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HET GULDEN BOEK VAN DE GEMEENTE HILVERSUM
De gemeente Hilversum kent verschillende onderscheidingen. Voor de belangrijkste onderscheidingen heeft de gemeente in het verleden twee vormen gevonden
om degenen te eren die zich jegens haar in bijzondere mate verdienstelijk hebben
gemaakt, of zich uit andere hoofde op uitzonderlijke wijze hebben onderscheiden.
De ene vorm bestaat in toekenning van de legpenning der gemeente in goud of
zilver, ingesteld bij raadsbesluit van 13 december 1939; de andere in inschrijving
in het Gulden Boek, waartoe de Raad op 3 februari 1953 heeft besloten. Hoewel
deels parallel lopend, onderscheiden de twee uitingen van eerbetoon zich toch
van elkaar. Beide zijn te beschouwen als hoge onderscheidingen. Het is de gedachte, dat de legpenning zal gaan boven de aantekening in het Gulden Boek.
Uitreiking van de penning zal dus minder vaak voorkomen dan de bedoelde inschrijving. Om de exclusieve waarde van de legpenning te benadrukken heeft de
gemeenteraad in mei 2016 besloten aan de legpenning in goud de vermelding
“Ereburger” te verbinden en de legpenning in zilver te doen vervallen. Uiteraard is
begiftiging met de legpenning feitelijk slechts denkbaar aan levende personen.
Daarentegen is het Gulden Boek zodanig op te vatten, dat het mede geldt als het
boek van verdiensten van de historie. Dit heeft tot gevolg dat daarin, althans bij
openstelling, óók plaats is voor de vermelding van overledenen die hun spoor
hebben achtergelaten. Daarnaast beoogt het Boek echter niet minder de huldiging van diegenen van het levend geslacht, die de Hilversumse gemeenschap door
bewezen diensten of verheven voorbeeld uitzonderlijk aan zich hebben verplicht.
Inschrijving draagt het karakter van openlijke waardering voor leven en werken
ten dienste van maatschappij en medemens in plaatselijk verband. Het hooghouden van de onderscheiding dwingt er toe, dat ook de opneming in het Gulden
Boek een zeldzaamheid blijft. Anderzijds ligt het in de bedoeling dat er steeds
enkelen uit de levende generatie zullen zijn, die het voorrecht genieten in het
Boek te zijn opgenomen. Nochtans blijft de betekenis voor hen beperkt tot dit
eerbetoon. Rechten kunnen aan de inschrijving niet worden ontleend. De vermelding “Ereburger” is alleen voorbehouden aan ontvangers van de legpenning als
hoogste onderscheiding. Voor het tijdstip van inschrijving is gekozen voor de ‘verjaardag’ van de gemeente, d.w.z. de 4e maart, op welke dag in het jaar 1424 immers de banscheiding werd gegeven waarbij Hilversum tot zelfstandigheid kwam.
Na het raadsbesluit van 3 februari 1953 heeft het gemeentebestuur zich door een
commissie doen voorlichten over de vorm welke aan het Boek dient te worden

gegeven en de inschrijvingen die in eerste aanleg behoorden plaats te vinden. In
het eind van 1954 was het onderzoek zo ver gevorderd dat de nodige besluiten
konden worden genomen en het werk tot uitvoering kon worden gebracht. Gekozen is een fraai gebonden boek met perkamenten omslag, gevat in een eveneens
met perkament beklede doos. Het boek bevat 150 bladen, elk dienend voor de
vermelding van een persoon, met een korte omschrijving van zijn of haar betekenis en verdiensten. Bij de formele ingebruikstelling op 4 maart 1955 zijn 46 bladzijden gevuld, waarvan 36 met de namen van de overledenen en 10 met die van
de levenden. De overige bladzijden zijn bestemd voor later volgende inschrijvingen, hetzij bij bijzondere gelegenheden, hetzij wederom op de 4e maart. Wat de
eerste - d.i. de historische - groep betreft, is het begin gezocht bij de tijd toen de
sterke ontwikkeling van de gemeente intrad, met als keerpunt de aanleg van de
spoorlijn in 1874. De volgorde van de vermeldingen bij de openstelling van het
Boek is, in beide afdelingen, bepaald naar de geboortedag van de ingeschrevenen.
Vooraf gaat de lijst van houders van de legpenning, in opvolging naar het tijdstip
van verlening. Elk van deze is voorts op het aan hem of haar gewijde blad te vinden.
Het Gulden Boek is bestemd om op een ereplaats in het archief van de gemeente
te worden bewaard, en bij voorkomende gelegenheden aan belangstellenden te
worden vertoond. Men kan dan elk gewenst blad opslaan en lezen wat - in gekalligrafeerd schrift - omtrent de daarop ingeschrevene staat aangetekend.
De wenselijkheid om meer algemene bekendheid te geven aan de inhoud van het
Gulden Boek en vooral ook aan de redenen welke aanleiding hebben gegeven tot
de onderscheiden inschrijvingen, heeft het gemeentebestuur in 1978 doen besluiten een en ander ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Gulden Boek te
publiceren in een nieuwe geheel bijgewerkte uitgave van ingeschrevenen in het
Gulden Boek. Na de wijziging van het “Reglement onderscheidingen gemeente
Hilversum” in 2016 is de inleiding van deze uitgave aangepast.
december 2016

LEGPENNING DER GEMEENTE

Toegekend aan:

Nr. Gulden Boek:

J.H.J.M. Lambooy,
Burgemeester,

30 december 1939,

goud

28

B.H. Bakker,
Wethouder,

31 maart 1947,

goud,

31

Mevr. A. NoordewierReddingius,
Concertzangeres,
1 september 1948,

zilver,

23

W.M. Dudok,
Gemeente-architect, 21 juli 1949,

goud,

42

J.H. Meijer,
Plantsoenmeester,

31 augustus 1953,

zilver

34

J.A. van Zutphen,
Bestrijder van
de tuberculose,

7 oktober 1953,

zilver,

37

J. Schipper,
Bestuurder van
Sociale Instellingen,

25 februari 1960,

zilver,

44

Mevr. H. StraalmanKremer,
Wethouder,

4 maart 1963,

goud,

60

J.J.G. Boot,
Burgemeester,

29 december 1967, goud,

66

Mevr. W.A. Boot-Colijn,
Echtgenote van
burgemeester,

29 december 1967,

zilver,

67

H.W. Rozeboom,
Directeur gemeentelijk
energiebedrijf,

9 april 1970,

zilver,

76

Mevr. G.D. van SwolBrouwenstijn,
Concertzangeres,

5 april 1971,

zilver,

77

dr. P.G. van de Vliet,
Wethouder

15 juli 1974,

goud,

85

dr. P.J. Platteel,
Burgemeester

23 februari 1976,

goud,

88

mr. K.H.J. Dorren,
Gemeentesecretaris,

25 mei 1982,

zilver,

98

dr. G.P. Freeman,
Wethouder

17 mei 1986,

goud,

110

Mevr. J.G. KraaijeveldWouters
Burgemeester,

27 mei 1997,

goud,

131

E.C. Bakker
Burgemeester,

29 maart 2011,

goud,

151

J.H. Wijzenbeek,
Vioolpedagoge

16 januari 2018,

goud,

159

P.I. Broertjes,
Burgemeester,

14 december 2021,

goud,

163

ALBERTUS PERK
geboren 15 april 1795

1

Albertus Perk was de telg uit een Hilversums geslacht (o.a. houders van het PerkHaanse veer op Amsterdam), dat in de 18e eeuw deel had aan het Dorpsbestuur.
Reeds jong werd hij met gewichtige waardigheden bekleed. Onder andere was hij
secretaris van Stad en Lande van Gooiland, en sedert 1816 secretaris, tevens ontvanger der gemeente Hilversum; sinds 1820 bovendien notaris. Toen de invoering
van de gemeentewet in 1851 deze ambten onverenigbaar maakte, legde hij zijn
gemeentelijke werkzaamheden neer, om echter terstond tot raadslid en wethouder te worden gekozen, welke functies hij tot zijn dood bleef vervullen. Zodoende
had hij 64 jaar lang zitting in het dagelijks bestuur der gemeente.
Perk heeft vooral hoogst verdienstelijk werk verricht door zeer belangrijke bijdragen tot de beschrijving van de geschiedenis van het Gooi en de rechten der erfgooiers.
overleden 7 december 1880

Dr. JOHANNES FREDERICUS VAN HENGEL
geboren 6 maart 1811

2

Dr. J.F. van Hengel, geboren te Grootebroek en gepromoveerd aan de Rijks Universiteit te Leiden, begon in 1838 de dokterspraktijk in Hilversum, die hij 54 jaar
lang bleef uitoefenen. Met hart en ziel was hij de huisarts van zijn dagen. Tevens
was hij een onverpoosd strijder voor betere maatschappelijke toestanden.
Van hem ging het initiatief uit voor de behartiging van allerlei medische en hygienische belangen, in het bijzonder ten dienste van de minder bedeelden. Hiertoe
behoren de warme spijsuitdeling (1854 - 1930), een badhuis (1857), doelmatige
woningbouw en andere nuttige inrichtingen voor de arbeidersklasse (1862).
Voorts was hij de eerste voorzitter van de kring "Het Gooi en Omtrek" van de
Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (1854 -1860), welke later voortzetting vond in de afdeling "Gooi en Eemland" van de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (1890); alsmede samensteller van
"Geneeskundige Plaatsbeschrijving in Gooiland" (uitgegeven met medewerking
van Dr. S. Stratingh Tresling, 1857) en mede-oprichter van het Herstellingsoord
Trompenberg (1875 -1922).
Dr. van Hengel heeft zich onderscheiden als een buitengewoon markante voorvechter met vooruitziende blik op het gebied van de volksgezondheid in die tijd,
toen daaraan in deze streek nog zeer veel ontbrak.
overleden 18 april 1892

ANTHONIUS BROUWER
geboren 18 juli 1827

3

Anthonius Brouwer, geboren te Nijkerk, beoefende aanvankelijk het vak van rijtuig- en huisschilder.
Spoedig kwam zijn talent als kunstschilder aan het licht. Hij werd in staat gesteld
aan de Academie te Amsterdam te studeren. Na zich in 1850 in Hilversum te hebben gevestigd, begaf hij zich meermalen naar het buitenland. Voornamelijk legde
hij zich toe op de gewijde kunst. Tijdens een verblijf in München tegen het jaar
1860, schilderde hij de 14 staties van de lijdensweg, die sinds 1892 in de (nieuwe)
St. Vituskerk hangen. In 1886 maakte hij een studiereis naar het Heilige Land,
waar zijn bekendste werk tot stand kwam: het Panorama van Jeruzalem, dat lange
tijd opgesteld is geweest in het Panoramagebouw te Amsterdam en veel belangstelling trok. In verschillende kerken van het land bevinden zich kruiswegstaties,
schilderingen en altaarstukken van Anthonius Brouwer. Beminnelijkheid en eenvoud vormden de grote kracht van zijn taferelen.
Ook gingen hem de zedelijke en maatschappelijke belangen, vooral van de jongeren, ter harte en hield hij zich bezig met muziek. Hij nam het initiatief tot de eerste uitvoering van een Weihnachtsoratorium en verzorgde daarbij de levende
beeldengroepen.
overleden 4 juli 1908

JOHANNES GERADTS
geboren 12 januari 1837

4

Johannes Geradts, geboren te Zierikzee, en op 19 april 1856 gevestigd te Hilversum, nam in 1859 de in de eerste helft van deze eeuw opgerichte drukkerij van de
heer P.M. van Cleef over. Daarbij was hij boekhandelaar en uitgever. De "boekwinkel van Geradts" vormde in de jaren na 1877 een middelpunt van intellectueel
verkeer, waarvan de heer Geradts de centrale figuur was.
In 1871 ondernam hij de uitgave van "Het Nieuwsblad voor het Gooi", de voorloper van "De Gooi- en Eemlander", eerst als weekblad, doch sedert 1901 tweemaal
per week en van 1922 af dagelijks verschijnend. Aanvankelijk werd de inhoud van
de krant nagenoeg geheel door hem persoonlijk verzorgd. Van 3 september 1901
tot 2 september 1919 had de heer Geradts zitting in de gemeenteraad.
overleden 19 januari 1925

BENJAMIN WILLEM BLIJDENSTEIN
geboren 20 juli 1839

5

B.W. Blijdenstein, geboren te Enschede, vestigde zich in 1881 te Hilversum. In zijn
hoedanigheid van directeur van de Twentse Bank bekleedde hij een voorname
plaats in de financiële wereld. Hij bewoonde huize "Vogelenzang" aan de 'sGravelandseweg, waar de later aangelegde wegen, ter herinnering, de namen van
Blijdensteinlaan en Laan van Vogelenzang hebben gekregen. Het nabijgelegen
Pinetum is een overblijfsel van de voormalige buitenplaats.
Voor de locale gemeenschap is de heer Blijdenstein een figuur van bijzondere
betekenis geweest. Zowel in het openbare als in het verenigingsleven vervulde hij
een belangrijke rol. Hij behoorde tot de oprichters van de Centrale Raad voor
Hulpbetoon en Armenzorg (1903). Door enige aanzienlijke schenkingen aan de
gemeente maakte hij de stichting mogelijk van het Verzorgingshuis voor ouden
van dagen (1911). Ook werkte hij met kracht mede aan verschillende andere instellingen in het belang van het geestelijk en stoffelijk welzijn van zijn plaatsgenoten.
Van 1893 tot 1899 had hij zitting in de gemeenteraad.
overleden 10 april 1914

JOHANNES HERMANUS BAREND KOEKKOEK
geboren 6 juli 1840

6

J.H.B. Koekkoek, zoon en leerling van de landschap- en zeeschilder Hermanus
Koekkoek (1778 -1851), werd te Amsterdam geboren.
In 1868 koos hij Hilversum tot woonplaats. Lange tijd bewoonde hij het karakteristieke dorpshuis aan de Herenstraat, waarin later de openbare leeszaal gevestigd is geweest.
Koekkoeks voornaamste werk is geweest het schilderen van de zee, met schepen,
het strand, kusttaferelen en duinlandschappen. Zijn, romantisch getinte, stukken
getuigden van kennis, waarheidszin en ernstige studie. Hij maakte opgang in de
jaren zeventig en tachtig.
Vele van zijn schilderijen werden naar het buitenland verkocht.
Aldus heeft Koekkoek het zijne gedaan voor het hooghouden van Nederlands
naam op het gebied van de schilderkunst tot ver over de grenzen.
overleden 24 januari 1912

WILHELMUS JOHANNES DE WIT Gzn.
geboren 12 maart 1842

7

W.J. de Wit Gzn., heeft zijn gehele leven in Hilversum doorgebracht.
Hij was uit een weversgeslacht afkomstig. Met zijn broeder, A.A. de Wit, volgde hij
zijn vader op in de directie van de Tapijtweverij G. de Wit en Co. Na de dood van
de broer voerde hij de leiding vele jaren alleen. De firma De Wit behoorde tot de
belangrijkste weversbedrijven die Hilversum destijds als vrijwel enige industrie
kende. Het bedrijf werd zowel in technisch als in sociaal opzicht met vooruitstrevendheid gevoerd. Zo gaf het een voorbeeld in de afschaffing van de gedwongen
winkelnering. Voorts ging het als eerste ter plaatse in 1876 over tot toepassing
van stoomwerktuigen. De onderneming werd omgezet in "Machinale Tapijt Fabriek v.h. G. de Wit en Co". (Matawit). Thans leeft zij nog voort in de N.V.
Verenigde Tapijt Industrie, Veneta.
De heer W.J. de Wit Gzn. genoot grote achting door zijn medeleven met de arbeiders en zijn weldadigheid.
Lange tijd was hij voorzitter van de Vereniging van de H. Vincentius a Paulo.

overleden 21 maart 1914

PROFESSOR Dr. JAN DE LOUTER
geboren 3 augustus 1847

8

Professor De Louter werd geboren te Amersfoort en was van 1877 tot 1919 hoogleraar, eerst twee jaren aan de Amsterdamse Universiteit, daarna aan die van
Utrecht. Hij is een sieraad voor ons volk geweest, niet alleen om zijn rijke wetenschappelijke arbeid, maar ook om zijn edele persoonlijkheid.
Hij schreef standaardwerken over het Indische Staatsrecht en het Volkenrecht.
Op dit laatste gebied heeft Prof. De Louter zich een wereldnaam gemaakt. Zijn
warm gevoel voor de gerechtigheid maakte hem tot kampioen voor de verslagenen (Boeren, Finland, België, Verdrag van Versailles).
Hij kwam op voor de rechten van de verdrukten, ongeacht of dit aanstoot kon
geven aan de machtigen der aarde.
Het buitenland erkende de verdiensten van deze geleerde o.a. door een eredoctoraat aan de Universiteit van Keulen.
Prof. De Louter is leermeester van H.M. Koningin Wilhelmina geweest. De laatste
twintig jaren van zijn leven woonde hij in Hilversum. Aldaar gaf hij blijk van zijn
belangstelling voor de volksontwikkeling door zitting te nemen in het bestuur van
de Openbare Leeszaal en Bibliotheek.
overleden 6 maart 1932

CORNELIS JACOBUS SNIJDERS
geboren 29 september 1852

9

Generaal C.J. Snijders werd te Nieuwe Tonge geboren. Na een militaire opleiding
en eervolle dienst, eerst in Nederlands Oost-Indië en daarna in het vaderland,
kwam hij in 1910 aan het hoofd van de Generale Staf van het Nederlands leger te
staan.
Bij de mobilisatie in 1914 werd hem de buitengewoon verantwoordelijke taak van
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht opgedragen. Vier jaar lang heeft hij
deze uiterst moeilijke functie vervuld met een moed, wijsheid en talent, die hem
het vertrouwen en de dank van de natie verschuldigd hebben gemaakt. Na afloop
van de wereldoorlog 1914 -1918 volgde zijn ontslag uit de dienst.
Als ambteloos burger bleef de heer Snijders opkomen voor de handhaving van
Nederlands naam in de wereld.
Onder andere was hij voorzitter van de Koninklijke Nederlandse vereniging "Ons
Leger", en verleende hij krachtige medewerking aan de ontwikkeling van de burgerluchtvaart.
Op 30 mei 1930 vestigde de heer Snijders zich metterwoon in Hilversum. Ook
gedurende zijn negenjarig verblijf alhier was hij, ondanks het klimmen der jaren,
nog actief. Bij voorkomende gelegenheden toonde hij belangstelling voor de
plaatselijke samenleving. Zodoende is de gemeente onafscheidelijk verbonden
aan de nationale figuur, die Generaal Snijders is geweest.
overleden 26 mei 1939

FRANS WILLEM BERNARD BARON SLOET TOT EVERLO
geboren 29 september 1853

10

F.W.B. baron Sloet tot Everlo, geboren te Denekamp, vestigde zich in 1882 te
Hilversum. Hij verwierf zich een belangrijke praktijk als huisarts, welke hem algemeen geacht en gezien maakte.
Van bijzondere betekenis voor de gemeenschap is geweest het krachtig aandeel
dat hij, tezamen met de toenmalige pastoor van Hilversum, deken J.L. Jansen,
heeft gehad in de totstandkoming en de eerste bouw van de Rooms-Katholieke
Ziekenverpleging. Zowel de komst van de zes zusters der Orde van de H. Carolus
Borromeus, onder leiding van de eerwaarde Moeder-Overste Canisia, die op 5 juni
1891 het werk (met drie bedden) begonnen in een huis aan de Langestraat, als de
aankoop van grond aan het Krakebeen (later verdoopt in Koningsstraat), waar
thans het gehele complex van het ziekenhuis staat, is grotendeels het werk van
dokter Sloet tot Everlo geweest.
Met zijn pioniersbeleid heeft hij de dank verdiend van zijn tijdgenoten en het
nageslacht.
overleden 7 januari 1931

