
Philips, Cornelis. - Bankier, lid van het bankiershuis
Fred. Philips te Zaltbommel. - Op 30 Jan. 1895 aldaar

geb. als zoon v.
• Elisabeth Lens-

-*" •'"•', ">w hoek, geb. 31
^K -^ Dec. 1870 en

HemiLouisPhi-
lips.geb. 10 Juni
1863, eveneens
lid v. genoemd
bankiershuis. —
Geh. op 26 Juni
1919 te Rotter-
dam m. Johan-
na van der Hoe-
ven, geb. 5 Juli
1900. - Kinde-
ren : Henri Lou-
is, geb. l Febr.
1920; Maria Eli-
sabeth Adriana,
geb. 5 Febr.
1923 en Jan
Cornelis Peter,
geb. 5 Mei 1927.
- P. doorliep in
zijn geboorte-
plaats de 5-jari-



ge H.B.S., waarna hij eenige jaren aan de Handelshooge-
school te Rotterdam studeerde. - Na het vervullen van
zijn militairen dienstplicht, trad hij in 1919 in dienst bij
de bankiersfirma van zijn vader. - Hij nam er verschil-
lende functies waar, om tenslotte in 1926 als deelgenoot
te worden opgenomen. - Bovendien is hij eenig lid van de
firma Peletier & Philips te Zaltbommel, directeur van
Fred. Philips' Assurantie-kantoor N.V., correspondent
van de Nederlandsche Bank, lid van de afdeeling „Groot-
bedrijf" van de Kamer van Koophandel, bestuurslid van
den Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provin-
cie, voorz. van het Gecombineerd Weeshuis der Hervorm-
den. - Hij heeft zitting in den gemeenteraad van Zaltbom-
mel. - Geschiedenis van het bedrijf: Firma Peletier & Phi-
lips' tabaksfabriek en koffiebranderij werd in 1815 opge-
richt door overgrootvader van den huidigen firmant en den
Heer Peletier. Deze firma werd na uittreden van firmant
Peletier en overlijden firmant Philips voortgezet door
zijn zoon Fred. Philips, die in 1871 tevens het kassiers-
bedrijf ging uitoefenen, terwijl hij van 1891 af medewerk-
te aan den opbouw van de gloeilampenindustrie zijner
zoons te Eindhoven. - Voor zaken bereisde P. Frankrijk,
Engeland en Duitschland. - Als sporten beoefent hij golf
en skiën. - Zaltbommel.


