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behalen van hot einddiploma gedurende een jaar werk-
zaam in de firma on vertrok vervolgens naar Engeland,
waar hij o.a. te Glasgow practisch werkzaam was. Hij was
vervolgens werkzaam in Frankrijk en Duitschland en toen
in 1902 de firma omgezet werd in een N.V. nam de be-
sprokene zitting in de Directie. Mede-Directeuren waren
zijn vader, die reeds spoedig uittrad, en zijn broeder Frans
Klep Jr. Laatstgenoemde legde in 1906 zijn functie neer
en toen in 1924 de inmiddels tot Directeur benoemde
H.ubert Klep oveneens zijn functie neerlegde, werd K. als
eenig Directeur met de algeheele leiding der N.V. belast.
— De oorlogsjaren waren voor het bedrijf zeer gunstig en
nadien was het mogelijk do fabrieken en daarmede het
fabricageprogram sterk uit te breiden. Het personeel dat
in 1902 ongeveer 100 man sterk was is intusschen 500 man
geworden. Behalve ornamentwerk en scheepsbouwondcr-
d ooien worden tevens kachels, haarden en fornuizen voor
gas, kolen of eloctriciteit gefabriceerd. Niettegenstaande
de in de laatste jaren gerezen exportmoeilijkheden hoeft
do N.V. „Do Etna" zich kunnen handhaven als het grootste
bedrijf op haar gebied in ons land. - K. is bestuurslid van
de R.K.. Werkgever s ver een. in de Metaalnijverheid en
hoeft een belangrijke plaats in het vereenigingsleven van
do arbeiders en employé's van zijn fabrieken. - Tramsin-
gel 17, Breda.


