
Kolff, Cornelis. - Fabrikant; lid der firma Tollens & Co..
Vernis- en Verffabrieken te Rotterdam. - Geb. 28 Juni
1897 te Rotterdam, als zoon van Anna Joanne Havelaar
en Hendrik Kolff. — K. genoot zijn opleiding aan het Eras-
miaansch Gym-
nasium te Rot-
terdam en stu-
deerde verder in
de scheikunde,
in verband met
toekomstplan-

nen, waarin
evenwel later
wijziging kwam.
Van 1916 tot
het einde der
mobilisatie was
hij in militairen
dienst, welken
hij heeft verla-
ten als res.-of-
ficier der Veld-
Artillerie. Daar-
na trad K. in
dienst bij de
Holland-Ame-

rika-Lijn, doch
spoedig vertrok
hij naar Noord-
Amerika, waar
hij een j aar
werkzaam was. Na nog een halfjaar in Zuid-Amerika ver-
toefd te hebben, keerde K. naar Holland terug, en kwam
op het kantoor der firma Tollens & Co., vernis- en verf-
fabrikanten. In 1924, na ruim drie jaren practijk te hebben
gehad, werd hij als deelgenoot in de firma opgenomen. —
De firma Tollens & Co. te Rotterdam werd opgericht in
1748 door den grootvader van den bekenden Nederland -
schen volksdichter Hendrik Tollens, auteur van ,,Wien
Neerlandsch Bloed", de „Overwintering op Nova-Zembla,"
van wien een standbeeld in het stadspark te Rotterdam
prijkt. — De tegenwoordige firmanten zijn besprokene, zijn
neef C. L. Kolff en diens zoon H. F. Kolff. - K. is een zeer
vooraanstaande figuur op luchtvaartgebied, in het bij-
zonder der sportvliegerij. Hij is voorzitter van den raad
van beheer der Nationale Luchtvaartschool; voorz. van
de Rotterdamsche Aero Club; voorz. van den Bond van
Ned. Aero Clubs; lid van het dagel. bestuur van het Lucht-
verdedigingsfonds; lid van het dagel. bestuur van het
Fokkerfonds; bestuurslid van het Luchtvaartfonds; lid
van het hoofdbestuur der Kon. Ned. Vereen, voor Lucht-
vaart; bestuurslid van het Ned. Instituut voor Zweef-
vliegen; lid van den raad van advies van het Luchtvaart-
instituut te Utrecht; voorts is hij voorz. van de Rotterd.
Vrijwillige Burgerwacht; bestuurslid van de Ijsclub
„Kralingen"; bestuurslid van de Groote Sociëteit „Ami-
citia"; voorz. van de Ver. „Veilig Verkeer" en provinciaal



vertegenwoordiger voor Zuid-Holland van de K.N.A.C.
Op commercieel gebied bekleedt hij de functies van com-
missaris van de Nieuwe Rotterdamsche Courant en van
Cineac (N.R.C.). — Behalve in Amerika vertoefde hij ook
nog elders voor zaken en andere doeleinden, voornamelijk
in verband met de vliegsport: hij bereisde de meeste lan-
den van Europa, Midden-Afrika (Soedan) en maakte een
reis van circa drie maanden door Ned. Oost-Indië. - West-
zeedijk 12SF, Rotterdam.


