Vattier Kraane, Cornelis George. - Directeur Ned.-Ind.
Steenkolen Handel-Mij. - Geb. 24 September 1864 te Harderwijk. - Vader: George Vattier Kraane, geb. 6 Augustus
1818 te Utrecht, over]. 21 Juni 1886 te Kotterdam; Moeder: Johanna Brouwer, 25 December 1818 te Ermclo geboren, overl. 25 October 1906 te Rotterdam. - 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 hoof d 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 Noordzeckanaal, welke te Stcttin 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 den 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 te Amsterdam en tot
einde 1915 Directeur dezer instelling, waarna de geheele
fabriek aan het Jurgens Concern overging. - In 1914
werd V. K. Mede-Oprichter 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 Mede-Oprichter 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 Roemeensche Regeering inzake den bouw van silo's; Oprichter en vele jaren
Secretaris, thans Eerelid van het Ned. Hist. Scheepvaart
Museum. - Bij het overlijden van Generaal J. B. van
Heutsz in 1924, nam V.K. het initiatief tot het oprichten
van een monument te zijner eere en werd alg. secretaris
der Commissie tot huldiging van diens nagedachtenis. —
Voorts was hij alg. secretaris en Voorzitter van het Werkcomité van de Huldigingscommissie 1923 (25-jarig Reg.jubileum van H.M. de Koningin); van de Huldigingscommissie 1929 (herdenking van het 50-jarig staatsburgerschap van H.M. de Koningin-Moeder) en van de Huldigingscommissie 1937 (ter gelegenheid van het Huwelijk van
H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard en het
eerste officieele bezoek aan de hoofdstad). — Tenslotte
gaf V. K. leiding in de belangrijkste Commissies der laatste
25 jaren, o.a. in die van de Eerste Ned. Tentoonstelling op
Scheepvaartgebied (de „Eritos") en van de Historische
Tentoonstelling ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan
van Amsterdam, terwijl hij tenslotte velen aan zich verplichtte door zijn daadwerkelijke bemoeiingen bij de oprichting en werkzaamheid van het Crisis-Comité Amsterdam 1931. - De Ned. Regeering erkende zijn vele en groote
verdiensten door de benoemingen tot Officier in de Orde
van Oranje-Nassau, Ridder in de Orde van den Ned.
Leeuw on Commandeur in de Huisorde van Oranje. - In
Zweden werd hij benoemd tot Ridder l e Klasse van de
Wasa Orde, en in Roemenië tot Groot Officier in de Kroon-

orde. — V. K. schreef vele artikelen over de inrichting van
koelhuizen en het bewaren van aan bederf onderhevige
goederen in koelhuizen. - Voorts verscheen een boekje
van zijn hand, getiteld „De invoer van bevroren vleesch
in Nederland". - Hij is een groot kunstliefhebber. Mooie
schilderijen, kunstvoorwerpen en etsen hebben zijn bijzondere belangstelling. Als jongeman was hij een „allround
sportsman". - Keizersgracht 726, Amsterdam.

