
Johannes Henricus Cornelis van Hooff werd op 31 januari 
1935 in Eindhoven geboren. Na lager en middelbaar onder
wijs (HBS-B) volgde hij de opleiding Chemie aan de HTS 
Eindhoven. Na het beëindigen van deze studie vervulde hij 
eerst zijn militaire dienstplicht, waarna !hij gedurende 14 
maanden werkzaam was op het microbiologisch laboratorium 
van de N.V. Organon te Oss. In 1958 stapte hij over naar de 
TH Eindhoven waar hij als technisch ambtenaar in dienst 
kwam bij de vakgroep Anorganische Chemie en tevens de 
opleiding tot scheikundig ingenieur volgde. In 1964 werd 
deze studie succesvol afgerond en werd hij wetenschappelijk 
medewerker van Prof.dr. G.C.A. Schuit. Onder diens leiding 
verrichtte hij onderzoek op het gebied van de toepassing van 
ESR in de heterogene katalyse, welk onderzoek In 1968 werd 
afgerond met zijn promotie op het proefschrift "Formation of 

Surface-Peroxo compound". Aansluitend was hij van 1968 tot 1972 werkzaam bij Ketjen 
Catalysts te Amsterdam. In 1972 werd hij benoemd tot Lector in de anorganische chemie 
en katalyse aan de TH Eindhoven welke benoeming in 1978 werd omgezet in die van hoog
leraar. In die hoedanigheid verzorgde hij een deel van het onderwijs in de anorganische 
chemie en de katalyse en gaf hij leiding aan een deel van het onderzoek op het gebied van 
de heterogene katalyse, met als specialisatie de toepassing van zeolieten in de katalyse. Op 
1 juli 1996 is hij in de VUT gegaan en vanaf die datum heeft hij zijn onderwijs- en onderzoek 
activiteiten afgebouwd. In de periode van 1972 tot 1996 heeft hij ook diverse bestuurlijke 
functies bekleed binnen de Nederlandse en Internationale Katalyse wereld. Zo was hij 8 jaar 
bestuurslid van de Sectie Katalyse van de KNCV waarvan 4 jaar als voorzitter, was hij werk
groepleider binnen de SON werkgemeenschap Katalyse en heeft hij ook deel uitgemaakt 
van het bestuur van deze werkgemeenschap. Tenslotte was hij bestuurslid en vice-voorzitter 
van de International Zeolite Association en medeorganisator van de 5th International Zeolite 
Conference welke In 1989 in Amsterdam werd gehouden. 


