
Keiler, Arie Pieter Frederik. - Vertegenwoordiger der
N.V. Stoomvaart Mij. „Nederland" te 's-Gravenhage;
Dir. van Crans & Co. N.V., Passages, Expedities, Assu-
rantiën aldaar. - Geb. te Tiel, den 24sten April 1884 als

zoon van Pieter
Adolph Keiler
en Maria Plori-
na van den
Bergh. - Geh.
den 23sten Mrt
1910 met Geer-
truida Hendri-
ka de Jong. -
Kinderen: Cor-
nelia Anna Flo -
rina, geb. 30
Jan. 1911, ana-
lyste; Pieter
Willlem Adolf,
geb. 10 Dec.
1915 empl.
K.P.M, in Ned.-
Indiö; Maria
Johanna, geb. 9
April 1918 en
Gerard Frede-
rik, geb. 26 Apr.
1919.-K.begon
zijnloopbaanop
het gebied van
het reiswezen,

den eersten Nov. 1904, bij Thos. Cook & Son te Amster-
dam. Toen deze firma in Mei 1907 een bijkantoor opende
in het Amstel Hotel te Amsterdam, werd K. als beheerder
hiervan aangesteld. - Den 26sten Augustus 1912 kwam hij
als sous-chef op het passagekantoor van „De Scheeps-
agentuur" te Weltevreden, waarvan hij in Juli 1919 tot
chef werd bevorderd. „De Scheepsagentuur" werd in Jan.
1921 opgenomen in de Stoomvaart Maatschappij „Neder-
land", tengevolge waarvan K. bij deze Mij. tot Chef v. h.
Hoofdbureau van den Passagedienst in Ned.-Indiö werd
benoemd. In 1933 repatrieerde besprokene via Noord- en
Centraal-Amerika om den eersten Juni de functie van
Directeur van Crans & Co. N. V. te aanvaarden. - De firma
Crans & Co. werd in 1872 opgericht door den oud-zee-
officier P. Crans; later traden als firmanten toe de zoons
P. Crans Jr. en J. H. Crans. In hoofdzaak bewoog de fir-
ma zich op het gebied van passages, assurantiën en expe-
dities en vertegenwoordigde de voornaamste Nederland -
sche Stoomvaart Maatschappijen, zoomede later de voor-
naamste buitenlandsche reederijcn. Door de vertegen-
woordiging der S.M. „Nederland" en van den Kon. West-
Indische Mailclienst (later opgenomen in de K.N.S.M.),
genoot de firma een algemeene bekendheid bij passagiers
van Oost- en West-Indië. Op l April 1933 werd de firma
omgezet in een naamlooze vennootschap, welke de zaken
op denzelfden voet voortzette, mot dien verstande, dat de



passage- en vrachtzakeii der N.V. Stoomvaart Maatschap-
pij „Nederland" zelfstandig als eigen kantoor dezer Mij.
worden behandeld. - K. is onderscheiden met de Ridder-
orde van de Kroon van Siam. - Behalve vele landen van
Europa en Ned. Oost-Indië bezocht K. Arabië, Straits
Settlements, Indo-China, China, Japan, de Philippijnen,
Noord- en Centraal-Amerika en West-Indië. - K. is in het
bezit van een fraaie postzegelverzameling. - Plein 22,
's-Gravenhage.