PROF. Dr. JOHANNES HERMANUS GUNNING Wzn.
geboren 13 juli 1859

11

Prof. Gunning werd te Amsterdam geboren en promoveerde in 1882 in de klassieke letteren. Na een rectoraat aan het gymnasium te Zwolle wijdde hij zich geheel
aan de paedagogiek. Van 1923 tot 1932 vervulde hij het ambt van buitengewoon
hoogleraar in dat vak aan de Rijks Universiteit te Utrecht. Op het gebied van de
opvoedkunde is Prof. Gunning een pionier in Nederland geweest. Zowel door zijn
talrijke geschriften als door zijn markante persoonlijkheid was zijn invloed op dit
nieuwe terrein van wetenschap zeer groot.
Ook heeft hij een belangrijk aandeel gehad in het onderwijs en de opvoeding van
H.M. Koningin Juliana.
Voorts komt hem veel verdienste toe voor zijn streven in het belang van de totstandkoming en het tot bloei brengen van de Nederlandse Bachvereniging.
In de gemeente leeft zijn naam voort in de openbare lagere school aan de Marterlaan: de Prof'. Dr. J.H. Gunning Wzn.-school.
In 1917 is Prof. Gunning in Hilversum komen wonen. Ook aan de plaatselijke belangen gaf hij zijn krachten. Jarenlang was hij curator van het gymnasium en gedelegeerde van de gemeente bij de Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Van 1925 tot
1935 had hij zitting in de gemeenteraad.
overleden 5 maart 1951

JONKVROUWE HENRIETTE SARAH HARTSEN
geboren 26 oktober 1860

12

Jonkvrouwe H.S. Hartsen vond haar levensarbeid in de bestrijding van het drankmisbruik en in het werk der Evangelisatie. Zij nam in die arbeid niet alleen in Hilversum, waar zij vele jaren heeft gewoond, maar ook in het gehele land een voorname plaats in. Van haar ging het initiatief uit tot de oprichting van het "Uniehuis", een tehuis waarin drankzuchtige vrouwen werden opgenomen, welke inrichting aanvankelijk in Hilversum was gevestigd en in 1911 naar Beekbergen
werd overgeplaatst, waarheen zij zelf toen ook verhuisde. Freule Hartsen bezat de
voornaamheid van karakter, welke ook het kenmerk was van haar vader, die vele
jaren lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en van 1888 tot 1891 Minister
van Buitenlandse Zaken is geweest. De Minister Hartsenlaan herinnert aan de
plaats waar zich zijn buitenverblijf bevond. Van moederszijde was zij een kleindochter van Mr. Jacob van Lennep, met wie zij een grote levendigheid van geest
gemeen had.
Om haar persoon en haar werk genoot Freule Hartsen de algemene achting. Zij
had contact met alle lagen der bevolking en kwam in de gezinnen waar het
drankmisbruik ellende bracht. Van haar woord ging grote invloed uit. Voor de
verwezenlijking van hetgeen zij als haar levensroeping beschouwde, spaarde zij
moeite noch kosten.
overleden 29 november 1946

HENRIETTE AMELIE JEANETTE GROTHE JONKVROUWE TWISS
geboren 14 november 1860

13

Amy - zoals zij werd genoemd - Grothe-Twiss, geboren te Utrecht, vestigde zich in
1892 te Hilversum en bleef daar tot haar dood woonachtig. Het echtpaar GrotheTwiss heeft jarenlang het statige, voor hen aangelegde buitengoed "Corvin" aan
de Bergweg bewoond.
Zij vestigden daarin een middelpunt van kunstzinnig leven, dat in het begin van
deze eeuw van bijzonder belang is geweest voor Hilversum en wijder kring in den
lande.
Nadat mevrouw Grothe-Twiss in de zomer van 1903 enkele openluchtspelen had
laten opvoeren op de Zwaluwenberg, deed zij aan de zoom van de tuin bij "Corvin" een openluchttheater inrichten, waarin onder haar leiding tal van voorstellingen zijn gegeven en later ook gezelschappen van buiten zijn opgetreden. Dit kleine theater in het Susannapark was aanvankelijk een unicum in het land.
Na de eerste wereldoorlog geraakte het in ongebruik. Echter heeft het door mevrouw Grothe-Twiss gegeven voorbeeld hier en daar elders navolging gevonden.
overleden 9 december 1947

CATHARINA PHILIPPINA THERESIA TADDEL
geboren 8 juli 1863

14

Catharina P.T. Taddel, geboren te Utrecht, kwam in 1887 met haar ouders naar
Hilversum. Van jongs af hield zij zich bezig met godsdienstig en sociaal werk, o.a.
Zondags-, naai- en breischool, moedervereniging. Bewogen door de nood en het
gebrek in vele, vaak slecht behuisde gezinnen, trok zij zich weldra vooral het lot
van de zieken aan. In 1892 nam zij, in samenwerking met de dames Dermout, het
initiatief tot verstrekking van voedsel, kleren en dekens, alsmede enige wijkverpleging. Drie jaar later kwamen er enkele vaste zusters en kon aan het Krakebeen
(de Koningsstraat) een spreekuur worden ingesteld, waar de gemeente-arts zitting had.
Mede door de stuwende kracht van Mejuffrouw Taddel is hieruit de Vereniging
voor Diaconessenarbeid voortgesproten (1897), die haar ziekenhuis aan de Neuweg stichtte (1900).
Klein begonnen, groeide deze inrichting snel. Tot haar vertrek uit de gemeente
(1923), heeft Mejuffrouw Taddel in grote ootmoed, gehoorzaamheid en trouw,
haar kracht en haar liefde gegeven voor de belangen van de jonge inrichting, de
zusters en de patiënten.
Bescheidenheid, stilheid van wandel, eenvoud en tevredenheid waren de kenmerken van haar godvruchtig gemoed. Door leven en werken heeft zij, volgens
het bij haar afscheid gesproken woord, een pand achtergelaten dat met eerbied
wordt bewaard. Het bestuur van de Vereniging heeft haar geëerd door het huis
aan de Neuweg
89, waar thans de rustende zusters wonen, de naam te geven van "'t Huis Taddel".
overleden 27 april 1941

JAN BOERHOUT
geboren 2 september 1863
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Jan Boerhout, geboren te Hilversum, beoefende het beroep van banketbakker. In
de kringen van zijn vak trad hij op de voorgrond.
O.a. was hij voorzitter van de afdeling Gooiland van de Nederlandse Banketbakkersvereniging en redacteur van het landelijk orgaan der vereniging. Daarnevens
bekleedde hij verschillende functies in het openbare en kerkelijke leven ter plaatse.
Van 26 mei 1914 tot 2 september 1919 had hij zitting in de gemeenteraad.
De heer Boerhout beschikte over ruime kennis en een welversneden pen. Met
een belangrijke bijdrage in het Gedenkboek der gemeente 1424 -1924 gaf hij een
vaardige beschrijving van oud- en nieuw-Hilversum.
Talrijke artikelen van zijn hand verschenen in de plaatselijke pers, waaronder een
reeks van gedichten in oud-Hollandse trant, naar het voorbeeld van Jacob Cats,
welke als "Sinnebeelden" in het Zondagsblad van "De Gooi- en Eemlander" het
licht zagen.
overleden 14 juli 1930

GEERT VAN MESDAG
geboren 6 november 1863
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Geboren te Groningen, begon G. van Mesdag zijn loopbaan met werkzaamheden
in de handel aldaar. Na enige jaren trad hij in de cacao-industrie, bij de bekende,
ruim een eeuw tevoren opgerichte firma C.J. van Houten en Zoon te Weesp. In
1893 werd hij beherend vennoot. Tijdens zijn beheer beleefde het wereldbefaamde bedrijf een tijdperk van grote bloei.
Ook na zijn aftreden vervulde de heer Van Mesdag verschillende andere belangrijke functies in den lande.
Onder andere was hij President-Commissaris van Philips Gloeilampen Fabriek te
Eindhoven en van de Maatschappij voor Hypothecair Crediet te 's-Gravenhage.
Eveneens had hij zitting in openbare lichamen.
Eerst wonend in Weesp, en sinds 1898 in Hilversum, had hij achtereenvolgens
zitting in de raden der gemeenten, en bovendien een tijdlang in de Provinciale
Staten van Noordholland. Voorts was hij van 1922 tot 1939 lid van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Gooiland, waarvan hij vele jaren het voorzitterschap bekleedde.
Daarnevens bewoog de heer Van Mesdag zich op allerlei ander gebied. Vele jaren
was hij bestuurslid, en een bijzonder verdienstelijk voorzitter van de Spaarbank
Hilversum. Hij werkte mede aan de oprichting van de Centrale Raad voor Hulpbetoon en Armenzorg (1903).
Ook de kunst had zijn grote belangstelling. Zijn huis - eerst "Quatre Bras", later:
“de Oersberg", beide aan de 's-Gravelandseweg – borg waardevolle schilderijen.
Ten slotte stond de heer Van Mesdag in hoog aanzien om zijn weldadigheid in
ruime kring.
overleden 7 november 1939

EMIL LUDEN
geboren 14 november 1863
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Emil Luden, geboren te Amsterdam, werd reeds vroeg bewoner van het Gooi:
eerst Bussum (1887) en sedert 6 mei 1895 te Hilversum.
Aanvankelijk was de heer Luden zakenman. Zijn levenstaak vond hij echter in de
behartiging van de belangen der Erfgooiers.
Bij de invoering van de Erfgooierswet-1912 werd hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot voorzitter van de Vereniging :"Stad en Lande van Gooiland", welke
functie hij op voortreffelijke wijze tot zijn dood beleef vervullen (7 mei 1913 - 9
januari 1942).
In deze hoedanigheid werd de heer Luden een leidende figuur, met zeer bijzondere gaven van hoofd en hart, en met de grootste volharding arbeidend aan het
herstel van de karakteristiek in het Gooise landschap, zijn bossen, heiden en weiden.
Van zijn hand verschenen belangrijke geschriften over Stad en Lande en het Erfgooiersvraagstuk.
De heer Luden was Generaal-Majoor b.d. bij de Artillerie.
Hij liet zich het landhuis "Spijkerpolder" aan de Witte Kruislaan bouwen, uitzicht
gevend op het kernpunt van zijn werkzaamheid: het Gemeenlandshuis van Stad
en Lande van Gooiland, gebouwd in 1917 door de architect K.P.C. de Bazel.
Ook de gemeente Hilversum heeft veel aan de heer E. Luden te danken. Onder
andere was hij mede-stichter van het Gooisch Museum.
overleden 9 januari 1942

PIETER JOHANNES VAN RAVESTEIJN
geboren 12 augustus 1864
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P.J. van Ravesteijn, geboren te Hoogvliet, vestigde zich in 1913 te Hilversum. Tevoren was hij werkzaam bij het onderwijs in Nederlands Oost Indië. Van 1912 tot
1931 vervulde hij de betrekking van arrondissements schoolopziener (later inspecteur bij het Rijks schooltoezicht). Van zijn hand verschenen enige werken op
het gebied van onderwijs. Voorts schreef en componeerde hij kinderliederen. In
ruime mate ging zijn belangstelling uit naar de historie.
Tezamen met de heren J. Boerhout en C.L. Heek vormde hij de commissie van
redactie van het Gedenkboek der gemeente 1924. Hij bewerkte het inleidend
hoofdstuk over de hoofdpunten uit de staatskundige geschiedenis van Hilversum,
alsmede enige bijdragen in de hoofdstukken over het onderwijs en de natuurhistorie.
Van 1915 tot 1923 was de heer Van Ravesteijn lid van de gemeenteraad en van
september 1918 tot september 1919 wethouder.
overleden 18 januari 1932

CORNELIS ANDRIESSEN Jr.
geboren 28 januari 1865
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Cornelis (Kees) Andriessen Jr., geboren en getogen te Hilversum, is de plaats waar
hij het levenslicht aanschouwde zijn leven lang getrouw gebleven.
Zoon van Cornelis Andriessen Sr., telg uit een muzikaal geslacht, is ook Cornelis
Jr., geheel in de muziek opgegaan. Meer dan 40 jaren was hij dirigent van de afdeling van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Voorts was hij vele jaren
organist in de St. Vituskerk en leidde hij het Muziekinstituut Andriessen.
Met dit alles heeft de heer C. Andriessen Jr., een belangrijke invloed gehad op het
plaatselijk muziekleven zijner dagen. Bovendien verwierf hij zich bekendheid als
componist, o.a. van een suite, getiteld "In Gooilands Dreven", een orkestwerk
"Aan Zee", een requiem, alsmede van de muziek voor vele liederen.
Bij het bereiken van de zeventigjarige leeftijd in 1935 hebben oud-leerlingen de
heer Andriessen gehuldigd met de aanbieding van een gedenkboek.
overleden 22 januari 1947

JACOBUS URLUS
geboren 9 januari 1867
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Jacobus (Jacques) Urlus werd geboren te Hergenrath, bij Aken. Op jeugdige leeftijd kwam hij naar Tilburg, waar men in de zangvereniging zijn mooie stem ontdekte. Hij werd een beroemd operazanger.
Na zijn opleiding maakte hij gedurende zes jaren (1894 -1900) deel uit van de
Nederlandse Opera. Zijn verder leven tot na de eerste wereldoorlog bracht hij
hoofdzakelijk in het buitenland door. Onder andere was hij verbonden aan de
Opera te Leipzig en de Metropolitan Opera te New York. Hij trad op in alle belangrijke
steden van Europa. Ook zong hij in de Festspiele te Bayreuth.
Van 17 mei 1920 tot 7 juli 1933 woonde de heer Urlus in Hilversum.
In die tijd was hij trouwe medewerker bij de uitvoeringen van het Concertgebouw
Orkest te Amsterdam. Zanger met wereldnaam, vond Urlus vooral bewondering
door zijn partij in Mahlers Lied von der Erde.
overleden 6 juni 1935

JOHAN WILLEM HANRATH
geboren 24 december 1867
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J.W. Hanrath, geboortig uit Amsterdam, ontving zijn bouwkundige opleiding te
Berlijn. In 1893 naar Hilversum gekomen, ontwikkelde hij zich weldra tot een
bouwmeester van betekenis in ons land. Eerst onder Duitse, daarna onder Engelse en Amerikaanse invloeden werkend, vond hij na enige tijd eigen vormen. Zijn
scheppingen kenmerken zich door grote lijnen, goede massa-groepering, symmetrisch evenwicht, fijnheid en eenvoud, alles als vrucht van ernstige studie.
Een en ander heeft de heer Hanrath bij uitstek gemaakt tot bouwer van land- en
buitenhuizen, aanpassend bij de omringende natuur.
Verschillende daarvan sieren het Gooi, maar ook elders staan er vele, vooral in
Twente en Noord-Brabant. Ook bracht bij belangrijke utiliteitswerken tot stand,
zoals scholen (m.n. in Eindhoven) en het Diaconessenhuis te Utrecht.
Bovendien voerde Hanrath met grote bekwaamheid restauratiewerken uit, o.a.
het stadhuis van Helmond. In het bijzonder in Hilversum, waar hij het door hem
zelf gebouwde landhuis "d'Olijftak" aan de Rossinilaan bewoonde, leeft zijn naam
voort in een aantal gebouwen, herkenbaar aan hun rode baksteen, harmonische
gevelindeling en ruime houtbewerking.
overleden 2 juli 1932

WILHELM ANGE FRANCOIS BASTIAANSE
geboren 14 mei 1868
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W.A.F. Bastiaanse, geboren te Utrecht, is bekend geworden onder de naam: Frans
Bastiaanse. Bij de openstelling van de gemeentelijke Hogere Burgerschool in 1903
werd hij als leraar in de Nederlandse taal en letterkunde aan deze nieuwe instelling van middelbaar onderwijs verbonden. Dit ambt bleef hij tot het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd in 1933 vervullen.
Meer echter dan in zijn helder onderwijs, is de betekenis van de heer Bastiaanse
gelegen in de plaats die hij als dichter en schrijver heeft ingenomen. Hij sloot aan
bij de Nieuwe Gidsers. Zijn werk muntte uit door gevoel en liefde voor de natuur.
Het Gooise buitenleven gaf een wisselwerking met zijn ontvankelijk gemoed. De
sfeer van zijn dichtkunst vond uitdrukking in de naam van het door hem bewoonde huis aan de Hoge Naarderweg 82: "De Vlakte".
overleden 12 juni 1947

AALTJE NOORDEWIER-REDDINGIUS
geboren 1 september 1868
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Aaltje Reddingius, gehuwd met Dr. M. Noordewier, werd geboren te Deurne (N.B.).
Reeds vroeg ontlook haar grote muzikale begaafdheid.
Een glaszuiver, tot in de hoogste registers stralend orgaan, gepaard aan een magistrale, souvereine beheersing van de techniek, maakte Mevrouw Noordewier tot
eerste concertzangeres van haar tijd, baanbrekend voor een schare van zangkunstenaressen en
-kunstenaars.
In de eerste twee decennia van deze eeuw vertolkte zij op meesterlijke wijze de
sopraanpartij in tal van oratoria. In brede kring heeft zij indruk gemaakt door haar
zang in Bachs Matthaeus Passion. Ook verleende zij medewerking aan duet- en
liederenavonden. Haar kunst heeft meermalen componisten geïnspireerd. Mevrouw Noordewier's roem strekt zich zelf thans nog over de grenzen van ons land
uit.
Tot in hoge ouderdom bleef zij haar talent wijden aan de opleiding van jongeren.
Haar huis was het middelpunt van belangrijk cultureel leven op het gebied van
muziek en kunst.
Het echtpaar Noordewier vestigde zich op 22 september 1898 in Hilversum.
Op haar tachtigste verjaardag huldigde het gemeentebestuur Mevrouw Noordewier-Reddingius door toekenning van de legpenning der gemeente, in zilver.
overleden 6 april 1949

GEERTRUIDA HENDRIEKA WILBRINK HOITSEMA-KOK
geboren 7 april 1869
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Geertruida A. Wilbrink Hoitsema-Kok stamde van oude Hilversumse familie. Haar
overgrootvader was de Leidse hoogleraar P. Hofman Peerlkamp, die het boek van
Lambertus Hortensius van Montfoort over de opkomst en ondergang der Stad
Naarden opnieuw bewerkte in het latijn en vertaalde (met Nalezing en Bijvoegsels
van A. Perk uitgekomen in 1866); en haar grootvader de bekende Dr. J.G. van
Hengel.
Onder haar meisjesnaam, Truida Kok, schreef zij een veertigtal meisjes- en kinderboeken, waarvan het eerste, toen zij zeventien jaar oud was, in de "Hollandse
Lelie" het licht zag. Behalve boeken voor de jeugd verschenen van haar hand
verschillende feuilletons in dagbladen. Haar boeken, die destijds een ruime lezerskring vonden, muntten uit door zuivere karaktertypering en gaven een goede
psychologische kijk op de toenmalige jeugd. Zij zijn door drie generaties gelezen.
Met haar echtgenoot, de advocaat Mr. H.F.H. Wilbrink Hoitsema, die grote oudheidkundige belangstelling had, maakte zij tal van buitenlandse reizen. Verscheidene episoden in haar boek spelen zich af in Parijs, waar zij zeer goed bekend
was. Daarentegen gaf Mevrouw Wilbrink Hoitsema in 1900 een bundel uit, getiteld "Uit het Gooi".
overleden 18 september 1949

