
Kiene, Fredericus Johannes. - Directeur N.V. Fabriek
van Chocolade en Suikerwerken J. C. Kiene & Co. - Geb.
11 Maart 1875 te Rotterdam. - Vader: Johannus Coenra-
dus Kiene; Moeder: Anna Maria Capel. - Goh. met Jeanne
ld a Parmen-
tier, geb. 16
Aug. 1881. -
Eén kind: Si-
monne Horten-
seThóroso Kie-
ne. - Na parti-
culier onder-
wijs genoten te
hebben, be-
zocht K. eenige
jaren een pen-

sionaat en
kwam op 18-
j arigen leeftij d
bij zijn vader in
het suikerwerk-
bedrijf. - Daar
hij aanvanke-
lijk echter wei-
nig interesse
voor dit bedrijf
bleek te heb-
ben, bekwaam-
de hij zich voor
een der exa-
mensderP.T.T.
- Na hiervoor geslaagd te zijn, kwam hij op het P.T.T.
kantoor te Rotterdam en was ruim tien jaar daar werk-
zaam. — In dien tijd ontstond steeds meer bola.ngstelling
voor het bedrijf van zijn vader, ook al omdat bij de P.T.T.
geen vooruitzichten bestonden. Tn 1905 trad K. wederom
in dienst bij zijn vader, om zich geheel aan diens bedrijf te
wijden. In 1910 werd hij vennoot in de zaak van zijn vader
en zette na diens overlijden in 1915 de zaak als overblij-
vend vennoot voor eigen rekening voort. Tn 1916 werd het
bedrijf naar Amsterdam overgeplaatst en omgezet in een
N.V. - Met trots mag K. terugzien op de jaren die achter
hem liggen, daar het vooral zijn werk is geweest, het be-
drijf tot grooten bloei te brensjen en het aantal arbeiders
op te voeren van 13 tot 350. De Vennootschap heeft een



belangrijke export over de geheele wereld. - De fabrieks-
gebouwen, gelegen aan de Looiers- en Lijnbaansgracht en
Passeerderstraat beslaan dientengevolge een zeer groote
oppervlakte, teneinde de productie gelijken tred te doen
houden met de vraag. - Kantoor Looiersgracht 45-55.
Privé adres: Koninginneweg 49. Amsterdam.


