
Krul, Antoni Wilhelm. - Eigenaar van de Koninklijke
Banket-, Bonbons en Chocoladefabrieken v/h Firma J. A.
Krul. - Geb. 22 Maart 1878 te 's-Gravenhage als zoon
van Johannes Adolphns Hendiïcus Krul on Johanna Maria
Helena Heyiien - Geh. den 3den Sept. 1912 te 's-Graven-
hage met Christina Johanna Francisca Franses. - Kinde-
ren: Jan, geb. 16 Nov. 1913; Gerard, geb. l Oct. 1914;
Cornelis, geb. 23 Deo. 1915; Antoon, geb. 7 Febr. 1917;



Lodewijk geb. 4
Febr. '18; Frans,
geb. 19 Juli
1920; Rosalie,
geb. 21 Aug.
1921 ; Leo, geb.
25 Mei 1922;
Maria, geboren
6 Juni 1925;
Henri, geboren
8 Juni 1828. -
K. ontving zijn
opleiding in de
banketbakkerij

van zijn vader
en werkte tevens
in andere be-
drijven, bezocht
verschillende fa-
brieken in 't bui-
tenland, keerde
daarna terug in
do onderneming
van zijn vader
on begon nu
naast het be-

staande bedrijf, de fabricage van chocolade en. bonbons,
welk fabrikaat een buitengewoon goeden naam behaalde
evenals de reeds meer dan een eeuw alom bekende Krul's
Haagsche Hopjes. Reeds tal van jaren mocht de Firma
als Hofleverancier de wapens van verschillende vorstelijke
personen voeren en zij verkreeg in 1903 het praedicaat
Koninklijke. De zaak, die K. thans leidt, is in 1835 door
J. A. Krul gesticht. Voor reclame koos K. o.m. een der
modernste propagandamiddelen, nl. de film. Verschillende
malen heeft hij zitting gehad in de jury voor vaktentoon-
stellingen. — Door steeds het beste en nieuwste op dit ge-
bied naar voren te brengen breidde de onderneming zich
steeds uit en zij beschikt thans over een twaalftal filialen.
— Op geheel ander gebied nl. verwarming heeft K. zich
weten te onderscheiden, door uitvinding van een radiator
voor centrale gasverwarming, de zgn. ,,Hewa"-radiator,
waarvoor hem octrooi werd verleend in Nederland, Enge-
land, Amerika, Duitschland, België, Zwitserland en Frank-
rijk. - K. is regent van het Haagsche R.K. Wees- enouden-
liedenhuis. — Amaliastraat 4, 's-Gravenhage.
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