JAN PETERS Jr.
geboren 6 september 1869
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J. Peters jr., geboren te Amsterdam, vestigde zich op 1 januari 1894 als

huisarts in
Hilversum. Hij kreeg een omvangrijke praktijk, die hij tot in hoge ouderdom is
blijven uitoefenen en waarin hij algemeen aanzien en vertrouwen genoot. Vele
jaren vervulde hij de taak van gemeente-arts (1894 -1908).
Daarnevens verrichtte dokter Peters pioniersarbeid op sociaal-geneeskundig terrein. Hij behoorde tot de eersten die de strijd aanbonden tegen de tuberculose en
de rheumatiek. De Hilversumse Vereniging ter bestrijding van de Tuberculose
(1909) en eveneens het "Sanatorium Hilversum" (1920) danken hun ontstaan aan
zijn drang, propaganda en doorzettingsvermogen.
De Vereniging diende hij 40 jaar lang als voorzitter. Evenzo was hij voorzitter van
de Noordhollandse Vereniging voor hetzelfde doel.
Insgelijks vervulde hij een belangrijke rol in de Nederlandse Vereniging tot rheumatiekbestrijding. Onder andere was hij voorzitter van de Commissie van Toezicht
op het Consultatiebureau voor rheumatische ziekten te Amsterdam.
Alles tezamen heeft dokter Peters tot een weldoend medicus gemaakt, die de
dank heeft verdiend van tijdgenoot en nageslacht.
overleden 7 oktober 1950

SAMUEL JAARSMA
geboren 3 maart 1872
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Samuel Jaarsma, geboren te Sneek, vestigde zich op 10 december 1904 te Hilversum. Zijn komst in de gemeente was het gevolg van de toen voltrokken verplaatsing van Jaarsma's fabriek van haarden en brandkasten uit Sneek naar hier. Uit de
destijds nog bescheiden onderneming is weldra de belangrijkste industrie gegroeid, thans genaamd "Koninklijke Haardenfabriek E.M. Jaarsma".
Samuel Jaarsma moet - naast zijn vader Everhardus Mennes Jaarsma Sr. en diens
ander zonen - als de stuwende kracht worden beschouwd in de ontwikkeling van
deze voor Hilversums naam en welvaart zeer belangrijke tak van nijverheid.
De heer Jaarsma had van 1914 tot 1927 zitting in de Kamer van Koophandel voor
Gooiland.
overleden 18 april 1927

JOANNES REDDINGIUS
geboren 19 juni 1873
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Evenals zijn beroemd geworden zuster, Aaltje Noordewier-Reddingius, is Joannes
Reddingius te Deurne geboren. Hij bekwaamde zich op letterkundig gebied en
vestigde zich in 1898 als boekverkoper in Hilversum. Samen met de pianohandelaar J.M.W. Stoker richtte hij in 1903 een concertbureau op, dat plaatselijk en
elders muziekuitvoeringen verzorgde. Daarvan waren de kerkconcerten van het
trio A. Noordewier-Reddingius, P. de Haan-Manifarges en A.B.H. Verheij de belangrijkste.
Door zijn concertbureau, dat ook voordracht-, dans- en opera-avonden organiseerde, zijn tentoonstellingszaal en de uitgave van enkele periodieken op kunstgebied, werd Reddingius een cultureel middelpunt van Hilversum.
Door de zogenaamde garanten-concerten trachtte hij ook de minder kapitaalkrachtigen te bereiken en tegelijkertijd jonge kunstenaars te dienen. Nadat de
Hilversumse Kunstkring Voor Allen was opgericht (1927), verloor het concertbureau aan betekenis.
Joannes Reddingius heeft in den lande bekendheid gekregen als dichter van natuurlyriek. Later schreef hij ook poëzie van wijsgerig religieuze inhoud, met veelal
een sterk symbolische inslag.
overleden 14 oktober 1944

JOHAN MARIE JACQUES HUBERT LAMBOOY
geboren 12 december 1874
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J.M.J.H. Lambooy, geboren te Maastricht, trad op 1 september 1892 in militaire
dienst. Hij verliet deze op 4 augustus 1925 in de rang van majoor der infanterie.
Van 4 augustus 1925 tot 10 augustus 1929 was hij Minister van Oorlog en Marine
(Defensie).
Na deze eervolle werkzaamheden in 's lands dienst werd de heer Lambooy benoemd tot burgemeester van Hilversum. Hij vervulde deze functie van 21 oktober
1929 tot 31 december 1939. Een aantal jaren was hij lid van de Provinciale Staten
van Noordholland.
Zijn leiding in de gemeente muntte uit door warm medeleven met alle lagen der
bevolking, strikte rechtvaardigheid en onpartijdigheid, alsmede de zuiverende
invloed die er van zijn persoonlijkheid uitging.
Als blijk van erkentelijkheid voor de wijze waarop de heer Lambooy het burgemeesterschap heeft uitgeoefend, is hem bij zijn afscheid van de gemeente, op 30
december 1939, de - bij die gelegenheid ingestelde - legpenning in goud aangeboden.
overleden 20 juni 1942

Mr. JELLE HINGST
geboren 7 oktober 1875
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Mr. J. Hingst, geboren te Amsterdam, heeft van 1904 tot 1924 te Hilversum gewoond en gewerkt. Hij bekleedde de functie van secretaris-directeur van het
Centraal Bureau voor Sociale Adviezen te Amsterdam. Zijn belangstelling en activiteit gingen uit naar verbetering van de maatschappelijke toestanden. Als voorzitter van de Raad van commissarissen van de Arbeiders Bouwvereniging Hilversum bevorderde hij met kracht de eerste woningbouw met overheidssteun in de
gemeente. Grotendeels is aan zijn ijver en voortvarendheid het ontstaan te danken van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek (1910) en de Volks Universiteit
(1919), welker voorzitter hij in de oprichtings- en beginjaren was. Eveneens had
hij zitting in de besturen van de Spaarbank, het Volksbadhuis Hilversum (Meidoornstraat) en verschillende andere instellingen van algemeen nut. Van 1911 tot
1919 was Mr. Hingst lid van de gemeenteraad en van november 1913 tot november 1914 wethouder.
Een gedenksteen van de Cameliastraat herinnert aan de arbeid van deze rusteloze
strijder.
overleden 14 juni 1927

CORSTIAAN LOUIS HEEK
geboren 19 september 1878
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C.L. Heek, geboren en getogen Hilversummer, aanschouwde het levenslicht in het
lage huis aan de Kerkbrink nr. 27, waar hij al zijn dagen woonde. Zijn vader en
diens broer hadden er een drukkerij met winkel van boeken en kantoorbehoeften,
die destijds een middelpunt in de gemeente vormde. Heek jr. vond zijn werk in
deze zaak. Intussen ontwaakte zijn sterke zin voor de historie van plaats en streek.
Geheel autodidact, werd hij bij uitnemendheid de locale geschiedvorser en verzamelaar van oude boeken, tekeningen en kaarten.
Met zijn uitgebreide kennis stond hij een ieder belangstellende ten dienst. In al
zijn bescheidenheid kwam hij tot weinig publicaties. In 1906 verscheen onder zijn
leiding een Jaarboekje voor geschiedenis en plaatsbeschrijving "Het Gooi". Voorts
had de heer Heek een zeer belangrijk aandeel in het Gedenkboek der gemeente
(1924). Beide uitgaven behelzen bijdragen van zijn hand.
Behalve door deze medewerking, verplichtte hij de Gemeente aan zich door langdurige hulp bij het ordenen van het oud-archief van voor 1851. Ook het Goois
Museum steunde hij krachtig.
In de nieuwjaarsnacht van 1941 brak dit eenzame, doch waardevolle leven af.
overleden 1 januari 1941

BAREND HENDRIK BAKKER
geboren 31 januari 1879
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Barend Hendrik Bakker, geboren te Zaandam, was van 1 januari 1903 tot 1 januari
1906 verbonden aan het bureau van de gemeente-architect. Vijf jaren later - op 5
december 1911 - deed hij zijn intrede in de gemeenteraad. Behoudens een onderbreking van 1 september 1941 tot 7 mei 1945, tengevolge van de Duitse bezetting, maakte hij deel uit van het gemeentebestuur tot 9 juli 1947. Gedurende het
langste deel van die tijd bekleedde hij het wethouderschap (9 mei 1916 -13 april
1920 en 4 september 1923 -1 september 1941).
In deze hoedanigheid was hij meermalen belast met de vervanging van de burgemeester.
Bijzonder belangrijk was zijn optreden als waarnemend burgemeester terstond na
de bevrijding (7 mei 194S -1 april 1946). Nadien bleef hij nog tot 9 juli 1947 raadslid. In de dertiger jaren, gedurende welke hij zitting had in het bestuur der gemeente, beleefde deze haar grootste groei- en bloeiperiode. Door zijn krachtige
persoonlijkheid en heldere blik had wethouder Bakker een aanzienlijk aandeel in
het toen gevoerde beleid. Als architect werkte hij mede aan de oprichting van
vele bouwwerken in de gemeente. Daarvan is de kerk van de Nederlandse Protestantenbond aan de Tesselschadelaan het meest sprekende voorbeeld. Vele jaren
was de heer Bakker voorzitter van het afdelingsbestuur van deze Bond.
Evenzo schonk hij zijn gaven van hart en verstand aan talrijke andere instellingen
in het maatschappelijk leven.
Op zijn zeventigste verjaardag, 31 januari 1947, huldigde de gemeente de in bijzondere mate op de voorgrond getreden burger door verlening van de gouden
legpenning.
overleden 4 juli 1951

PIETER KUIJPER Dzn.
geboren 5 december 1879
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Pieter Kuijper Dzn., geboren in een Hilversums gezin, bracht zijn gehele leven in
deze gemeente door.
Oorspronkelijk werkzaam in het aannemersbedrijf, besteedde hij van jongsaf zijn
krachten en gaven tevens op maatschappelijk en kerkelijk terrein. Later ging hij
meer en meer op in de behartiging van het gemeentebelang.
Op 4 september 1917 kreeg hij zitting in de gemeenteraad.
Telkenmale herkozen, bleef hij het lidmaatschap - bijna 24 jaren - vervullen tot de
ontbinding van de Hilversumse en enkele andere raden op 1 maart 1941 krachtens Duitse bezettingsmaatregel, voorafgaand aan de algemene buitenwerkingstelling van de gemeenteraden, met ingang van 1 september 1941. Reeds spoedig
werd de heer Kuijper tot het wethouderschap geroepen. Hij heeft dit onafgebroken uitgeoefend van 13 april 1920 tot 15 juli 1941, toen hij het neerlegde omdat
verdere samenwerking met het inmiddels ingetreden bewind hem te zwaar werd.
Gedurende zijn deelgenootschap in het gemeentebestuur klom het aantal inwoners van 36.000 naar 77.000. In het bijzonder was hem de zorg voor openbare
werken, waaronder het uitbreidingsplan, de bouwplannen en het grondbedrijf
toevertrouwd. Zijn leiding, bekwaamheid en toewijding zijn in ruime mate van
invloed geweest op de ontplooiing die de gemeente vooral in de jaren twintig en
begin-dertig heeft doorgemaakt.
Van 1922 tot 1942 was de heer Kuijper bovendien lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooiland. In 1939 werd hij tot algemeen voorzitter gekozen.
Door zijn zeer persoonlijke ambtsvervulling heeft hij zich een buitengewoon kundig bestuurder getoond.
overleden 30 maart 1942

AREND CHRISTOFFEL VAN OORSCHOT
geboren 12 oktober 1882
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A.Ch. van Oorschot werd te Kampen geboren en ontving aldaar zijn opleiding voor
officier van administratie. Hij volbracht zijn militaire loopbaan in Nederlands OostIndië. Naar het vaderland teruggekeerd, werd hij als verbindingsofficier gedetacheerd bij het Franse leger. Na vervulling van deze opdracht op loffelijke wijze
verliet hij de militaire dienst in de rang van majoor, om zich verder te wijden aan
sociale en economische belangen.
Op 1 februari 1926 aanvaardde hij de betrekking van directeur van de Spaarbank
Hilversum, welke hij tot 1 november 1947 met grote bekwaamheid heeft bekleed.
Onder zijn directoraat heeft de Bank zich ontwikkeld tot het financieel krachtige
spaarinstituut, dat brede lagen van de bevolking in Hilversum en de omtrek ten
zegen is geworden. Waar mogelijk zocht de heer Van Oorschot contact met anderen. Het streven van de Nederlandse Spaarbankbond vond in hem een krachtig
medewerker. Evenzo richtte hij met succes zijn doel op samenwerking met banken en instellingen elders. Zijn warm gemoed en helder verstand waren in hoge
mate gericht op het dienen van mens en maatschappij.
overleden 6 januari 1948

JAN HENDRIK MEIJER
geboren 19 september 1886
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Jan Hendrik Meijer, geboren te Rotterdam, trad op 1 augustus 1926 in dienst bij
de gemeente Hilversum, met tewerkstelling bij de plantsoenen en parken.
Gedurende 25 jaren - tot 1 september 1951 - is hij belast geweest met de groenvoorziening in de gemeente.
Zijn ambtsperiode viel samen met de sterke uitbreiding van de bebouwing. Zijn
meesterstalent, gevoegd bij een vruchtbare samenwerking met de gemeentearchitect W.M. Dudok, heeft zeer veel bijgedragen tot de vestiging van de, in
binnen- en buitenland, befaamde roep der gemeente als tuinstad. Door zijn
smaak en deskundigheid zijn resultaten bereikt waarop de gemeente trots mag
zijn.
Op 31 augustus 1953 heeft het Gemeentebestuur de heer Meijer gehuldigd door
hem de zilveren legpenning der gemeente toe te kennen.
overleden 24 oktober 1953

Mr. JACQUES ADRIEN GERARD MARIE
VAN HELLENBERG HUBAR
geboren 17 augustus 1896
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Mr. Van Hellenberg Hubar werd geboren te Tilburg. Spoedig na de voltooiing van
zijn studie in de rechtswetenschap (1919) trad hij op de voorgrond in het maatschappelijke en openbare leven. Van 1921 tot 1923 was hij directeur van het Bureau van de Nederlandse R.K. Middenstandsbond.
Van 1923 tot 1933 vervulde hij het raadslidmaatschap en tevens het wethouderschap in de gemeente Rijswijk (Z.-H.). In 1934 volgde zijn benoeming tot burgemeester dier gemeente.
Deze functie bleef hij uitoefenen tot de aanvaarding van hetzelfde ambt in Hilversum, op 1 april 1946.
Intussen was de heer van Hellenberg Hubar van 1929 tot 1934 lid van de Tweede
kamer der Staten-Generaal. In die tijd nam hij deel aan belangrijke wetgevende
arbeid.
Ook over gebieden van meer algemene aard strekten zijn werkzaamheden zich
uit. Zo had hij zitting in het scheidsgerecht voor de voedselvoorziening en in de
centrale commissie voor de Statistiek, en vervulde hij het secretariaat van het
Carnegie-Heldenfonds.
Een plotselinge dood maakte een eind aan dit vruchtbaar leven, dat voor Hilversum en het land nog zo veel beloofde.
De vijf jaren van Mr. Van Hellenberg Hubars burgemeesterschap van Hilversum, in
de moeilijke na-oorlogse tijd, blijven in de herinnering gegrift door zijn magistrale
leiding, gepaard aan een innemende mildheid van karakter.
overleden 4 juni 1951

NICOLAAS ALBERTUS FELIX
geboren 31 mei 1897

36

N.A. Felix, geboren te Utrecht, en aanvankelijk officier bij de Genie (1918 -1928)
aanvaardde op 1 augustus 1939 het ambt van directeur van publieke werken der
gemeente Hilversum, tegelijkertijd commandant van de brandweer.
Zijn krachtige, deskundige en tevens sympathieke leiding van de dienst heeft veel
bijgedragen tot het spoedig herstel van de geschonden gemeente na de Duitse
bezetting van 1940 tot 1945.
Zijn bekwaamheid en tact vonden allerwegen waardering.
Op het gebied van het brandweerwezen heeft de heer Felix in het binnen- zowel
als in het buitenland een vooraanstaande plaats ingenomen.
Hij nam het initiatief voor de oprichting van de Nederlandse Vereniging van
Brandweercommandanten, waarvan hij gedurende zeven jaren het voorzitterschap bekleedde en na zijn aftreden tot ere-voorzitter werd benoemd. Voorts was
hij bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging en Regeringsvertegenwoordiger bij het Comité Technique International de Prévention et
d'Extinction du Feu (CTIF) te Parijs.
Een plotselinge, vroege dood maakte een eind aan dit welbesteed leven, waarvan
nog veel waardevols voor de gemeenschap te verwachten was.
overleden 20 juli 1952

JAN ANDRIES VAN ZUTPHEN
geboren 7 oktober 1863
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Jan van Zutphen, algemeen bekend als "Ome Jan", werd in Utrecht geboren, maar
groeide op in Amsterdam, op Kattenburg.
Als jonge man vond hij arbeid in de diamantindustrie.
Spoedig onderscheidde hij zich in de vakbeweging. Hij behoorde tot de oprichters
van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond.
Diep bewogen door de maatschappelijke noden, nam hij eveneens krachtig deel
aan de sociale arbeid.
Onder andere was hij bestuurder van het Krankzinnigengesticht Meer-en-Berg,
het Armenhuis en de Voogdijraad in Amsterdam, alsmede van verschillende andere instellingen.
Bovenal echter heeft de tuberculose in hem een geharnast bestrijder gevonden.
In 1896 richtte hij het Koperenstelenfonds Nieuwe Levenskracht op, dat hulp aan
patiënten onder de diamantbewerkers beoogde. Door zijn stuwende kracht kwam
in 1926 het Sanatorium "Zonnestraal" tot stand, gebouwd op het terrein van de
voormalige buitenplaats Pampahoeve aan de Loosdrechtseweg te Hilversum,
waar de heer Van Zutphen zich in het jaar tevoren metterwoon vestigde.
Ome Jan had gedurende 26 jaren zitting in de Provinciale Staten van Noordholland en was enige tijd lid van de Amsterdamse gemeenteraad. Zijn gehele leven
heeft hij in dienst gesteld van de lijdende mensheid. Zelfs het klimmen der jaren
kon hem niet weerhouden zijn omvangrijke arbeid met ijver en toewijding voort
te zetten. Toen zijn 90e verjaardag in zicht kwam, leidde hij nog de actie voor het
nieuwe Hospitaal-Kerkschip "De Hoop".
Op die dag, 7 oktober 1953, onderscheidde de gemeente Hilversum deze nationale figuur met de zilveren legpenning.
overleden 7 juni 1958

