johannes Lieven Bolle, geb. 18 Juni
1852, oprichter van de fa. Le Gué & Bolle; Moeder: Anna

Helena Schalk-
wijk, geb. 29
Mei 1855. - Op
23 Juli 1908 te
's-Gravenhage

geh. met Anna
Koolemans Bey-
nen, geb. 7 Juni
1888. - Kinde-
ren : Johannes
Lieven, geb. 18
Mrt. 1910; Koert
geb. 25 Aug.
1912; Willem
Reinout, geb.
23 Nov. 1917. -
Na het eind-
examen H.B.S.
te Rotterdam
te hebben afge-
legd, kwam B.
op het kantoor
van defa.Wam-
bersie & Zn.
Daarna werd
hij korten tijd
later bij de fa.

Le Guó & Bolle te werk gesteld, om vervolgens van 1902
tot 1904 voor opleiding in Amerika te vertoeven. Een jaar
na zijn terugkeer in Nederland werd hij als lid in deze
firma opgenomen. Op zijn initiatief opende de fa. Ie Gué
& Bolle op l Jan. 1906 een filiaal te Antwerpen, waarvan
hij zelf de leiding in handen nam. In hetzelfde jaar was hij
evenwel wegens het overlijden van zijn vader genoodzaakt
dit filiaal op te heffen en naar Holland terug te keeren.
Op l Jan. 1907 werd de firma tenslotte omgezet in de N.V.
Handelsvereen. Le Gué & Bolle. — Naast het Directoraat
van deze vennootschap bekleedt B. tal van nevenfuncties,
zooals: comm. der N.V. „Citex", een dochteronderneming
van de N.V. Handelsver. Le Gué & Bolle; voorz. v. d.
Bond van Ned. Graan- en Zaad Importeurs; lid van den
Raad van Beheer der Stichting „Graanhandelsbelangen" ;
onder-voorz. van de Vereen, voor den termijnhandel in
granen; voorz. van de Vereen, voor de belangen van cog-
nossementhouders; lid van den Raad v. Beheer van de N.V.
Beurs van Koophandel; lid van de Comm. van Orde voor
de groote Beurs van Koophandel en lid van de Veekoeken-
Comm. van de Meelcentrale. - Van B.'s hand verscheen
een artikel in de „Econ. Statistische Berichten" over den
graanhandel en de havenkosten. -Hij bezoekt regelmatig
voor zaken Amerika, Engeland, Duitschland en Frankrijk.
B. is mede-oprichter van het Genootschap „Gijsbert
Karel van Hogendorp" waarvan hij ca. 25 jaar bestuurs-
lid is geweest. Hij is een groot liefhebber vansport, vooral
paardrijden, doch ook tennissen en zwemmen. B. is Voor-
zitter van de Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche
Manege Oud-Bestuurslid van den Nederl. Lawu Tennis
Bond 'District Rotterdam. - Vijverlaan 71/3, Rotterdam.


