
Hart, Arnold. - D\r. N.V. Wol Mij. Amsterdam v/h
L. & H. Hart to Amsterdam. - Geb. den 12den December
1880 te Winschoten als zoon van Bclia Ooltof'en Herman
Hart, wolhandelaar. - Goh. den ] Iden Febr. 1913 te
Assen, met Rosa Kan. — Kinderen: Henk Fredcrik, geb. 25
Maart 1914, semi-arts; en Frits Arnold, geb. 27 Januari
1917, werkzaam in den wolhandcl. - H. begon zijn loop-
baan, nadat hij de lagere school en de H.B.S. doorloopen
had, als volontair bij verschillende Duitsche tcxtielzaken.
In 1900 kwam hij in dienst bij de fa. L. & H. Hart te
Winschoten, waarin hij Mei 1905 mede-firmant werd. —
Genoemde firma werd l Mei 18615 te Winschoten opge-
richt door L. en FE. Hart. J)o vclleriblooterrj werd in 1899
geheel machinaal ingericht, terwijl in 1905 ook de wol-
wasscherij van oen moderne outillage werd voorzien. Be-
sprokene werd in 1920 belast met de directie van een te
Amsterdam opgericht bijkantoor; tevens verkreeg hij drie
jaar later de leiding van de N.V. Wol Mij. Amsterdam



welke l Januari
1923 gesticht
werd. De N. V.
Wol Mij. A'dam
voorh. L. & H.
Hart, waarvan
H. mede-direc-
teur is, ontstond
in 1926 door fu-
sie van de fa.
L. & H. Hart
met de N.V.
Wol Mij. Am-
sterdam. Het

hoofdkantoor
werd i. d. hoofd-
stad gevestigd,

jljk^^J! de handel in
huiden geliqui-
deerd en sinds-

dien legt de
N.V. zich speci-
aal toe op den
import van wol.
- Thans heeft
zij de beschik-

king over bijkantoren te Montevideo en te Buenos Aires.
- H. is secretaris van de Amst. Huiden & Lederbeurs;
voorz. van de Nederl. Ver. vu n Leder & Huidenhandela-
ren; bestuurslid Alg. Ver. van Wolhandel & Wolinclustrie
in Nederland. - Op buitenlandsohe reizen bezocht hij
vele landen van Europa, Amerika en Noord-Afrika. - Jan
Willem Brouwersplein 19, Amsterdam.