JAN KARDUX
geboren 17 juli 1869
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Geboren te Melissant, heeft de heer Kardux zich reeds jong in overheidsdienst
begeven. Na vele jaren van werkzaamheid bij verschillende gemeenten en de
provinciale griffie van Friesland, aanvaardde hij op 3 april 1917 het ambt van gemeentesecretaris van Hilversum.
Hij bleef dit vervullen tot zijn pensionering op 31 december 1934.
Bij zijn komst telde de gemeente ruim 36.000 inwoners; bij zijn heengaan 66.627.
Zijn ambtsperiode viel samen met de grootste aanwas die de gemeente heeft
gekend, en tevens met een buitengewoon sterke toeneming van de wettelijke en
administratieve regelingen. De heer Kardux heeft daarbij leiding weten te geven
op een wijze die aller eerbied afdwong.
In den lande verwierf hij zich bekendheid en waardering door zijn ijveren voor de
vakontwikkeling op het gebied van de overheidsadministratie. Hij had zitting in
belangrijke besturen en commissies, alsmede in de redactie van op de voorgrond
tredende vakbladen.
overleden 20 mei 1965

DS. NIKOLAAS PETRUS EVERT GIJSBERTUS VAN UCHELEN
geboren 12 december 1870
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Ds. N.P.E.G. van Uchelen, geboren te Harderwijk, bezette op 12 juni 1904, als
eerste, de tweede predikantsplaats bij de Nederlandse Hervormde Gemeente te
Hilversum. De wijze waarop hij gedurende ruim 33 jaar zijn ambt heeft uitgeoefend, verschafte hem in brede kring buitengewone waardering en hoogachting.
Als ernstig prediker en zorgzaam zielenherder was hij een voortreffelijk voorganger. Ook na ingang van zijn emeritaat op 31 december 1937, bleef de vitale predikant tot in hoge ouderdom actief aan de evangelisatie-arbeid deelnemen.
Sinds de eerste ledenvergadering op 30 januari 1905, was Ds. Van Uchelen voorzitter van de "Vereniging tot behartiging van de Christelijke belangen der fabrieksarbeiders en hunne kinderen aan de Gooische Vaart onder Hilversum", die
de school voor Christelijk lager onderwijs aan de Heidestraat nr.15 onderhoudt,
sinds 1952 genaamd de Dr. J.Th. de Visserschool.
In zijn lang, werkzaam leven is Ds. Van Uchelen talloos velen ten zegen geweest.
overleden 12 september 1957

JAN LATER
geboren 3 januari 1878
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Jan Later, geboren te Deventer, behaalde in 190 het diploma van electrotechnisch
ingenieur aan de Technische Hogeschool van Brunswijk.
Op 1 juli 1921 trad hij in dienst bij de gemeente als directeur van de verenigde
lichtbedrijven. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd bleef hij tot 1
februari 1948 met de leiding van de gasfabriek en het geheel door hem opgebouwde electriciteitsbedrijf belast. Hieronder vielen - van 1943 tot 1945 - de
moeilijkste bezettingsjaren, gedurende welke de heer Later, onverplicht en met
alle daaraan verbonden gevaren, zijn persoonlijke belangen heeft achtergesteld
bij die van de gemeenschap.
Gedurende zijn ambtsvervulling beleefde zowel de electriciteits- als de gasvoorziening een tijdperk van indrukwekkende groei; de laatste breidde zich uit tot
levering in het grootste deel van het Gooi. De bewonderenswaardige, deskundige
en tevens zeer menselijke leiding, die de heer Later wist te geven, hebben hem
groot aanzien verschaft bij de overheid en de burgerij.
overleden 20 december 1962

CORNELIS PIETER BRUIJN
geboren 17 mei 1883
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Cor Bruijn werd in Wormerveer geboren en ontving zijn onderwijzersopleiding aan
de Rijkskweekschool te Haarlem. Gedurende een reeks van - vaak moeilijke - jaren
werkte hij aan de Humanitaire School te Laren.
In 1916 tot hoofd der Hilversumse Schoolvereniging benoemd, vestigde hij zich in
de Gooise hoofdplaats. Een kwarteeuw achtereen heeft hij deze instelling gediend. Voor de opkomende stromingen op onderwijsgebied toonde hij grote belangstelling: nieuwe methoden vonden bij zijn school zoveel mogelijk toepassing.
Reeds op jeugdige leeftijd openbaarde zich bij Bruijn de neiging tot schrijven.
Toneelstukjes voor kinderen werden gevolgd door boeken voor de jeugd, waarvan
vooral de Keteltjesserie de aandacht trok. Als romanschrijver debuteerde hij in
1931. De Zaanstreek en later ook Terschelling inspireerden hem tot tal van werken. Sil de Strandjutter is vele malen herdrukt en in zeven talen vertaald. In de
oorlog ontstond een reeks historische romans, waarvan de handeling in WestFriesland speelt in de tijd van Karel de Stoute. Na de oorlog bewerkte Cor Bruijn
o.a. "Wegen door de Avond". Paedagogische bijdragen aan tijdschriften en tal van
artikelen in kranten zijn van zijn hand verschenen. Als schoolhoofd nam hij deel
aan de stichting van de Vereniging voor Veilig Verkeer in Hilversum.
overleden 16 november 1978

WILLEM MARINUS DUDOK
geboren 6 juli 1884
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W.M. Dudok, geboren te Amsterdam, ontving zijn opleiding aan de Koninklijke
Militaire Academie te Breda, en begon zijn loopbaan als luitenant-ingenieur bij de
genie. Na een korte tijd van werkzaamheden bij de gemeente Leiden, aanvaardde
hij op 1 juli 1915 het ambt van directeur van publieke werken in Hilversum. Onder
zijn leiding kwamen grote uitbreidingen en talrijke gebouwen tot stand.
Toen de bouwwerken en de stedebouwkundige vraagstukken steeds meer de
aandacht en inspanning gingen vergen, werd Dudoks werkkring beperkt tot die
van gemeente-architect, met bevoegdheid tot de uitoefening van de particuliere
praktijk.
In 1931 kwam, als meesterwerk, het nieuwe raadhuis tot stand.
Verder bouwde Dudok zeer belangrijke werken in andere plaatsen van Nederland,
en ook in het buitenland.
Hij was de geestelijke vader van het "voltooiingsplan" der gemeente (1935) en
van het "Kernplan" (1946), alsmede de ontwerper van een aantal uitbreidings- en
wederopbouwplannen elders.
Een en ander verschafte hem een wereldnaam als bouwmeester van groot formaat.
Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd in 1949 heeft de gemeente haar architect
begiftigd met de gouden legpenning.
Ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag is Dudok andermaal op grootse wijze
gehuldigd. Het toen uitgegeven Gedenkboek "W.M. Dudok" legt de hoge verdiensten van zijn lichtende persoonlijkheid vast.
overleden 6 april 1974

MAX LYDIUS JAN KLOOS
geboren 18 december 1884
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Max Kloos werd geboren te Batavia. Reeds op 10-jarige leeftijd zong hij met zijn
jongenssopraan aria's uit Bachs Matthaeus Passion.
Weldra werd zijn muzikale aanleg en zijn prachtig stemmateriaal ontdekt. Behalve
in de zang, ontwikkelde hij zich in piano- en orgelspel. Zijn opleiding ontving hij
grotendeels in Duitsland en Italië. In tal van liederavonden blonk Kloos uit als
baritonzanger en in vele oratoriumuitvoeringen werkte hij met de grootsten samen. Zijn roem ging ver over onze grenzen. Bij hem stelde bovenal de kunstenaar
zich in dienst van het kunstwerk, en inspireerde het ideaal het eigen kunnen.
In 1916 vestigde Kloos zich in Hilversum. Vandaar uit trad hij veel in het buitenland op. Hij verwierf zich naam als een van de beste Nederlandse zangers.
Als bekwaam opleider trok hij een schare leerlingen naar Hilversum, die bij hem
hun opleiding vonden.
overleden 7 augustus 1959

JACOBUS SCHIPPER
geboren 15 januari 1886
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Jacobus Schipper, geboren te Nijkerk, schilder van beroep, vervulde een langdurige dienst als zodanig bij de gemeente (met enige onderbreking van 1924 tot
1951).
Daarnevens nam hij een belangrijke plaats in bij de vakbeweging en eveneens op
maatschappelijk terrein. Onder andere was hij gedurende een aantal jaren lid en
veelal voorzitter van verschillende besturen, zowel van plaatselijke als van landelijke verenigingen en instellingen. Bijzondere verdiensten heeft de heer Schipper
zich verworven op het gebied van de zorg voor zieken en zwakken. Hij is een van
de oprichters van het algemeen Ziekenhuis Opnemingsfonds (1930) en van het
Algemeen Ziekenfonds voor de Middenstand (1932); voorts voorzitter van het
"kwartjesfonds" tot verlening van steun voor de aanschaffing o.m. van invalidenwagens, prothesen, gehoorapparaten e.d.
Hetgeen de heer Schipper gedaan heeft in het belang van de strijdende en lijdende mensheid geeft hem aanspraak op de dank van de gemeenschap.
overleden 1 april 1962

JOHANNES GERHARDUS ENGELBERTUS GIESKES
geboren 27 maart 1888
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J.G.E. Gieskes is geboren te Enschede. Na zijn schoolopleiding ging zijn belangstelling aanstonds uit naar de werktuigbouwkunde en de elektrotechniek. Voor
het verwerven van de vereiste bekwaamheid op dit gebied verbleef hij enkele
jaren in Zwitserland en Duitsland.
In het vaderland teruggekeerd trad hij achtereenvolgens als bedrijfsleider en
fabrieksdirecteur in Twente. Op 1 juni 1927 aanvaardde hij het directoraat van de
Nederlandse Seintoestellen Fabriek N.S.F. te Hilversum.
Onder zijn bekwame leiding is dit bedrijf - enige tijd voor zijn heengaan als directeur (31 december 1949) vernoemd tot "Philips Telecommunicatie Industrie N.V.,
voorheen N.S.F." - tot grote omvang en bloei gekomen. Zijn technisch inzicht,
bedrijfsorganisatorisch talent en sociale belangstelling zijn van overwegende
invloed geweest op de ontwikkeling van de in de eerste wereldoorlog (1918) begonnen onderneming tot grootbedrijf van wereldbetekenis.
Vooral ook het bewonderenswaardige stille werk gedurende de bezetting en het
snelle herstel van de leeggehaalde fabriek na de bevrijding, zijn grotendeels aan
de kundigheid en de energie van de toenmalige directeur te danken geweest.
Zijn ingespannen arbeid voor het bedrijf heeft de heer Gieskes niet belet tevens
een voorbeeld van burgerzin te geven in de behartiging van algemene belangen.
Reeds een aantal jaren vervult hij op loffelijke wijze het voorzitterschap van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooiland, en van de besturen van R.K.
Ziekenverpleging en de Lagere Technische School (Ambachtschool).
Eveneens is hij commissaris van verschillende industriële instellingen elders.
Het leven en werken van de heer Gieskes geeft hem aanspraak op openlijke erkenning door de plaatselijke gemeenschap.
overleden 14 november 1974

Mgr. HENRICUS FRANCISCUS FRANK
geboren 27 januari 1892
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Mgr. Frank werd geboren te Groenlo. Op 15 augustus 1915 ontving hij zijn priesterwijding te Driebergen-Rijsenburg. Achtereenvolgens was hij kapelaan te Enschede, president-hoogleraar aan het Groot-Seminarie Rijsenburg en pastoor te
Maarssen. In 1936 werd hij benoemd tot deken van het dekenaat Hilversum en
pastoor van de St. Vitus-parochie. Reeds tijdens zijn functie te Rijsenburg toonde
Mgr. Frank zich een leider van formaat. In Hilversum gaf hij aanstonds de stoot tot
inwendige verfraaiing en restauratie van de kerk. Door zijn toedoen werden gebrandschilderde ramen aangebracht en de Maria-kapel ingericht. Daarnevens
nam deken Frank krachtig deel aan de zorgen voor de ziekenverpleging, het onderwijs en verschillende sociale voorzieningen. Hij bevorderde de oecumenische
gedachte en onderhield goede betrekkingen met de voorgangers van andere
kerken. In de oorlogsjaren 1940 -1945 was zijn pastorie een toevluchtsoord voor
velen van alle gezindten. Na zijn aftreden als pastoor op 4 oktober 1953 is Mgr.
Frank deken gebleven. Door zijn sterke persoonlijkheid verwierf hij zich een eigen
plaats in het kerkelijk en maatschappelijk leven van Hilversum.
overleden 7 oktober 1967

Dr. GERRIT JAN DIEPERINK
geboren 28 mei 1895
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Dr. G.J. Dieperink, geboren te Lochem, was van 1935 tot 1949 leraar in de Duitse
taal en letterkunde aan het Christelijk Lyceum te Hilversum.
In de oorlogsjaren stond hij aan het hoofd van de locale verzetsbeweging. Sinds
1941 trad hij op als commandant van de Orde Dienst, sinds 1944 als plaatselijk
commandant van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.
Met trotsering van alle daaraan verbonden gevaren is hij tot het herstel van de
vrijheid werkzaam gebleven. Aan zijn juist en gelukkig beleid, gepaard gaande met
bijzondere persoonlijke moed, heeft de Hilversumse gemeenschap zeer veel te
danken. Door zijn toedoen is in menig opzicht groter onheil voorkomen.
Het gemeentebestuur gevoelde behoefte de talrijken, die het verzet hebben gevormd en gesteund, op de tiende verjaardag van de bevrijding te eren door inschrijving van commandant Dieperink in het Gulden Boek.
Besluit van burgemeester en wethouder
d.d. 5 mei 1955.
overleden 12 maart 1973

Dr. MORITZ SCHÖNFELD
geboren 9 februari 1880
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Dr. M. Schönfeld, geboren te Groningen, behoorde tot de groep van leraren
waarmede het Hilversumse Gymnasium in 1913 werd geopend. Na zijn aftreden
in 1945 bleef hij in de gemeente wonen.
Behalve aan zijn leraarschap wijdde hij zijn geestelijke gaven hoofdzakelijk aan de
studie van naamkunde.
Uit zijn proefschrift over Germaanse volks- en persoonsnamen in de Griekse en
Romeinse bronnen vloeide, in Duitse uitgave, een woordenboek voort, dat als
standaardwerk geldt.
Andere verhandelingen volgden, o.a. in de "Nomina Geographica Neerlandica",
waarvan hij redacteur was. Later verschenen zijn studiën over Veld- en Waternamen in Nederland, uitgegeven door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
Een tweede standaardwerk vormt zijn "Historische grammatica van het Nederlands".
Deze baanbrekende arbeid heeft dr. Schönfeld, ondanks al zijn bescheidenheid,
zowel binnen- als buitenlands de roep van grote geleerdheid gegeven. In 1930 viel
hem de eer te beurt te worden opgenomen in de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Hij was Regeringsafgevaardigde bij het in 1949 te Brussel gehouden
congres voor toponymie en anthroponomynie, dat hem koos tot vertegenwoordiger van Nederland in de Internationale commissie voor onomastische wetenschappen. Tevoren reeds had de Universiteit van Leuven hem een eredoctoraat
verleend en werd hij benoemd tot erelid van de Koninklijke Vlaamse Akademie
voor Taal- en Letterkunde. Tenslotte onderscheidde de Spaanse regering deze
vooraanstaande Nederlander door benoeming als Officier in de Orde van Alphonso X, de Wijze, van Spanje.
Besluit van burgemeester en wethouders
d.d. 22 februari 1957.
overleden 4 oktober 1958

WILLEM VOGT
geboren 12 augustus 1888
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Willem Vogt, geboren te Nieuwediep (gemeente Den Helder), geraakte als telegrafist bij de genie reeds omstreeks 1905 betrokken bij de eerste proefnemingen
in Nederland met de radio-telegrafie. In 1911 verbond hij zich aan de Radiodienst
van de P.T.T. in Nederlands Oost-Indië. Bij stations op Timor, Ambon en Java had
hij een werkzaam aandeel in de snelle ontwikkeling van de draadloze telegrafie en
telefonie, uitgroeiend tot het voor de Regering en het Land hoogst belangrijke
verkeer in de ether, onafhankelijk van de strijdende mogendheden tijdens de
oorlogsjaren 1914 -1918.
Na negen jaren in het vaderland teruggekeerd, werd Vogt de grondlegger van de
radio-omroep in den lande.
Eerst bij de Nederlandse Seintoestellen Fabriek te Hilversum, en van 1923 tot
1952 als directeur van de Algemene Vereniging "Radio Omroep" heeft hij, met
onvermoeide arbeidslust en verbeeldingskracht, groots pionierswerk verricht.
Aan zijn doorzettingsvermogen en bezielende invloed is grotendeels de bloei van
het Nederlandse radiowezen te danken.
De locale binding van de radio aan Hilversum, waarvan de gemeente haar naam
van Radiostad ontleent, stemt tot zeer bijzondere erkentelijkheid van de plaatselijke gemeenschap jegens de grote promotor W. Vogt.
Besluit van burgemeester en wethouders
d.d. 22 februari 1957.
overleden 18 juni 1973

Dr. ANTON VAN DER HORST
geboren 20 juni 1899
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Anthonie van der Horst werd geboren te Amsterdam. Zijn loopbaan als musicus
was reeds vroeg bepaald. Hij deed in 1917 cum laude eindexamen voor orgel aan
het Conservatorium te Amsterdam en ontving in 1919 voor orgel de Prix d'Excellence met onderscheiding.
Als concertorganist verwierf hij, zowel in Nederland als elders in Europa, grote
bekendheid. Tevens trad hij op als begeleider van mevrouw A. NoordewierReddingius en Max Kloos.
Hij vestigde zich in 1927 te Hilversum, waar hij benoemd was tot directeur van het
Hilversums Muzieklyceum. Zijn muziekpedagogische werkzaamheid werd bekroond door de benoeming tot hoofdleraar aan het Amsterdams Conservatorium,
zowel voor orgel (1935) als voor orkest- en koordirectie (1937).
Zijn langdurige en veelzijdige werkzaamheid als koordirigent verleende hem grote
vermaardheid in binnen- en buitenland, inzonderheid door de uitvoeringen van
Bachs Matthaeus-Passion en in de maand juni van "Die Hohe Messe" in de Grote
Kerk te Naarden.
Als componist staat een omvangrijk en zeer veelzijdig oeuvre op zijn naam.
De Rijks Universiteit te Groningen verleende hem in 1948 op grond van zijn grote
verdiensten als uitvoerend en scheppend kunstenaar op het gebied van de kerkmuziek de graad van doctor honoris causa in de theologie.
Op 16 november 1956 kon hij terugzien op een 25-jarige werkzaamheid als dirigent bij de Bachvereniging, ter gelegenheid waarvan hem een grootse huldiging
ten deel viel.
Besluit van burgemeester en wethouders
d.d. 22 februari 1957.
overleden 7 maart 1965

