
Hospers, Gerrit. - Fabrikant. - Geb. 15 Mei 1877 te
Vriezenveen. - Ouders: Leonard Bernard Hospers, geb.
24 Febr. 1845 en Helena Bramer, geb. 12 Jan. 1849. -
Goh. met Hendrika Pley, geb. l April 1878. - Kinderen:
Leonard Bernard, geb. 18 Sept. 1907, geh. met Elisabeth
Cathrina Krijger, en Gesina Albertha, geb. 12 Nov. 1909,
geh. met Ds. Maarten Coenraad Groenewoud. - Na de
lagere school doorloopen te hebben, ontwikkelde H. zich
verder door zelfstudie. - Hij leerde de hand weverij ken-
iieii in verschillende fabrieken om eenige jaren later als
reiziger in het bedrijf van zijn vader te komen; ook bij
zijn oom, die een handel in witte goederen dreef, was H.
vier jaar werkzaam. - Daarna keerde hij terug naar Vrie-
zenveen en begon zelf een grossierderij en detailhandel in
witte goederen. - Enkele jaren later richtte H. ook een
confectiefabrick op. - Onder de energieke leiding van H.
en zijn broer Jan Diederik kwam het bedrijf tot grooten
bloei' en weldra vonden de producten der fabriek afzet-
gebied over het geheele land. - In 1928 werd zijn zoon Leo-
nard Bernard in de fa. opgenomen; sinds Sept. 1937 is deze
thans met de leiding belast. -H. bekleedt in het openbare
leven vele belangrijke functies. - Zoo is hij voorzitter van
de ver. tot stichting en instandhouding van vrije scholen
met den bijbel te Vriezenveen, voorzitter van de ver. voor



9B in- en uitwendi-
ge zonding to

Vriezenveen,
waarvan uit-
gaan 2 scholen,
nl. te Wester-
haar en Vriezen-
veensche wijk,
lid van den Ge-
meenteraad van

Vriezenveen,
bestuurslid van
bet Chr. Lyce-
um te Almelo,
bestuurslid van
het blindenin-
stituut „Barti-
méus" te Zeist.
- Vroeger was
hij ook ouder-
ling en notabel
van de Ned.
Her v. Kerk te
Vriezenveen en
voorzitter van
het crisis-comi-

té. - H. maakte talrijke reizen door Europa; tevens be-
zocht hij onder leiding van Prof. Dr. Noordzij Palestina
en Egypte. - Vriezenveen.


