
Hoopen, Gerhardus Arnoldus ten. - l)ir. der Accumula-
torenfabriek „Varta" te Amsterdam. - Geb. 10 Febr. 1893
te Teteringen, N.Br., als zoon v. Arend Jan t. H., gob.
17 Maart 1856 te Rotterdam, en Wïlhclrnina Louise
Scholten, geb. 28 Februaril864 te Winterswijk. - Geh. op
14 Mei 1927 m. Lucie Maria May, gob. 20 April 1902 te
Dessau (Duitschland). Uit dit huw. is een zoon geb. op 27
Apr. 1935, Johannes Arend Jan gcheeten. - Ten H.
genoot zijn. schoolopleiding te Breda, alwaar hij in 1910
slaagde voor het eindex. H.B.S. m. 5-j.c. Hierop volg-
de een jaar practijk in de machinefabriek van Bakker &
Rueb te Breda, waarna hij in Sopt. 1911 te Delft aan de
Techn. Hoogeschool ging stud. De mobilisatie, die hij
grootendeels als reservc-luitenant bij den Motordienst mee-
maakte, veroorzaakte een onderbreking van vier jaar.In



1918 zette ten
H. zijn studie
evenwel voort
en in 1920 be-
haalde hij het
ingenieurs dipl.
Van 1920 tot
1921 werkte hij
daarop bij de
fa. Lindeteves-
Stokvis te Am-
sterdam ; daar-
na tot '22 hield
hij zich bezig
m. h. uitwerken
van eenige pa-
tenten en uit-
vindingen. In
1922 trad hij als
ing. in dienst
bij de Siemens
Schuckert Wer-
ke den Haag
en was daarna
van 1923 tot
1925 bij de

Hcomaf te Hengelo. In laatstgenoemd jaar kreeg hij een
aanstelling bij de Akkumulatoren Fabrik Aktien Gesell-
schaft te Berlijn alwaar hij anderhalf jaar verbleef. In
October 1926 keerde hij naar het ingenieursbureau dezer
firma te Amsterdam terug. In 1934 volgde zijn benoeming
tot technisch dir. der Accumulatorenfabriek „Varta" te
Amsterdam. Deze maatschappij beoefent den verkoop van
accumulatoren in den meest uitgebreider! zin. Zij werkt
samen met alle takken van industrie, overheidsbedrijven,
P.T.T., de Ned. Spoorwegen, de Marine, het departement
van Koloniën, scheepswerven, automobielfabrieken, de
radio-industrie, duikbootconstructeurs, enz. Haar accu-
mulatoren worden veelvuldig naar Oost- en West-Indië
geëxporteerd. — Ten H. werkte mede aan cursussen voor
het Electro-Technisch Vakonderricht. Herhaaldelijk zijn
artikelen van zijn hand in tijdschriften verschenen. Hij
heeft België, Duitschland en Engeland bereisd en is lid
van diverse sport-, toeristen- en liefdadigheidsvereeni-
gingen. Hij behoorde in de jaren 1912 tot 1920 ook tot
degenen, die zich in de ontwikkelingsperiode van de
Radio, veel met dezen tak der techniek hebben bezig
gehouden. - Zoo heeft hij in de jaren 1916-1918 in den Haag
en Breda medegewerkt aan het tot stand komen der eerste
radiolampcii in ons land voor ontvangtoestellen en de
toepassing dezer lampen in de ontvangers voor radio-
telefonie. — Ruitersport en automobilisme behooren tevens
tot zijn liefhebberijen. - Spiegelenburghlaan 9, Aerden-
hout.