MAARTEN BETLEM
geboren 13 januari 1881
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Afkomstig en geboortig uit Zaandijk, kwam Maarten Betlem in 1900 naar Hilversum. Hij oefende het ambacht van decoratieschilder uit en dreef een aantal jaren
een zaak op dat gebied. Echter ging al spoedig zijn grote belangstelling uit naar
het tekenen en schilderen.
In het bijzonder gevoelde hij zich aangetrokken tot het uitbeelden van oudHilversum. Hierbij vond hij nauwe aanraking met de plaatselijke geschiedschrijver
C.L. Heek.
Voornamelijk uit hun beider samenwerking zijn van Betlem’s hand talloze schetsen en aquarellen gesproten, waardoor het sinds het begin van deze eeuw hand
over hand verdwijnende landelijk aanzien van de gemeente met grote ijver en
toewijding is vastgelegd.
Deze afbeeldingen, meestal voorzien van aantekeningen omtrent bepaalde bijzonderheden, en bovendien vele dagbladartikelen, verlucht met zijn tekeningen,
zijn het levenswerk van de heer Betlem geworden. Daarmede heeft hij met geestdrift het schilderachtige uit het Hilversum van voorheen, en tevens allerlei uit de
lokale historie voor het nageslacht bewaard doen blijven. De uit zijn onverpoosd
streven sprekende liefde voor zijn woonplaats en haar verleden schenkt een eerbiedwekkend voorbeeld.
Het gemeentebestuur heeft de betekenis van zijn arbeid en vlijt erkend door in
1953 een groot deel van de verzameling-Betlem aan te kopen en aan het Goois
Museum in bruikleen af te staan.
Besluit van burgemeester en wethouders
d.d. 25 februari 1958.
overleden 29 december 1957

LAMBERTUS JOHANNES VAN HASSELT
geboren 8 mei 1882
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L.W.J. van Hasselt, als zendelingszoon op Nieuw Guinea geboren, kwam als onderwijzer te Hilversum. Vijf jaar later werd hij belast met de leiding van de eerste
school voor christelijk onderwijs over het spoor, de Geuzenschool. Tot 1942 bleef
hij als hoofd aan die school verbonden. De van hem uitstralende blijmoedigheid
en zijn frisse kracht maakten hem weldra tot een algemeen geziene figuur. In de
snel groeiende wijk werd hij de raadsman van velen en in velerlei opzicht. Het
vertrouwen dat hij wekte spreekt uit de naam die men hem gaf: "burgemeester
over het spoor".
Behalve aan de school schonk hij zijn talent en zijn gaven ook op andere terreinen. Het christelijk onderwijs en de vorming van de jeugd op christelijke grondslag
bleven voorop staan. Daarbij voegden zich zijn bemoeiingen ten behoeve van kerk
en maatschappij.
O.a. vervulde hij lange tijd de functie van inspecteur van het christelijk lager onderwijs. Grotendeels aan zijn stuwkracht zijn de instelling (1941) en de bloei van
de jaarlijkse "Gooise Schooldag", voor de christelijke scholen in het Gooi, te danken.
Van 1908 tot 1947 was de heer Van Hasselt lid - sedert 1927 voorzitter - van de
commissie van toezicht op het lager onderwijs, waarvan 12 jaren eerst als secretaris en daarna als voorzitter.
Voorts bekleedde hij lange tijd de hoedanigheid van ouderling bij de Nederlands
Hervormde Kerk en van scriba van de Kerkeraad. Evenzo het lidmaatschap en het
voorzitterschap van het bestuur van het Volksbadhuis over het spoor. Tal van
jaren was hij lid, en later secretaris, van de gemeentelijke commissie van toezicht
op bioscopen. Ook had hij, sinds 1937, zitting in de rijkscommissie voor de filmkeuring.
Met zijn overlijden op 3 oktober 1958 is een plaatsgenoot heengegaan, die zich in
ruime mate verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap.
Besluit van burgemeester en wethouders
d.d. 9 februari 1959.
overleden 3 oktober 1958

JAN ROGGE
geboren 5 maart 1888
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Jan Rogge, Zaankanter van geboorte, heeft zijn vruchtbaar leven gewijd aan de
verbreiding en verspreiding van de cultuur, vooral met het doel het genot daarvan
mede bereikbaar te doen worden voor mensen met bescheiden middelen.
Reeds als 18-jarige jongeman trad hij op als bibliothecaris van een Amsterdamse
speeltuinvereniging. Toen was hij bediende bij de firma Van Eeghen & Co. aldaar.
In latere jaren vervulde hij lang de eervolle functie van oudste procuratiehouder
dier onderneming.
Door hoge idealen gedreven, wierp de heer Rogge zich spoedig nadat hij, in 1922,
te Hilversum was komen wonen, op de bevordering van kennis en kunst ten bate
van brede lagen der bevolking.
Voornamelijk aan zijn initiatief en onverdroten ijver zijn het ontstaan (in 1927) en
de bloei van de Kunstkring voor Allen (toonkunst) te danken. Meer dan dertig
jaren werkte hij, als leidende secretaris, aan de organisatie van lezingen, voordrachten en uitvoeringen van de Vereniging voor Volksontwikkeling (voorheen
Instituut voor Arbeidersontwikkeling).
In het curatorium van het Avond Lyceum voor onderwijs aan volwassenen en de
besturen van verschillende culturele instellingen in de gemeente de heer Rogge
zijn tijd en zijn kracht aan verhoging van het geestelijk peil.
Ook in zijn hoedanigheid van secretaris-penningmeester van de Henriette RolandHolst Stichting spreidde hij zijn bezielend en organisatorisch talent ten toon.
Als auteur deed hij zich kennen in zijn "Proeve ener geschiedenis van het Handelshuis Van Eeghen" en in een beschrijving van "Het geslacht Rogge te Zaandam".
Besluit van burgemeester en wethouders
d.d. 9 februari 1959.
overleden 7 januari 1959

CLEMENS HARO BEELS
geboren 5 november 1889

54

C.H. Beels werd te Amsterdam geboren. Hij vond zijn loopbaan in het bankwezen.
Op 15 juni 1936 aanvaardde hij de leiding van het kantoor der Incasso-Bank te
Hilversum (later verenigd met de Amsterdamsche Bank).
Naast dit ambt, dat hij tot 30 november 1954 bekleedde, heeft de heer Beels
belangrijk werk gedaan op maatschappelijk gebied. Hiertoe behoren o.a. zijn functies als penningmeester (1944), daarna voorzitter (1948) van de Centrale Raad
voor Hulpbetoon en Armenzorg; voorzitter van de plaatselijke afdeling van het
Roode Kruis; algemeen thesaurier van het Nederlands Genootschap tot reclassering (beide van 1939 af). Voorts het bestuurslidmaatschap o.m. van de vereniging
"Pro juventute Gooiland"; de stichting Verplegingsfonds van het Hilversumse
Diaconessenhuis; de Julianabank ter financiering van de bouw van christelijke
scholen en de Vereniging tot Evangelisatie te Hilversum (voorzitter). Daarbij komt
de veeljarige zitting in de besturen van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Departement van het Gooi en van de Spaarbank Hilversum, alsmede de hoedanigheid van ouderling (scriba) in zijn wijkgemeente van de Nederlandse Hervormde Kerk.
Uit al deze, zowel veelzijdige als langdurige, en met grote trouw en nauwgezetheid, verrichte arbeid te algemenen nutte, spreekt het warme hart dat de heer
Beels zijn medemensen in ruime mate toedraagt. Daaraan gaat een beminnelijke
hoffelijkheid gepaard, die hem veler vriendschap heeft doen winnen. De fijnzinnigheid, hem
eigen, komt tot uiting in zijn levendige belangstelling voor "ex libris", waarvan
een belangrijke verzameling in zijn bezit is.
Zijn betekenis voor de gemeenschap wettigt de verlening van het hoogste eerbetoon van de gemeente te zijnen aanzien.
Besluit van burgemeester en wethouders
d.d. 9 februari 1959.
overleden 1 januari 1972

PROFESSOR MAGISTER Dr. J.A.A.M. KORS O.P.
geboren 14 september 1885
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Johannes Augustus Alphonsus Maria Kors werd te Boxtel geboren. Hij trad in 1903
toe tot de Orde van de Dominicanen en ontving in 1910 zijn priesterwijding.
Reeds vroeg kwamen zijn wetenschappelijke gaven tot ontplooiing.
In het jaar van zijn promotie, summa cum laude, tot doctor in de theologie (1916)
aanvaardde hij het hoogleraarschap aan de Kloosterschool der paters Dominicanen te Huissen. Van 1923 tot 1945 bekleedde hij dit eervolle ambt aan de R.K.
Universiteit te Nijmegen. Van zijn hand verscheen een aantal wetenschappelijke
geschriften.
Na de zware teistering van Nijmegen door het oorlogsgeweld in 1944 verwisselde
prof. Kors het hoger onderwijs tegen leidende arbeid in het belang van het radiowezen. In 1945 werd hij voorzitter van de Katholiek Radio Omroep, in 1947 van de
Stichting Nederlandse Radio Unie en in 1951 van de Nederlandse Televisie Stichting; bovendien in 1951 van de Organisation Catholique de Radiodiffusion et de
Télévision (UNDA). De eerste drie voorzitterschappen legde hij in 1959 neer.
De wijsheid en het beleid waarmee prof. Kors in de na-oorlogse jaren koers heeft
weten te vinden en leiding wist te geven aan de ontwikkeling van het radio- en
televisiewezen in Nederland, hebben diepe bewondering voor zijn persoon afgedwongen.
Besluit van burgemeester en wethouders
d.d. 24 augustus 1959.
overleden 6 augustus 1966

SALOMON RODRIGUES PEREIRA
geboren 11 december 1887
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Van 1920 tot 1953 doceerde de heer Rodrigues Pereira, Amsterdammer van geboorte, op voortreffelijke wijze de oude talen aan het Hilversums gymnasium. In
de laatste jaren was hij belast met het conrectoraat. Zijn wijze van omgaan met
de jeugd en ongekunstelde houding tegenover ambtgenoten en ouders, deden
hem algemene achting deelachtig worden.
Grote bekendheid en waardering heeft hij in den lande, en ook daarbuiten, gevonden door zijn ijver voor de Joodse godsdienst. Reeds sedert 1922 trad hij op
als opperrabbijn van het Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap in Nederland. Na
een afwezigheid in de oorlogsjaren keerde hij bij inval van de Geallieerden in 1944
op vaderlandse bodem terug, door de Regering in Londen als legerrabbijn verbonden aan de Prinses Irene-Brigade.
Na de oorlog nam hij mede het rabbinaat waar in enige ressorten van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap.
In 1954 werd hij benoemd tot voorzitter van het opperrabbinaat in Nederland.
Bij sommige moeilijke aangelegenheden heeft zijn gezaghebbend woord zich
doen gelden tot in de hoogste kringen van de Joodse wereld.
Besluit van burgemeester en wethouders
d.d. 29 december 1959.
overleden 10 oktober 1969

IZAK WESSEL
geboren 25 oktober 1893
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De Zeeuw Izak Wessel, geboren te Goes, kwam in 1919 als huisarts in Hilversum.
Als bij-werkzaamheden vervulde hij van 1920 tot 1936 het adjunct-directoraat van
de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst.
Aldra breidde zijn praktijk zich aanmerkelijk uit. Dokter Wessel won het vertrouwen, de dank en de genegenheid van talrijke patiënten en vrienden in alle kringen
van de bevolking.
Daarnevens verkreeg hij een werkzaam aandeel in de bemoeiingen met de gezondheidszorg in algemene zin. De strijd tegen de tuberculose nam de eerste
plaats in. Met name gaf hij leiding aan het Consultatiebureau ter bestrijding van
die ziekte en het sanatorium "Hilversum" voor de verpleging van lijders aan longziekten. Ook was hij vele jaren geneesheer-directeur van het herstellingsoord
"Heideheuvel".
Verder waren vooral van belang zijn voorzitterschap van de afdeling Gooi- en
Eemland van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst en het
lidmaatschap van het hoofdbestuur dier Maatschappij.
Zijn felle vaderlandsliefde moest hij boeten met gijzeling en gevangenschap in de
bezettingstijd. Na het neerleggen van de geneeskundige praktijk in 1954 heeft de
heer Wessel zijn krachten voornamelijk gegeven aan de Hilversumse Diaconessen
Inrichting, in zijn hoedanigheid van geneesheer-directeur. Met onverdroten ijver
heeft hij zich ingespannen voor de totstandkoming van het nieuwe ziekenhuis,
welks bouw thans in uitzicht is.
Besluit van burgemeester en wethouders
d.d. 29 december 1959.
overleden 23 mei 1978

JOHANN SEBASTIAN BRANDTS BUYS
geboren 28 juni 1905
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Stammend uit een reeds in de 15e eeuw bekend geslacht van musici, ging ook
Hans Brandts Buys geheel in de muziek op.
Na zijn jeugd in Arnhem en enige studiejaren aan de gemeente Universiteit van
Amsterdam, heeft hij zijn betrekkelijk korte leven met volle inzet van zijn begaafdheid in dienst gesteld van de tak van kunst waartoe zijn geniale aanleg hem
onweerstaanbaar trok. Diepe belangstelling paarde zich bij hem aan brede veelzijdigheid. Op het gebied van de muziek blonk Brandts Buys uit tegelijk als musicoloog, pedagoog, uitvoerend kunstenaar, dirigent, componist en schrijver.
Met zijn bezielend onderwijs, zijn dienende liefde voor de mens en daarbij zijn
milde humor, heeft hij talloze volwassenen en kinderen tot beoefening van de
muziek gebracht; dikwijls ook onbemiddelden persoonlijk geholpen. Onder zijn
directoraat (1951 -1959) is het Goois Muzieklyceum tot ongekende bloei gekomen. Voorts leidde hij verschillende koren en orkesten hier en elders in den lande.
Voor bespeling had het clavecimbel zijn voorliefde. Zijn repertoire strekte zich uit
over de klassieke, zowel als de moderne muziek. De werken van J.S. Bach, wiens
voornamen hij droeg, namen de eerste plaats in. Aan deze componist was eveneens het belangrijkste deel van zijn reeks belangwekkende geschriften gewijd.
Van een nieuwe uitgave van het complete oeuvre van de 18e eeuwse Nederlander Petrus Hellendaal heeft hij helaas slechts het eerste deel kunnen voltooien.
Brandts Buys had een lang leven moeten hebben om alles wat zijn geest vervulde
vrucht te doen dragen. Niettemin vormt hetgeen hij bij zijn plotseling overlijden
heeft nagelaten reeds een schat van grote en duurzame waarde.
Besluit van burgemeester en wethouders
d.d. 29 december 1959.
overleden 21 februari 1959

Dr. GERARDUS GILLIS PEKELHARING
geboren 21 januari 1886
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Dr. G.G. Pekelharing, geboren te Groningen, studeerde aan het gemeentelijk
gymnasium en aan de rijksuniversiteit in zijn geboortestad.
Nadat hij in 1912 aldaar was gepromoveerd tot doctor in de rechtsgeleerdheid,
werd hij in hetzelfde jaar verbonden aan de gemeentesecretarie van Utrecht,
waar hij later verscheidene jaren de leiding had over de afdeling openbare werken.
Op 15 januari 1935 aanvaardde hij het ambt van gemeentesecretaris van Hilversum, daarbij volgend het voorbeeld van zijn vader, die hetzelfde ambt in Groningen heeft bekleed. Gedurende 16 jaren heeft hij deze verantwoordelijke functie,
in een sterk groeiende gemeente en onder vaak moeilijke omstandigheden, met
de uiterste toewijding en nauwgezetheid vervuld. Hij gaf daarbij tevens blijk van
een buitengewone vakkennis, welke evenzeer tot uiting kwam in zijn publicaties
op het gebied van het gemeentelijk bestuursrecht.
Nadat hij op 1 april 1951 dit ambt had neergelegd, vonden zijn verdiensten bijzondere erkenning door zijn benoeming, bij Koninklijk Besluit van 24 april 1951,
tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Ook buiten zijn ambtelijke werkkring, niet in het minst in de jaren na zijn pensionering, heeft hij, met een veelzijdige maatschappelijke en culturele belangstelling,
en met inzet van zijn gehele persoon, in talrijke bestuursfuncties een grote activiteit ontplooid en zich daardoor uitstekende verdiensten verworven voor de Hilversumse en Gooise Gemeenschap.
Na vele jaren voorzitter te zijn geweest van het bestuur van het Goois Museum,
stelt hij thans als erevoorzitter nog steeds groot belang in de geschiedenis van
Hilversum en de omliggende gemeenten. Voor het verzamelen van historische
gegevens over het Gooi zal zijn werkzaam aandeel daarin van blijvende waarde
zijn.
Besluit van burgemeester en wethouders
d.d. 7 februari 1961.
overleden 12 april 1977

HERMINA STRAALMAN-KREMER
geboren 18 augustus 1896
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Hermina Kremer, geboren te Deventer, vestigde zich in 1924 met haar echtgenoot
H. Straalman te Hilversum, komende van Voorst, alwaar beiden zitting hadden in
de gemeenteraad.
Reeds spoedig ontplooide mevrouw Straalman haar activiteit in het belang van de
Hilversumse gemeenschap. Zij was lid van de gemeenteraad van 1927 tot 1962, zij
het met een onderbreking gedurende de Duitse bezetting. Als wethouder fungeerde zij van 1945 tot 1949 en daarna van 1 september 1953 tot 4 september
1962. Zij beheerde de portefeuilles van sociale zaken, geneeskundige en gezondheidsbelangen, personeelszaken, alsmede die van de volkshuisvesting en van
culturele zaken.
Immer gaf zij daarbij blijk van veel initiatief en werklust.
Zij had een werkzaam aandeel in de schooltandverzorging in het Gooi en omliggende gemeenten, alsmede in de oprichting en activiteiten van de stichting Centrale A.V.O.-werkplaats voor het Gooi.
Het verzorgingshuis voor bejaarden aan de Egelantierstraat had eveneens haar
bijzondere belangstelling. Mede door haar activiteit werden de voormalige barakken voor verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten aan de Neuweg in 1959
bestemd tot gemeentelijk verpleeghuis voor langdurige zieken. Voorts kon worden aangevangen met de stichting van een nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke geneeskundige- en gezondheidsdienst.
Met niet aflatende ijver stimuleerde zij het bouwen en moderniseren van woningwetwoningen.
Van de vele commissies en besturen waarin zij zitting had, worden met name
vermeld het voorzitterschap van het bestuur van de gemeentelijke instelling voor
maatschappelijke zorg.
Gedurende tal van jaren was zij een bekend medewerkster aan het programma
van de omroepvereniging V.A.R.A. ter voorlichting vooral op huishoudelijk gebied.
Door haar grote toewijding heeft zij in de Hilversumse gemeenschap een eervolle
taak vervuld.
Bij haar afscheid heeft het gemeentebestuur haar begiftigd met de gouden legpenning der gemeente.
Besluit van burgemeester en wethouders
d.d. 28 januari 1963.
overleden 19 januari 1970

ESSO ELLERUS OTERDOOM
geboren 23 december 1892
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Gedurende de 25 jaren dat de arts E.E. Oterdoom, geboren te Bellingwolde, in
Hilversum woonachtig is geweest, heeft hij de gemeente en de gemeenschap
voortreffelijk gediend. Eerst - na de vervulling van een uitgebreide plattelandspraktijk in Noordholland van 1921 tot 1935 - als schoolarts bij en daarna als directeur van de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst. Onder zijn directoraat heeft deze dienst zich belangrijk uitgebreid.
Naast zijn veeleisende ambtstaak wijdde de heer Oterdoom zijn krachten aan
maatschappelijke belangen, voornamelijk op medisch gebied. Zo was hij vele
jaren voorzitter van het bestuur van het Sanatorium Julianaoord te Laren, en
bestuurslid van de afdeling Gooi- en Eemland van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij der geneeskunst.
Bekendheid in den lande verwierf hij zich door zijn leidende rol in de Koninklijke
Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken van 1943 tot 1959 als algemeen voorzitter, tevens voorzitter van het hoofdbestuur. Ook maakte hij deel uit
van het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis. Van meer dan plaatselijke waardering voor zijn persoon getuigen het kruis van verdienste van laatstgenoemde instelling en de gouden C.B.Tilanus jr.-medaille van de Vereniging
E.H.B.O.
De warme hartelijkheid waarmede hij zijn medemensen tegemoet kwam, deed
hem veler vriendschap verwerven.
Besluit van burgemeester en wethouders
d.d. 28 januari 1963
overleden 25 juli 1981

