
Koster, Willem Otto Adriaan. - Firmant Koster's Kera-
misch Bureau. - Geb. 30 April 1884 te Utrecht. - Geh. met
Johannc Alida Marie Elisabeth Kamper. — Kinderen: Wil-
helmina Johanne, geb. 8 Mrt. 1910, geh. met Dr. Pestman;

Willem Otto Adriaan, geb. 2 Sept. 1911; Otto, geb. 10
Febr. 1914; Johan Adriaan, geb. 15 Mei 1917; Theodorus,
geb. l Juli 1918; Karel Leo Quintus, geb. 6 Mei 1926;
Johanne Wilhelmina, geb. 7 Pebr. 1930. - K. bezocht de
lagere school te Stompwijk en de Normaalschool te 's-Gra-
venhage; hij behaalde de hoofd-acte, alsmede de acten
M.O. staatsinrichting en geschiedenis en deed vervolgens
staatsexamen. Aanvankelijk was hij werkzaam als onder-
wijzer, achtereenvolgens te Wassenaar en Middelburg,
doch reeds spoedig verwisselde hij dezen werkkring voor
een industrieelen. In 1915 richtte K. te Schiedam een
fabriek op met het doel vuurvaste steenen te produceeren.
Vier jaar later trad hij in dienst der N.V. Ver. Nederl.



Chamottefabrieken te Geldermalsen, waarop in 1921 zijn
benoeming tot directeur dezer onderneming volgde. In
1926 reorganiseerde K. het bedrijf en stelde o.a. Ir. W. G.
Lingbeek als mede-directeur aan. K. legde zich vooral toe
op uitbreiding van de verkoopsorganisatie en slaagde er
in, den export naar de Koloniën en verscheidene industrie-
centra belangrijk op te voeren. Eenige jaren geleden werd
door K. ook een aanvang gemaakt met de vervaardiging
van zuurvaste materialen, die vooral voor de fabricage
van stikstof en aanverwante chemische producten van
belang zijn en in binnen- en buitenland groot afzetgebied
vinden. In 1936 nam hij ontslag als directeur en richtte
Koster's Keramisch Bureau op; dit bureau exporteert
naar vrijwel alle landen van Europa. Van 1915-1918 was
K. lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van
1918-1922 had hij zitting in den gemeenteraad van 's-Gra-
venhage. Tot 1921 was hij lid van den Vrijz. Dem. Bond;
in 1933 trad hij toe tot de Nat. Soc. Beweging, waar hij
thans verschillende leidende functies waarneemt. K. is
voorts lid der Prov. Staten van Gelderland, voorz. van de
Kamer van Koophandel van Tiel, lid van het Alg. bestuur
der Ned. Jaarbeurs, vice-voorz. dor Centrale Onderlinge
Zickteverzekeringmij. voor arbeiders, comm. van de N.V.
Anema, oud-lid van de Staatscomm. voor Lich. Opvoeding-
en secretaris van de crisis-enquêfcecomm. - Van zijn hand
verscheen een serie artikelen betreffende het woningvraag-
stuk en de industrie, alsmede een gedenkboek ter gelegen-
heid van de geboorte van Neeilands Krbonprinses;
tevens was hij redacteur van het tijdschrift „Sport". Voor
zaken en studie bezocht hij Ned.-Indië en alle landen van
Europa. - In zijn vrije uren houdt hij zich gaarne bezig
met sport en lit. - Huize „De Kosterkamp", Buurmalsen.


