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Keiler, Anton Frederik Karel Marie. - Directeur N.V.
Neder!. Fabr. van verd. levensmiddelen v/h W. Hoogen-
straaten & Co., Alkmaar.-Den 18den Deo. 1908 te Am-
sterdam geboren als zoon van Josephinc Berlage
Jacques Keiler.
- In zijn ge-
boortestad be-
zocht K. de 2c
Openb. Han-
delsschool. — Na
dat hij in het
buitenland prac-
tische algemee-
ne handelskcn-
nis had opge-
daan, werd hij
tot directeur
benoemd bij
N.V. W. Hoo'-

genstraaten &
o. -Genoemde

fabriek werd in
1860 opgericht
door A. J. Hoo-
genstraaten en
was de eerste

conservenfa -
briek in ons
land. Hoewel zij
op zeer beschei-
den schaal be-
gon, ontwikkelde zij zich in den loop van haar bestaan der-
mate, dat zij thans op haar gebied tot de grootste en be-
kendste ondernemingen van ons land behoort.-Zij heeft
o.m. de proviandeering mogen verzorgen van de Kara-
korum-expeditic, voor de eerste K.L.M.-vlucht naar



Indië, en de Shackleton expeditie; ook werd zij belast met
de leveranties voor het huwelij ksdiner van den Sultan van
D j okj a! —Vroeger waren de fabr. gev. te Alkmaar en Lei-
den; sinds jaren is echter de Leidsche fabr. b. d. van Alk-
maar opgen. - De inr. omvat o.a. een groote, moderne ken-
ken met ruime en overzichtelijke opslagplaats; alles be-
vindt zich gelijkvloers, hetgeen, voor bereiding en expe-
ditie zeer economisch is. — Den talrijken arbeiders staan
de modernste machines ten dienste; de N.V. is de eenige
ter wereld, welke de zgn .„all fresh"-bereiding in practijk
brengt. - Aan het hoofd van het keukenbedrij f staat de
kok Robert, die tot de derde generatie van het befaamde
koksgeslacht van dien naam behoort. - K. bereisde zoo-
wel voor zaken als voor genoegen, geheel Europa. - Hij is
lid der „Club van 40" prominenten op reclamegebied. —
van Eeghenstraat 103, Amstordam-Z.