CORNELIS HENDRIKUS VAN DEN BERG
geboren 24 november 1885
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Cornelis Hendrikus van den Berg, geboren te Hazerswoude kwam op 29 november
1890 naar Hilversum, waar hij zich in de loop der jaren vestigde als accountant.
Als zodanig verwierf hij zich een uitgebreide praktijk. Sinds 1932 is hij voorzitter
van de Nederlandsche Unie van Accountants.
Nevens zijn accountantsberoep bekleedt hij zowel in kerkelijk verband als in de
plaatselijke gemeenschap onderscheidene functies.
Reeds op 28-jarige leeftijd werd hij lid en kort daarna voorzitter van de commissie
van beheer van de Gereformeerde Kerk te Hilversum.
Dit jaar herdacht hij als zodanig zijn 50-jarig jubileum. Tijdens de vervulling van
deze belangrijke functie kwamen de Zuiderkerk (1924), de Noorderkerk (1939) en
de Westerkerk (1956) tot stand.
De bouw van de Oosterkerk zal in 1964 worden voltooid. Dank zij de offervaardigheid van haar leden en de kundige leiding van de voorzitter van haar commissie
van beheer slaagde de Gereformeerde Kerk erin de uit de kerkbouw voortvloeiende lasten op bevredigende wijze te regelen. Hoezeer de deskundigheid van de
heer Van den Berg op dit terrein wordt erkend, blijkt bovendien hieruit, dat hij
reeds ruim 12 jaren voorzitter is van het mede op zijn initiatief opgericht landelijk
verband van commissies van beheer van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Van het door deze organisatie uitgegeven tijdschrift is hij mederedacteur.
Als lid van de gemeenteraad en deswege als lid van de commissie van bijstand
voor de financiën diende hij de gemeente van 20 november 1945 - 2 september
1958. De band tussen hem en de gemeente bleef daarna behouden door zijn
voorzitterschap van de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs, de
commissie voor het Gulden Boek en de commissie van advies voor de straatnamen.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 17 februari 1964.
overleden 5 april 1974

PIETER DEKEMA
geboren 25 oktober 1877
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Geboren te Enkhuizen, werd Pieter Dekema al op 20-jarige leeftijd getroffen door
het werk voor behoeftige en ontspoorde leden van de maatschappij. Daardoor
werd hij een pionier op het gebied van maatschappelijk werk, eerst in Leeuwarden - waar hij in 1903 een tehuis voor landlopers oprichtte en in 1909 directeur
werd van de Arbeidsbeurs - later ook in Hilversum, waar hij zich in 1912 in gelijke
functie vestigde.
Tot 1929 was hij hier directeur van de Gemeentelijke en de DistrictsArbeidsbeurs, maar gaf zich daarnaast en daarna volledig aan sociaal werk.
Zijn eerste initiatief te Hilversum was de stichting van een consultatiebureau ter
bestrijding van het alcoholisme. Tot zijn 70-ste jaar gaf hij - zeer vaak als voorzitter - al zijn werkkracht aan sociale instellingen en organisaties, met name ook die
voor de jeugd: de Armenraad, de Coöperatieve Keuken, de Reclassering, de Voogdijraad, de Vereniging Kinderhulp, de Vereniging tot hulp aan Onvolwaardigen en
Pro Juventute Gooiland.
Als voorzitter van deze laatste was hij mede-stichter van het Pedagogisch Observatiecentrum "De Schutsluis", eerst in Loosdrecht, thans te Doorn.
Als een van de oprichters van de Vereniging tot hulp aan Onvolwaardigen kwam
onder zijn voorzitterschap een beschutte werkplaats tot stand, die na zijn dood de
naam "Dekemastichting" verkreeg.
Sedert de oprichting was hij méér dan 25 jaar voorzitter van het bestuur der Gooische Huishoudschool. Lange tijd was hij bestuurslid van de Ambachtsschool voor
Hilversum en omstreken.
Op kerkelijk terrein was hij eerst als secretaris werkzaam voor de Vereniging tot
Evangelisatie en na de overgang daarvan naar de Hervormde Kerk trad hij als
ouderling op. Met name stimuleerde hij de arbeid onder de buitenkerkelijken.
Deze man van weinig woorden wist met opgewektheid leiding te geven op velerlei
terrein. De grote verscheidenheid waarmee hij daarbij optrad, mocht er niet de
oorzaak van zijn, dat zijn vele daden ten dienste van de Hilversumse gemeenschap
verhuld zouden blijven voor het nageslacht.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 13 februari 1967.
overleden 9 september 1953

GERARDUS JOHANNES HENDRIKUS DE ROOY
geboren 15 januari 1896
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G.J.H. de Rooy, geboren te Utrecht, was reeds te Amsterdam (1911 - 1931) actief
als organisator van de R.K. arbeidersbeweging en van de sport. Sinds 1932 in Hilversum werkzaam, stelde hij hier zijn vele gaven in dienst van de arbeidersbeweging, de woningbouw en met name ook het algemeen welzijn door zijn langdurig
lidmaatschap van de gemeenteraad: van 1935 tot 1966, met een onderbreking
tijdens de Duitse bezetting.
Zijn werk voor de arbeiders betrof zowel het voorstaan van hun materiële belangen in de vakorganisatie - hij was o.m. plaatselijk voorzitter en landelijk hoofdbestuurslid van de R.K. Metaalbewerkersbond "St. Eloy" - als de behartiging van hun
geestelijke en culturele vorming door zijn werk in de standsorganisatie. Zo was hij
centraal voorzitter van de plaatselijke R.K. Werkliedenvereniging.
Van zijn sociale bewogenheid profiteerde van 1933 af ook de Bouwvereniging "St.
Joseph", die - sinds 1949 onder zijn leiding - belangrijke bijdragen leverde aan de
arbeiderswoningbouw en daarmee aan woonklimaat en uiterlijk aspect van Hilversum. Plaatselijk bleek het in hem gestelde vertrouwen uit het voorzitterschap
van de Federatie van Woningbouwverenigingen, in wijder verband uit het bestuurslidmaatschap van het Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting en het voorzitterschap van de R.K. Woningbouwcentrale "Ons Huis".
Ook in de gemeenteraad gold hij als een groot deskundige op het gebied van
volkshuisvesting en woningbouw, al gaf hij zijn arbeidskracht mede aan commissies op andere terreinen.
In het bestuurlijke vlak werkte hij nog voor het "Wit-Gele Kruis", de "Gooische
Stichting Levensschool voor jongens" en de stichting "Gezinshulp Bejaarden". De
totstandkoming van het bejaardencentrum aan de Minckelersstraat was in belangrijke mate aan hem te danken.
Aan de heer De Rooy, die zijn grote kennis - na de lagere school verworven door
cursussen, zelfstudie en door het leven zelf - in dienst stelde van zijn naasten, is
de gemeenschap in vele opzichten zeer veel verschuldigd.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 13 februari 1967
overleden 10 januari 1971

PIETER BERGSMA
geboren 4 oktober 1899

65

Reeds op 17-jarige leeftijd begon P. Bergsma - geboren te Bolsward - zijn loopbaan bij de gemeente-administratie. Hij diende daarin verschillende gemeenten,
sinds 1 oktober 1936 als gemeentesecretaris.
Op 1 april 1951 trad hij in die functie in dienst van de gemeente Hilversum, welk
ambt hij heeft bekleed tot zijn pensionering op 1 april 1965. Hier heeft hij niet
alleen zijn organisatietalent kunnen ontplooien, maar tevens krachtens zijn bijzondere aanleg in toenemende mate gestalte gegeven aan de evolutie van het
gemeentesecretariaat, dat daardoor meer reliëf en inhoud verkreeg.
Zijn activiteiten beperkten zich niet tot de gemeenten waar hij zijn ambt vervulde.
Hij was voorzitter van de landelijke organisatie van gemeentesecretarissen. Van
zijn hand verschenen vele bijdragen op het gebied van zijn vak. Hij doceerde aan
de Utrechtse cursus tot opleiding voor het diploma gemeente-administratie en
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam voor de studie in de staatsinrichting. Zijn
algemeen erkende deskundigheid leidde tot zijn benoeming tot lid van een door
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ingestelde commissie tot bestudering
van de herziening van de Gemeentewet.
Ook op ander terrein is de heer Bergsma werkzaam geweest. Tijdens zijn ambtsperiode in Wageningen was hij lid van de Provinciale Staten van Gelderland. Hij
was daar tevens lid van de Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk, welk ambt hij
thans ook in Hilversum bekleedt.
In zijn Hilversumse periode werd hij voorzitter van de afdeling Volkshuisvesting en
Stedebouw van het Instituut voor Bestuurswetenschappen, afdeling NoordHolland, terwijl hij ook bestuurslid was van de Vereniging voor Vreemdelingen
Verkeer.
De algemene waardering voor zijn gedurende vele jaren aan de gemeenschap
bewezen diensten, meer in het bijzonder voor de uitzonderlijk nauwgezette vervulling van zijn ambt als secretaris dezer gemeente, moge op deze wijze en deze
plaats tot uitdrukking worden gebracht.
Besluit van burgemeester en wethouders
d.d. 13 februari 1967
overleden 17 januari 1990

JOOST JOHANNES GERARDUS BOOT
geboren 12 december 1902
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Burgemeester J.J.G. Boot werd geboren te Hoofddorp (Haarlemmermeer). Na
middelbare opleiding te Haarlem werkte hij negen jaar in overheidsdienst in een
drietal gemeenten.
Bij Koninklijk Besluit van 14 november 1930 werd hij - op 27-jarige leeftijd - benoemd tot burgemeester van Winsum (Gr.). In de donkere crisisjaren stimuleerde
hij de arbeid van vele werklozen aan overheidsprojecten voor de gehele bevolking.
Begin 1937 ging hij als burgemeester naar Wisch (Gld.). In de verschillende dorpen
in deze gemeente gaf hij krachtig leiding aan vernieuwing en ontwikkeling. Hier
maakte hij de overweldiging van ons vaderland in 1940 mee, maar ondanks bedreiging, tenslotte gevolgd door onderduiking, wist hij zijn gemeente zo lang mogelijk te dienen. Eind 1946 - na de bevrijding - volgde zijn benoeming tot burgemeester van Ede. Hier stimuleerde hij industrialisatie, vreemdelingenverkeer,
behoud van natuurschoon en vooral de woningbouw.
In zijn Gelderse periode was hij lid van Provinciale Staten.
1 oktober 1951 werd hij geïnstalleerd als burgemeester van Hilversum.
Sindsdien dankt deze gemeente zeer veel aan zijn daadwerkelijke sociale interesse, zijn grote culturele belangstelling en vooral aan zijn behoefte de burgerzin te
bevorderen. Zelf trad hij gaarne met groot gevoel voor humor in persoonlijk contact met de burgerij.
Hij gaf bijna het uiterste van zijn krachten aan de pogingen Hilversum - waarvan
het inwonertal boven de honderdduizend steeg - te bevrijden van vele problemen, mede ontstaan door de groei van radio, televisie en film in de gemeente.
Zwaar wogen hem het schrijnend woningtekort en de te geringe plaatsruimte om
dat op te vangen.
Met open oog voor het behoud van natuurschoon, streed hij voor mogelijkheden
van uitbreiding en stimuleerde hij de ontwikkeling naar de toekomst. Een structuurplan kwam tot stand, waaraan al een begin van uitvoering kon worden gegeven. Tenslotte kon hij nog mede de basis leggen voor een bovengemeentelijke
samenwerking in het Gooi.

Deze dynamische persoonlijkheid werkte in besturen, commissies en organen ook
op vele andere terreinen binnen en buiten de gemeente, ondermeer op die van

cultuur - met name het Prins Bernhard Fonds -, maatschappelijk werk, nationale
veiligheid en natuurbescherming.
Bij zijn afscheid heeft het gemeentebestuur hem begiftigd met de gouden legpenning der gemeente.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 20 februari 1967.
overleden 20 januari 2002

WILHELMINA ANTOINETTA BOOT-COLIJN
geboren 6 augustus 1901
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Mevrouw W.A. Boot-Colijn, geboren te Nieuwer Amstel, volgde haar echtgenoot
toen deze als burgemeester gedurende in totaal 37 jaar werkzaam was in een
viertal gemeenten. Zelf dochter van een burgemeester, was zij een zeer grote
steun voor haar echtgenoot en nam zij bovendien persoonlijk vele taken op haar
schouders.
Medisch en sociaal sterk geïnteresseerd, lag haar vrijwillig opgenomen werk vooral op charitatief terrein. Reeds in Winsum (Gr.), organiseerde zij hulp voor door
een epidemie getroffen gezinnen.
Tijdens de mobilisatie riep zij in Wisch (Gld.) activiteiten in het leven ter ontspanning en verzorging van militairen van de grensbewaking en tijdens de bezetting
organiseerde zij een hulpvoorziening ter bestrijding van de voedselschaarste in
westelijk Nederland. Naast haar taak als voorzitster van de plaatselijke afdeling
van het Groene Kruis, was zij ook lid van het hoofdbestuur in Gelderland.
Na ook in Ede daadwerkelijk deel te hebben genomen aan vele activiteiten, stelde
deze energieke en fijnaanvoelende vrouw na haar komst in Hilversum in 1951 vol
belangstelling haar grote organisatorische gaven in dienst van vele instellingen en
verenigingen ter plaatse. Met name dienen hiervan genoemd te worden: de Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening - ook de Noordhollandse Federatie -, het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden en
Gezondheidskolonies en de Stichting Het Vierde Prinsenkind, voor welke organisaties zij als presidente optrad.
Ook als ere-presidente van diverse verenigingen en instellingen gaf zij waardevolle adviezen en deed zij praktisch werk.
Tevens dient niet vergeten te worden het vele stille werk van meelevend ziekenbezoek en inzameling van gelden voor vele doeleinden, meer in het bijzonder ook
voor bejaarden en chronisch zieken.
Zo heeft zij op vele terreinen in dienst van de gemeenschap veel méér gepresteerd dan van haar verwacht behoefde te worden als burgemeestersvrouw.
Bij haar afscheid heeft het gemeentebestuur haar begiftigd met de zilveren legpenning der gemeente.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 20 februari 1967.
overleden 26 november 1971

GERRIT LEERKAMP
geboren 19 januari 1906
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Gerrit Leerkamp werd geboren te Lonneker, nu gemeente Enschede. Na in deze
laatste plaats de Normaalschool gevolgd te hebben, werd hij in 1927 aldaar onderwijzer. In 1933 werd hij aangesteld bij een school voor buitengewoon lager
onderwijs te Alkmaar. Van 1939 tot 1946 was hij hoofd van een b.l.o.-school te
Winschoten, die hij opbouwde tot een streekschool met internaat.
Van den beginne stelde hij zich aldus in dienst van het geestelijk gehandicapte
kind en in de loop van meer dan veertig jaar verrichtte hij voor hen en vele anderen baanbrekend werk.
Op I juni 1946 werd hij hoofd van de Prof. Dr. G.Heymansschool voor b.l.o. te
Hilversum. Deze school verwierf onder zijn leiding als orthopedagogische inrichting in vakkringen een zeer goede naam.
Ook verrichtte hij voor de beschutte werkplaats, De Dekema-stichting, zeer belangrijk werk, waardoor deze tot grote bloei kwam.
Zijn naam werd verbonden aan een gezinsvervangend tehuis te Hilversum voor
alleenstaande volwassen gehandicapten: de Leerkamp.
Dank zij zijn kennis, initiatief en werkkracht is in Hilversum een goed georganiseerde sociaalpedagogische zorg tot stand gekomen. Maar ook elders verwierf hij
grote bekendheid door zijn ijver en talenten in dienst te stellen van zeer vele
commissies en besturen op het uitgebreide terrein van verzorging en begeleiding
van geestelijk gehandicapten, o.m. als voorzitter van de Vereniging van Orthopedagogen en Anderen, wier arbeid orthopedagogisch gericht is en als medeoprichter van de oudervereniging Helpt Elkander, afdeling 't Gooi.
Daarbij komen vele spreekbeurten en artikelen in binnen- en buitenland en zijn,
eveneens internationaal erkende, voorlichtingsfilms over het zwakzinnigenonderwijs.
Bovendien maakte hij zich zeer verdienstelijk voor het spraakonderricht.
Zo legde hij plaatselijk mede de grondslag voor het gemeentelijk spraakonderricht, dat hij tevens leidde. Hij doceerde vele jaren aan de centrale opleiding in
Utrecht. Hij was mede-auteur van verschillende handboeken op het gebied der
logopedie.

