
Elffers, Cornelis. - Architect B.N.A. - Geb. 18 Sept.
1898 te Rotterdam als zoon van Gerardus E., geb. 27 Nov.
1868, en Petronella Smits, geb. 18 Sept. 1870. - Geh. met
Suzanna Hartman, op 21 Juni 1924 te Rotterdam. - Uit
dit huwelijk werden geboren: Petronella, op 31 Mrt. 1925,
en Willem, op l Mei 1938. - E. bezocht, na de school voor
M.U.L.O., de Academie voor Beeldende Kunsten en Tech-



nische Wetenschappen te Rotterdam, waarna hij werkte
op het bureau van architect Brinkman. Hij maakte lang-
durige studiereizen naar diverse landen, in het bijzonder
Scandinavië. In 1923 vestigde hij zich als architect te
Rotterdam. Zijn eerste groote werk was het Lloydgebouw
aan den K. Vijverberg te 's-Gravenhage en daarna het
Tehuis voor behoeftige Zeelieden der Prins Hendrik Stich-
ting te Egmond aan Zee. Overigens bouwde hij diverse
fabrieken, zooals een vleeschwarenfabriek en een fabriek
voor suikerwerken, zoomede heerenhuizen en villa's door
geheel het land. Ook de Sikkens' Lakfabrieken te Sassen-
heim werden door E. gebouwd, terwijl tal van verbouwin-
gen te Amsterdam, Haarlem, Arnhem enz. van hem be-
kend zijn, b.v. die der reisbureaux Lissone-Lmdeman.
Aan vele prijsvragen heeft hij deelgenomen, terwijl hij
vele malen werd uitgenoodigd voor deelname aan meer-
voudige opdrachten o.a. voor de Prins Hendrik Stichting,
Sikkens' Lakfabrieken N.V. en voor het Raadhuis te
Maassluis. Voorts zijn van hem bekend: het kantoor- en
magazijnpand der Firma Wolf & Dunlop, het Zusterhuis
bij het Ziekenhuis „Bethesda", beide te R'dam, alsmede
het ontwerp voor het geb. der N.V. Nijgh & van Ditmar
aldaar. E. is secr. van den Kring „Rotterdam" van den
Bond van Nederlandsche Architecten. Hij bekleedde
daarnaast nog diverse andere bestuursfuncties, zooals
die van secr. van het College van Regenten van het Tehuis
voor Ouden van Dagen der Nederd. Herv. Gemeente te
Rotterdam en die van secr. der Vereeniging Bouwkunst
en Vriendschap. — E. is een liefhebber van muziek, speciaal
van viool. Voorts heeft hij groote belangstelling voor
schilder- en beeldhouwkunst, en houdt hij zich gaarne
bezig met vakliteratuur. - Schieweg 14, Rotterdam.