De zorg voor de gehandicapten beschouwde hij als zijn voornaamste levensroeping. Daaraan stelde hij met alle toewijding zijn grote gaven in dienst, niet enkel
te Hilversum, maar zelfs tot ver daarbuiten.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 5 februari 1968.
overleden 18 december 1968

KAREL ALPHONS KREIJNS
geboren 8 april 1902
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Geboren in Schiedam, studeerde de heer Kreijns te Leiden, om zich vervolgens in
1929 - evenals zijn echtgenote - als huisarts te Hilversum te vestigen.
Gedurende meer dan 22 jaar wist hij zich door zijn toewijding bij zijn vele patiënten zeer gezien en bemind te maken.
Nadat hij reeds van 1945 af als bestuurslid van de R.-K. Ziekenverpleging was
opgetreden, werd hij op 15 januari 1952 geneesheer-directeur van deze instelling,
welke functie hij vervulde tot 31 december 1967.
Met vooruitziende blik en helder inzicht wist hij het ziekenhuis aan te passen aan
de snelle groei van de Hilversumse bevolking en de grote ontwikkelingen op medisch-wetenschappelijk terrein.
Dientengevolge werd in de jaren 1957-1967 het bestaande gebouw aanmerkelijk
uitgebreid, niet alleen met verpleegafdelingen, maar ook met ruimten en hun
outillage voor de vele nieuwe specialismen, met tehuizen voor verpleegsters en
een nieuwe kapel.
Als voorzitter van de landelijke commissie van goede diensten kon hij op grond
van zijn grote ervaring waardevolle adviezen verstrekken bij de voorbereiding van
nieuwbouwplannen voor ziekenhuizen in andere gemeenten.
Tijdens de bezetting was hij districtsvoorman van het Medisch verzet.
Later trad hij op als lid van de afdelingsraad van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.
Als sociaal sterk bewogen mens was hij voorts actief op maatschappelijk, sociaal
en kerkelijk terrein. Zo was hij in 1947 mede-oprichter van het Katholiek Medisch
Opvoedkundig Bureau, voorts staflid van het Katholiek Bureau voor Huwelijksaangelegenheden en, sinds de oprichting, lid van de Federatieve Raad voor Bejaardenwerk.
Tevens gaf hij als voorzitter leiding aan de Raad van Overleg, de overkoepeling
van alle rooms-katholieke standsorganisaties in Hilversum.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 27 januari 1969
overleden 22 januari 1986

ELISABETH GESIENA MARIA ADRIANA
KREIJNS-TEN BRAAK
geboren 26 november 1902
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Na haar eerste opleiding in haar geboorteplaats Winschoten en na medische studie in Leiden, begon mevrouw E.G.M.A. Kreijns-ten Braak met haar man in 1929
een huisartsenpraktijk in Hilversum, die zij tot 1954 voortzette. Daarin maakte zij
zich bij haar vele patiënten zeer bemind door de liefde en zorgzaamheid waarmee
zij de mensen benaderde.
Reeds in 1931 trok zij zich het lot aan van een opgroeiende generatie door bestuurslid te worden van de plaatselijke afdeling van de R.K. Vereniging ter bescherming van Meisjes. Dat betekende het begin van zeer vele activiteiten op dit
terrein en met name op dat van de zorg voor ongehuwde moeders. Uiteindelijk
trad zij op als presidente van de Federatie van R.K. Verenigingen Meisjesbelangen.
Namens deze federatie nam zij zitting in het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum,
de raad van beheer van het Koningin Juliana Fonds, de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk en de Raad van Toezicht van de Stichting Gooise Tehuizen.
Uitermate belangrijk werd sinds 1947 haar bestuurslidmaatschap van de Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders en haar kind.
Mede aan haar initiatief was het te danken dat in 1956 het R.K. Contactorgaan
voor ongehuwde-moederzorg tot stand kwam, waarvan zij de eerste presidente
werd.
In datzelfde jaar werd zij lid van de Centrale Adoptieraad.
Als presidente van het Contactorgaan verrichtte zij baanbrekend werk door het
stimuleren van de bestudering van buitenechtelijke geboorten in ons land en
lanceerde zij als eerste in Nederland de gedachte van plaatsing van ongehuwde
moeders in contactgezinnen. Zij was mede-oprichtster van de Katholieke Centrale
Vereniging voor hulp aan niet gehuwde moeders.
Van al deze functies nam zij afscheid in 1967.
Vele jaren ontplooide zij zeer veel activiteit in het R.K. Bureau voor Huwelijksaangelegenheden ter plaatse.

In 1962 werd zij lid van de Hilversumse gemeenteraad.
Speciaal dienen nog gememoreerd te worden haar vele contacten in de persoonlijke sfeer, niet enkel op het terrein dat haar grote voorliefde had, maar ook op
ander sociaal-maatschappelijk en cultureel gebied.
Daardoor is zij steeds een grote steun geweest voor velen in Hilversum en elders.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 27 januari 1969
overleden 9 februari 1992

LOURENS ALBERTUS BOGTMAN
geboren 8 februari 1900
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Vier jaar na de geboorte van Lourens Albertus Bogtman in Oudkarspel, kwam hij
met de familie naar Hilversum. Het artistieke milieu van dit gezin gaf de begaafde
zoon volop kansen zich te ontplooien, zowel in de kunstnijverheid als in de zang.
Hoewel reeds als zesjarige op de Hilversumse koorschool, leek het erop, dat hij
zijn vader in diens zakelijke functie zou moeten opvolgen!; handelsonderwijs na
de lagere school bereidde hem daarop voor.
Echter leidde zijn grote tekentalent ertoe, dat hij zich eerst richtte op de kunstnijverheid, waarin hij overigens tot het laatst van zijn leven werkzaam bleef. Ikat- en
batikwerk, ceramiek en ontwerpen voor edelsmeedwerk getuigen daarvan.
Uiteindelijk bleek de zang de grootste plaats in zijn leven te gaan innemen.
Na een eerste opleiding in Hilversum bij Max Kloos, bekwaamde hij zich in Berlijn,
München en Wenen en tenslotte weer in Hilversum bij Aaltje NoordewierReddingius tot een nationaal en internationaal beroemde bariton.
In en buiten Europa oogstte hij roem als lied- en oratoriumvertolker. Honderden
malen zong hij onder meer de voornaamste partij in Bach's "Matthaeus-Passion",
de Christustekst.
Uiterst gewetensvol en volgens zeer strenge leefregels bereidde hij zich telkens
op zijn werkzaamheden voor.
Nooit tevergeefs deed de plaatselijke gemeenschap bij voorkomende gelegenheden een beroep op zijn medewerking.
Ondertussen was hij tot het einde van zijn leven bereid velen op te leiden voor
een dienend kunstenaarschap in de zangkunst. Als erkend muziekpedagoog gaf hij
onder meer lessen aan het Haagse conservatorium en laatstelijk aan de muziekacademie in Kopenhagen.
Ongeveer zeven jaar voor zijn dood vestigde hij zich aldaar, met de bedoeling naar
Hilversum terug te keren. Maar de humane mens en grote kunstenaar overleed te
Frederiksberg, om zijn laatste rustplaats te vinden in Hilversum, dat hem gaarne
als een der grote inwoners wil gedenken.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 26 januari 1970
overleden 10 november 1969

PIETER AUGUST BRATTINGA
geboren 21 mei 1905
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Pieter August Brattinga, geboren te Amsterdam, bracht het grootste deel van zijn
jeugd reeds in Hilversum door, waar zijn vader zich in 1912 als steendrukker had
gevestigd. Sinds 1922 in dit bedrijf werkzaam, zette hij het na zijn vaders dood in
1939 voort, uiteindelijk als enig eigenaar.
Door zakelijk inzicht, gebaseerd op vakmanschap, en met open oog om de juiste
initiatieven te stimuleren, wist hij zijn bedrijf tot een binnen het vakgebied bijna
uniek niveau op te bouwen, wat ook in het buitenland herhaaldelijk erkenning
vond.
Zijn zorg voor vakbekwaamheid en kwaliteit in de takken van het drukkersbedrijf,
waarin hij een leidinggevende rol vervult, leidde landelijk tot vele functies. Zowel
in de "Koninklijke Nederlandse bond van steen- en offsetdrukkerijen en fotolithografische inrichtingen" als in de "Vereniging tot bevordering van de vakopleiding
in het lithografische bedrijf" nam hij hoofdbestuursfuncties, waaronder die van
voorzitter, waar.
Dit had mede tot gevolg, dat hij vakexamens afnam aan grafische scholen.
Zijn openheid voor de artistieke zijden van zijn bedrijf gaf vele kunstenaars een
stimulans in deze tak van creatieve werkzaamheid.
Door zijn bedrijf ter beschikking te stellen voor tentoonstellingen kon de plaatselijke bevolking mede genieten van de resultaten van hun artistieke capaciteiten.
Hilversum kon ook anderszins profiteren van zijn zakelijke en bestuurlijke kwaliteiten. Met name als bestuurder van de vereniging voor diakonessenarbeid leverde hij aan de gemeenschap een belangrijke bijdrage.
Ook de Stichting "Openbare leeszaal en bibliotheek", de "Volksbondbouwvereniging Hilversum", de plaatselijke "Rotary" en de "Volkspartij voor vrijheid en democratie" zijn hem voor zijn bijdragen in bestuursfuncties veel dank verschuldigd.
Niet enkel om de efficiënte en menselijke leiding aan één der belangrijke bedrijven ter plaatse, maar vooral ook omdat hij op zovele sociale en culturele terreinen voor de gemeenschap van grote waarde is, wil de gemeente hem haar dankbaarheid bewijzen.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 26 januari 1970.
overleden 22 oktober 1975

JOHANNES BARTHOLOMEUS BROEKSZ
geboren 12 februari 1906
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Geboren te Amsterdam, vestigde Johannes Bartholomeus Broeksz zich in Hilversum kort voor hij 1 januari 1929 in dienst trad van de V.A.R.A. de "Vereeniging
Arbeiders Radio Amateurs" en werd al spoedig met een leidende functie belast.
In 1940 bezoldigd bestuurder geworden, nam hij in de oorlog snel en uiterst principieel ontslag toen de bezetter de omroep ging beheersen.
Dank zij helder verstand, scherp inzicht en bereidheid vele taken op zich te nemen, speelde hij na de oorlog een vooraanstaande rol in de omroep.
Bij de "Omroepvereniging V.A.R.A." werd hij in 1945 omroepsecretaris, in 1966
voorzitter.
Na te hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de samenwerking der
omroepverenigingen in de Nederlandse Radio Unie werd hij in 1947 bestuurslid
daarvan en later vice-voorzitter.
Van de Nederlandse Televisie Stichting was hij bestuurslid van 1951 tot 1963.
Sinds de samenvoeging van beide, in 1969, in de Nederlandse Omroep Stichting,
werd hij daarvan vice-voorzitter.
Internationaal verrichtte hij belangrijk werk in de Europese Radio Unie, eerst als
vertegenwoordiger van Nederland in het bestuur, thans nog als voorzitter daarvan.
Aan de plaatselijke gemeenschap gaf hij zijn beste krachten als lid van de gemeenteraad van 1935 tot 1963, de bezettingsjaren vanzelfsprekend uitgezonderd.
Voor de S.D.A.P. en later de Partij van de Arbeid was hij een slagvaardig vertegenwoordiger. Sedert 1956 is hij lid van de eerste kamer der staten-generaal.
Actief was hij bovendien in de raad van beheer van het Algemeen Nederlands
Persbureau, in de raad voor de kunst en in het bestuur van het Holland Festival.
Nationaal en internationaal werden zijn verdiensten erkend.
Niet slechts om zijn grote verdiensten voor radio en televisie, die Hilversum bekend maakten in binnen- en buitenland, maar vooral ook om zijn persoonlijke
diensten aan de lokale belangen, verdient hij grote erkentelijkheid.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 26 januari 1970.
overleden 9 november 1980

JOHANNES JACOBUS DONDORP
geboren 16 oktober 1906
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De geboorteplaats van Johannes Jacobus Dondorp was Delft. Daar ontving hij
lager onderwijs en U.L.O. Nadat hij enige jaren werkzaam was op een handelskantoor, volgde hij de opleiding aan de christelijke kweekschool voor onderwijzers te
Utrecht. In 1927 vond hij zijn werkkring bij het onderwijs, al spoedig daarna definitief bij het buitengewoon lager onderwijs.
Achtereenvolgens was hij werkzaam in 's-Gravenhage, Amsterdam en Gorinchem,
tot hij zich in 1949 in Hilversum vestigde, waar hij per 1 oktober van dat jaar
hoofd werd van de Wisseloordschool voor christelijk buitengewoon lager onderwijs.
Ook was hij leraar aan de christelijke avond-U.L.O. en aan de protestantschristelijke cursus tot opleiding van kleuterleidsters.
Op zijn vakterrein nam hij vele functies waar: in de unie voor christelijk buitengewoon onderwijs als hoofdbestuurslid, waaronder het voorzitterschap; in het christelijk pedagogisch studiecentrum en als lid van de staatscommissie inzake de
wettelijke regeling van het b.l.o.
Ook was hij vele jaren eindredacteur, zowel van een vakblad op dit gebied, als van
een periodiek dat met name voor de geestelijk gehandicapten zelf was bestemd.
Daarnaast heeft hij als directe betrokkene bij geestelijk gehandicapte kinderen
ook veel werk verricht voor hun nazorg.
Zo was hij een van de initiatiefnemers tot oprichting van de protestantschristelijke vereniging van ouders en vrienden van het afwijkende kind "Philadelphia" en van de interconfessionele en algemene "Stichting Helpende Handen", tot
doel hebbende de bouw van dagverblijven voor gehandicapte kinderen. In beide
gevallen trad hij als voorzitter op.
De leiding van deze voortvarende persoonlijkheid stimuleerde door een krachtig
optreden - welke weerstanden dat soms ook opriep - zeer velen die met hem
belangrijke zaken opbouwden ten bate van geestelijk gehandicapten, voor wat
betreft de voorbereiding tot hun scholing, die scholing zelf en hun nazorg. In dit
opzicht heeft hij voor velen een grote betekenis.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 25 januari 1971.
overleden 9 juli 1996

LUDOVICUS OSCAR VAN HEMEL
geboren 3 augustus 1892

75

In zijn geboorteplaats Antwerpen ontving Oscar van Hemel lager en middelbaar
onderwijs en volgde hij een opleiding aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium.
Hij voltooide zijn opleiding bij August de Boeck, Lodewijk Mortelmans en - in een
later stadium - Willem Pijper.
Zijn werkzaamheden in Nederland begon hij tijdens de eerste wereldoorlog als
uitvoerend kunstenaar: violist bij de Nederlandsche Opera.
In 1918 vestigde hij zich om gezondheidsredenen te Bergen op Zoom, waar hij
leraar werd aan de gemeente muziekschool en de kweekschool voor onderwijzeressen.
Ook aan het conservatorium te Tilburg trad hij als muziekpedagoog op.
Bovenal echter maakte hij naam als scheppend kunstenaar en hij geldt als een van
de belangrijke Nederlandse componisten.
De invloeden van de Franse impressionisten, van de Russische school en van Pijper verwerkte hij tot een geheel eigen muzikale persoonlijkheid.
Gevoed door een sterk ambachtelijk kunstenaarschap leidde dit er toe, dat hij de
Nederlandse muziekcultuur in belangrijke mate verrijkte met graag gehoorde
werken, die vele malen op de repertoires terugkeren.
Bovendien omvatten zij een zeer breed terrein met werken voor orkest, kamermuziek, koor en solisten.
Menigmaal werden zij geschreven in opdracht van openbare en particuliere instanties, veelvuldig vonden zij officieel bekroning.
Een belangrijk gedeelte van zijn werken ontstond te Hilversum, waar hij zich in
december 1949 vestigde. Tien jaar tevoren verwierf hij de Nederlandse nationaliteit.
Het plaatselijk muziekleven bewees hij vele diensten: als compositieleraar aan het
muziekinstituut Andriessen, in lezingen hiervoor en als criticus in de pers. Hier en
elders in den lande stimuleerde hij het muziekleven ook door zijn medewerking
aan organisatiecomités, besturen en jury's.

Vele jaren was hij lid van de culturele raad der gemeente Hilversum. Van de afdeling Het Gooi van de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging was hij
bestuurslid.
Zijn betekenis, die lokale grenzen overschrijdt, wordt door de plaatselijke gemeenschap gaarne erkend.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 25 januari 1971
overleden 9 juli 1981

HENDRIK WILHELM ROZEBOOM
geboren 12 oktober 1904
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Hendrik Wilhelm Rozeboom werd geboren in Bottrop. Na lager onderwijs en lager
technisch onderwijs was hij reeds in het bedrijfsleven werkzaam, alvorens een
verdere opleiding te voltooien aan de Middelbaar Technische School te Heerlen.
Na enige tijd werkzaam te zijn geweest bij mijnbedrijven, trad hij in gemeentelijke
overheidsdienst, enkele jaren te Heerlen en Alphen aan den Rijn, tenslotte op 1
februari 1931 te Hilversum.
In deze gemeente begonnen als opzichter bij de gemeentelijke lichtbedrijven,
doorliep hij in een bijna veertigjarig dienstverband praktisch alle rangen, tot hij in
1953 adjunct-directeur en begin 1967 directeur werd van het gemeentelijk energie bedrijf.
De openheid waarmee hij daar leiding gaf, deed op velerlei terrein overleg mogelijk worden en slagen.
In zijn functies nam hij vele belangrijke initiatieven, die de doelmatigheid van het
bedrijf in bijzondere mate ten goede kwamen en dikwijls kostenbesparend werkten.
Voor de gehele bevolking betekenden zijn bijdragen op het gebied van openbare
verlichting, verkeerslichten, feestverlichting en geluidsinstallaties een verhoging
van leefbaarheid, veiligheid en ook feestelijkheid van de gemeenschap.
Op energieke wijze ijverde hij daarenboven voor het electrotechnisch vakonderwijs. Daaruit vloeiden functies voort als het adjunct-directeurschap van het voormalig "Technisch Instituut voor het Gooi" en die van examinator bij de examens
van de "Vereniging tot bevordering van het electrotechnisch vakonderwijs".
Buiten zijn dagelijkse werkzaamheden stelde hij ook zijn belangstelling en gaven
op muzikaal gebied in dienst van het culturele en kerkelijke leven ter plaatse, met
name als voorzitter van de afdeling Hilversum van de "Maatschappij tot bevordering van de Toonkunst" en in zijn activiteiten ten behoeve van het diakonessenhuis en de Nederlandse Protestanten Bond.
Bij zijn afscheid uit overheidsdienst heeft het gemeentebestuur hem de legpenning der gemeente in zilver uitgereikt.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 25 januari 1971
overleden 11 december 1993

GERARDA DEMPHINA BROUWENSTIJN
geboren 26 augustus 1915
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Gré Brouwenstijn, gehuwd met dokter A.C. van Swol, werd geboren in Den Helder.
Begiftigd met een bijzonder fraaie sopraan-stem, wist zij haar grote muzikale
begaafdheid zeer sterk te ontwikkelen. Dank zij de serieuze aanpak van haar studies aan het muzieklyceum in Amsterdam - stad waarin zij opgroeide - en dankbaar voor de steun die zij daarbij ontving, slaagde zij erin een brillante carrière op
te bouwen.
Aanvankelijk optredend als concertzangeres, specialiseerde zij zich in Iyrischdramatische richting.
Nadat zij in 1946 debuteerde bij de Nederlandse Opera, ontwikkelde zij zich tot
Nederland's meest vooraanstaande opera-zangeres.
Zij verkreeg bovendien wereldfaam door haar optreden door geheel Europa en in
Noord- en Zuid-Amerika in de belangrijkste muziek-centra als Bayreuth, Hamburg,
Wenen, Londen en Buenos Aires.
De immer hard-werkende kunstenares trad op de voorgrond in meer dan dertig
opera-rollen, waaronder voornamelijk het Italiaanse repertoire en Wagner. Haar
uitgesproken voorkeur ging echter uit naar haar rol als Leonore in Beethoven's
"Fidelio".
Nadat zij al van 1943 tot 1946 in Hilversum woonachtig was geweest, toen zij bij
de radio werkzaam was, vestigde het echtpaar Van Swo1-Brouwenstijn zich in
1965 in deze gemeente.
Op het hoogste punt van haar kunnen, meende zij in 1971 haar carrière te moeten afsluiten.
Zij wilde daarmee tevens baan maken voor een jongere generatie, voor wier toekomst zij haar afscheidsgeschenk bestemde.
Bij dat afscheid huldigde het gemeentebestuur mevrouw Van Swol-Brouwenstijn
door toekenning van de legpenning der gemeente, in zilver.
Besluit van burgemeester en wethouders
d.d. 31 januari 1972
overleden 14 december 1999

WILHELMINA JOHANNA CHRISTINA
VAN GILS-HENDRIKSEN
geboren 11 juli 1909
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Mevrouw W.J.C. van Gils-Hendriksen, geboren in Amsterdam, ontving aldaar lager
en middelbaar onderwijs.
In 1948 vestigde zij zich te Hilversum. Hiervoor was zij reeds in eerdere woonplaatsen zeer actief voor haar medemensen.
Met name dient vermeld te worden de periode van de tweede wereldoorlog in
het zwaar getroffen Elst. Hier was zij betrokken bij het werk van de St. Elisabethvereniging,het Rode Kruis en een interkerkelijk hulpcomité.
In het bijzonder bij de evacuatie van de bevolking in 1944/45 maakte zij zich zeer
verdienstelijk. Als een der eerst teruggekeerden spande zij zich ten volle in om
haar terugkerende medeburgers te helpen en noden te lenigen. Daarnaast beijverde zij zich als lid van het jeugdcomité voor het weer op gang brengen van het
jeugdwerk. Ook legde zij in de Betuwe vele contacten voor de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers.
In Hilversum werd zij bestuurslid van de r.k. Vrouwengemeenschap, het latere
Katholiek Vrouwen Gilde, waarin zij lokaal, provinciaal en landelijk talrijke functies
vervulde.
Toen in 1953 ook in Hilversum een plaatselijke federatie voor vrouwelijke vrijwillige hulpverlening tot stand kwam, heeft zij, eerst als secretaresse en later als voorzitster, het merendeel van de zeer vele werkzaamheden daarvan opgezet en geleid.
Gedurende twintig jaar en op onvervangbare wijze heeft zij de op zich genomen
taken nauwgezet uitgevoerd. Zij heeft daarnaast de federatie vertegenwoordigd
in vele organen en organisaties.
Toch vond zij nog tijd om zowel voor bejaarden als voor persoonlijk gevraagde
hulp met volle inzet van haar persoon veel werk te verzetten.
Om privé redenen besloot zij in 1973 - hoe zwaar het haar viel - haar werkzaamheden te beëindigen. De wijze waarop zij dit alles zeer principieel en met grote
openheid heeft vervuld, geeft haar recht op de erkentelijkheid van de plaatselijke
gemeenschap.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 29 januari 1973.
overleden 17 april 2009

ADRIANA WILHELMINA VAN HOORN ALKEMA
geboren 22 oktober 1911
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Geboren te Utrecht, kwam zuster A. W. van Hoorn Alkema op 14-jarige leeftijd in
Hilversum wonen, waar zij op 5 december 1932 in dienst trad van het diaconessenhuis, waarna zij in 1939 werd ingezegend als diacones.
Naast haar werk als verpleegster nam zij echter ook andere taken voor haar medemensen op zich. Tijdens de vooroorlogse jaren van ernstige economische crisis
werd zij geroepen voor het maatschappelijk werk.
Sinds 1937 als helpster bij het "Salemwerk" - dat in die crisistijd geestelijke en
maatschappelijke hulp bood aan werklozen - raakte zij steeds nauwer daarbij
betrokken.
Daarnaast bleef zij haar taak als verpleegster vervullen. In de dertiger jaren is zij
voor veel getroffenen een onmisbare steun geweest.
Na de daarvoor noodzakelijke opleiding te Utrecht en stage-werk in Rotterdam en
Rekken, trad zij als gediplomeerd maatschappelijk werkster in dienst van de gezinsverzorging van de hervormde diaconie ter plaatse. Zij heeft door haar overgave en voortreffelijke leiding het maatschappelijk werk en de gezinsverzorging van
de hervormde gemeente van Hilversum tot een bloeiende organisatie weten te
maken.
Haar grote liefde voor haar medemensen inspireerde haar ook tot andere activiteiten buiten haar directe werkkring. Zij leidde gesprekskringen, een bejaardensociëteit en verzorgde de kerstzang voor vele zieken en eenzamen.
Dat de naam "zuster Jeanne" voor velen in de plaatselijke gemeenschap een begrip is geworden, vond zijn basis in haar instelling om zichzelf weg te cijferen en
zich geheel voor anderen te geven.
De gemeenschap mag aan haar dankbaarheid voor die opofferende gezindheid
door deze inschrijving uitdrukking geven.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 29 januari 1973.
overleden 28 maart 1995

MARTINUS JOHANNES TER HAAR
geboren 24 september 1903
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Jan ter Haar, geboren te Zwolle, werd al jong aangetrokken door de zwemsport,
waarin hij op de langere afstanden vele successen boekte.
Hij vond echter ook zijn werkkring in deze richting: eind 1928 vestigde hij zich te
Hilversum, waar hij werd aangesteld als tweede badmeester in het zwembad
Crailoo. In die functie, en later als chef-badmeester, verrichtte hij zijn werk verdienstelijk en bracht hij ondermeer vele jeugdigen de zwemkunst bij.
Door zijn belangstelling voor de jeugd raakte hij ook buiten zijn werkkring betrokken bij vele activiteiten voor jeugdigen. Zo sloot hij zich aan bij het speeltuinwerk
in deze gemeente, eerst in het kader van een der daartoe opgerichte verenigingen, later in het bestuur van het overkoepelende Hilversums speeltuinverbond,
waarvan hij voorzitter werd.
Voor de vele initiatieven en activiteiten die de leden ondernamen, spande hij zich
persoonlijk in, zowel bij voorbereiding als uitvoering.
Vele jaren kwam hij in de Hilversumse jeugdraad op voor de belangen van het
speeltuinwerk, waarvoor hij afgevaardigd was.
Eén van de initiatieven, die uit het speeltuinverbond voortkwamen, groeide uit tot
een lokaal evenement: de jaarlijkse intocht en ontvangst van Sint Nicolaas, die
duizenden jeugdige ingezetenen en hun ouders grote vreugde bereidde. Met
behulp van deskundigen en de medewerking van velen heeft hij zich beijverd de
oorspronkelijke niet-commerciële opzet te doen slagen.
Het was mede zijn inspanning, die het gemeentebestuur ertoe bracht het feest
deze inslag te doen behouden. En jarenlang maakte Jan ter Haar zich tot spreekbuis van de dankbaarheid van velen.
De erkentelijkheid van de gemeenschap voor een van die burgers, die zeer veel
vrije tijd in dienst stellen van plaatselijke belangen, moge in deze inschrijving tot
uiting komen.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 29 januari 1973
overleden op 5 augustus 1990

JOHAN THEODOOR RICHARDUS SCHREUDER
geboren 2 maart 1907
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Johan Schreuder studeerde aan de gemeentelijke universiteit van zijn geboorteplaats Amsterdam, waaraan hij in 1934 ook promoveerde tot doctor in de geneeskunde.
Enige jaren later vestigde hij zich als internist te Sneek. Door een onderzoek, dat
hij in 1953 instelde naar de toestand van chronisch zieke bejaarden, werd de
richting gegeven die bepalend zou zijn voor zijn verdere leven.
Een gevolg van dit onderzoek was de inrichting van een geriatrische afdeling van
het ziekenhuis in Sneek, de eerste in Nederland. Zijn werk voor de bejaarden trok
in binnen- en buitenland sterk de aandacht en hij mag op dit terrein een van de
baanbrekers worden genoemd.
Door de goede resultaten die in Sneek werden behaald, werd hem gevraagd zowel te Amsterdam als in Hilversum zijn krachten in dienst te stellen van behandeling, begeleiding en revalidatie van zieke bejaarden.
In Hilversum werd hij hoofd van de afdeling geriatrie in het algemeen ziekenhuis
"Zonnestraal".
Dat dit oorspronkelijk als sanatorium voor longtuberculose opgezette instituut
kon uitgroeien tot algemeen ziekenhuis, was ook te danken aan de buitengewone
inspanning van dr. Schreuder, toen hij in de periode 1965 - 1968 als geneesheerdirecteur van deze instelling optrad.
In het jaar 1968 werd hij tevens benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Utrecht in een specialisme, dat voor het gehele land van bijzondere
betekenis is geweest. Prof. Schreuder heeft zijn kennis van dit specialisme door
vele publikaties en in tal van organisaties en commissies uitgedragen.
De gemeente waarin hij van begin 1959 tot kort voor zijn afscheid van "Zonnestraal" in 1971, woonachtig was, meent een pionier, die voor de ontwikkeling van
medische zorg van de bejaarden zoveel gedaan heeft, met deze inschrijving te
moeten eren.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 29 januari 1973.
overleden 22 april 1989

ADRIAAN MARIE PAUL GROOTE
geboren 10 mei 1894
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A.M.P. Groote werd geboren in Bussum. Deze zeer gevoelige mens groeide al op
in een gezin, dat sterk sociaal bewogen was.
In een lang leven was hij bijzonder actief voor de leniging van veel materiële en
geestelijke nood.
Reeds kort na zijn vestiging in Hilversum in 1930 werd hij bestuurslid van de toen
zo geheten "Centrale Raad voor Hulpbetoon en Armenzorg". Gedurende zijn gehele bestuurslidmaatschap – van 1934 tot 1972 - fungeerde hij als secretaris daarvan.
Uit dien hoofde had hij ook zitting in de gemeentelijke Armenraad, werd hij bestuurslid van de Sociale Raad en ging hij over naar het bestuur van de "Stichting
Hilversumse Gemeenschap".
Hij werd het bezielend centrum genoemd van de vereniging "Centrale Raad voor
Hulpbetoon", die zich met name inzet voor de daadwerkelijke leniging van "stille
noden". Deze raad vond een voortreffelijk bestuurslid in de heer Groote, die door
zijn grote bescheidenheid bij voorkeur in stilte en geheel belangeloos werkzaam
was.
Naast het geven van persoonlijke hulp aan en het begeleiden van vele "stille armen" was hij actief voor de versterking van het ledenbestand der vereniging, voor
propaganda naar buiten en voor de ondersteuning van vele acties door middel
van artikelen van zijn hand.
Hij volgde en stimuleerde de ontwikkelingen in het karakter van de sociale hulpverlening en toen moest worden overgegaan op beroepsmatig opgeleide hulp kon
hij deze overschakeling met enthousiasme bevorderen en begeleiden.
Kort na de tweede wereldoorlog zette hij zich ook in voor de opgroeiende jeugd in
het kader van de in 1946 opgerichte stichting "Ons Huis", ondermeer als voorzitter en secretaris van het bestuur.
Hier werd hulp geboden aan kinderen uit de minst-draagkrachtige gezinnen en
kon de aanzet worden gegeven voor een ontwikkeling naar jeugd- en buurtcontacten.
Deze bezielende werker op de achtergrond is door zijn vele sociaalmaatschappelijke activiteiten van groot belang geweest voor de Hilversumse
samenleving.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 4 februari 1974.
overleden 14 juli 1977

GERRIT VAN DIJK
geboren 31 december 1902
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G. van Dijk werd in Kampen geboren, waar hij zijn lagere schoolopleiding ontving.
Gedeeltelijk via voortgezet onderwijs, maar voornamelijk door zelfstudie op velerlei gebied ontwikkelde hij zijn administratieve, economische en commerciële
kennis. Tijdens de crisisjaren na de eerste wereldoorlog trad hij in dienst van de
groothandel in tapijten, fournituren en meubelen, die zijn vader had opgericht en
in 1924 in Hilversum had gevestigd. De grote vlucht die dit bedrijf sindsdien nam,
was in hoge mate te danken aan de stuwende en leidinggevende kracht van de
heer Van Dijk.
Deze succesvolle zakenman beperkte zich niet tot zijn vakgebied. Zowel zijn godsdienstige instelling als zijn sociale bewogenheid leidden ertoe, dat hij eind 1936
werd benoemd tot en begin 1937 werd bevestigd als diaken van de Gereformeerde Kerk. In een periode van 25 jaar heeft hij vijf ambtstermijnen vervuld, enkele
daarvan als voorzitter van het college van diakenen.
Hij voelde zich daarenboven geroepen om de plaatselijke gemeenschap ook in
andere functies te dienen; en wel als lid van de Armenraad, later de Sociale Raad
geheten en ten slotte van het College voor de verlening van Bijstand, waarvan hij
thans nog deel uitmaakt. De ontwikkelingen op het terrein der sociale zorg vonden bij hem waardering en stimulans.
Bekend is zijn grote belangstelling voor het verleden van Hilversum. Daarover
verzamelde hij zeer veel beeldmateriaal, waarmee hij door middel van lezingen en
voordrachten bij anderen liefde voor hun woonplaats opwekte. Vaak gebeurde dit
in het kader van zijn sociale gerichtheid, namelijk voor bejaarden en voor verenigingen. Zo werd het terrein van zijn vrijetijdsbesteding een bron van vreugde voor
velen.
Naar veler mening heeft deze open en gastvrije man aan de gemeenschap uitnemende diensten bewezen.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 3 februari 1975
overleden 28 juni 1976

PETRUS JOHANNES MARIA DE KLERK
geboren 2 juni 1918
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Jan de Klerk werd geboren te Nederhorst den Berg. Na zijn lagere schoolopleiding
wist hij zich ondanks een belangrijke lichamelijke handicap werkend in verschillende bedrijven een goed bestaan op te bouwen. Voornamelijk gebeurde dat in
Hilversum, waar hij zich in 1938 definitief vestigde.
Niet alleen wist hij de gevolgen van zijn handicap met groot doorzettingsvermogen op te vangen, maar bovendien besteedde hij een groot deel van zijn leven
aan de zorg voor zijn lotgenoten, met wie hij ten zeerste was begaan.
Zo was en is hij nog bijzonder actief in "Herwonnen Levenskracht” , de R.K. vereniging tot bestrijding der tuberculose binnen het Nederlands Katholiek Vakverbond. Plaatselijk verrichtte hij hiervoor alle denkbare werkzaamheden. Ook gaf hij
hieraan enkele tientallen jaren leiding als voorzitter. Uit dien hoofde werd hij ook
een gewaardeerd lid van het centraal bestuur van de N.K.V., waarin hij graag
anderen, naar eigen voorbeeld, probeerde te stimuleren tot grote activiteit. Op
de ontwikkeling van "Herwonnen Levenskracht" in de regio heeft hij grote invloed
gehad, blijkend uit het opnieuw laten functioneren van afdelingen.
Hij was ook lid van de Landelijke Adviescommissie van deze vereniging. Daarnaast
is hij van de grootste betekenis geweest voor het werk van de Algemene Nederlandse Invaliden Bond 't Gooi. In het kader van de ledenwerving, als hoofd van het
contactorgaan, bij het verkrijgen van faciliteiten voor invaliden in openbare gebouwen, aanpassing van woningen voor deze mensen aan hun lichamelijke gebreken en op het gebied van de recreatie was en is hem nog steeds geen werk te
veel.
In stilte dat werk verrichtend, is toch zijn naam voor de gehandicapte een begrip
geworden.
De gemeenschap is hem daarom zeer veel dank verschuldigd.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 3 februari 1975
overleden 29 november 1996

PIETER GERARD VAN DE VLIET
geboren 30 april 1902
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Dr. P.G. van de Vliet genoot in zijn geboorteplaats Amsterdam onderwijs en bezocht aldaar de universiteit. Hij bekroonde zijn studie in de wis- en natuurkunde
met een doctoraat in de scheikunde. Een aanvullend doctoraal examen gaf hem
onderwijsbevoegdheid in de wiskunde. Ook haalde hij de akte M.O. Boekhouden.
In 1927 kwam hij als jong leraar naar Hilversum. Tal van jaren was hij verbonden
aan de gemeentelijke H.B.S., aanvankelijk als docent in de natuurkunde, later ook
als leraar in de handelswetenschappen.
Zijn voorkeur voor de exacte vakken toonde hij ook als auteur van enkele leerboeken.
Op boekhoudkundig gebied werd hij landelijk bekend als examinator voor de
Vereeniging van Leeraren in de Handelswetenschappen. Van deze vereniging was
hij vele jaren secretaris en tot 1971 voorzitter. Sinds de oprichting in 1941 van de
Stichting Nederlandse Associatie voor Practijkexamens - van welk bestuur hij tot
1970 secretaris was - examineerde hij vele tienduizenden.
Tien jaar lang was hij voorzitter van de Landdag voor Economisch Onderwijs. Tevens was hij werkzaam als openbaar register-accountant. Dr. Van de Vliet, aanvankelijk blijkbaar niet bijzonder politiek geïnteresseerd, ontplooide later grote
activiteit binnen de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Van deze partij maakte hij van 1953 tot 1974 deel uit van de gemeenteraad; gedurende de jaren 1960 1971 bekleedde hij voorts het lidmaatschap van de Eerste Kamer der StatenGeneraal. In 1971 fungeerde hij als vice-president van de interparlementaireBeneluxraad.
In Hilversum was hij vooral bekend en oogstte hij veler waardering als wethouder.
Sedert juni 1962 beheerde hij onafgebroken de portefeuille van financiën, tezamen voor bepaalde perioden met die van publieke werken en van onderwijs.
Opvallend was zijn snel en scherp doorzien van problemen, maar ook de wijze
waarop hij hiervan blijk gaf. Zijn gevatheid in debatten werd geroemd, soms ook
gevreesd.
Reeds tweemaal begiftigd met een Koninklijke onderscheiding, ontving hij bij zijn
afscheid - wegens zeer bijzondere verdiensten – de legpenning in goud dezer
gemeente.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 3 februari 1975
overleden 30 december 1984

MANS WEVERS
geboren 27 april 1918

86

Geboren in Enschede, bekwaamde Mans Wevers zich daar via lagere en middelbare scholen en cursussen voor een ambtelijke loopbaan bij onderscheiden takken van gemeentelijke diensten en bedrijven in zijn geboorteplaats. Na de oorlogsjaren, tijdens welke hij actief in het verzet was, werd hij rechercheur bij de
politieke opsporingsdienst. In 1946 werd hij adjunct-directeur van de Volkskredietbank in Enschede; door praktijk en studie maakte hij de gehele ontwikkeling
van het bankwezen voor het volkskrediet na de oorlog mee. Mede hierdoor werd
hij in 1952 in Hilversum aangesteld tot de eerste directeur van de Volkskredietbank voor 't Gooi, Eemland en de Vechtstreek. Zeer sociaal bewogen, bovendien
begiftigd met een sterk ontwikkeld financieel en administratief inzicht, deed hij
als zodanig baanbrekend werk, dat ook provinciaal en nationaal van zeer groot
belang was. Met een enorme werklust vervulde deze dynamische persoon echter
niet alleen belangrijke posities op zijn werkterrein; ook daarbuiten stelde hij zijn
organisatorische en bestuurlijke gaven in dienst van de medemens. In Hilversum
was hij vele jaren bestuurslid van "Het Groene Kruis".
Grote belangstelling had hij daarbij voor het opleidingswerk. Vandaar dat hij in
groter verband een der initiatiefnemers was tot de oprichting van de "Stichting
Internaatsopleiding Kraamverzorgsters Het Groene Kruis" en, sinds het totstandkomen daarvan in 1964, penningmeester. Reeds jong betrokken bij jeugdwerk,
werd hij in 1953 voorzitter van het Hilversums Gymnastiek Verbond. Nationaal en
internationaal heeft hij voor de gymnastiek uitnemende verdiensten gehad, nationaal onder meer door zijn medewerking aan de "Sportnota 1970".
Op nog vele ander terreinen - zoals die van de middenstandswoningenbouw en
poliobestrijding - was hij zeer actief.
In heel zijn leven tot aan zijn te vroeg verscheiden toe was hij beminnelijk en
opgewekt. Het past de gemeenschap zijn naam in grote dankbaarheid te bewaren.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 3 februari 1975
overleden 3 november 1972

ARIE VAN DOP
geboren 27 februari 1905
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Dr. A. van Dop stamt uit Delft. Van 1923 tot 1928 studeerde hij aan de rijksuniversiteit te Leiden. Deze studie bekroonde hij in 1930 met de graad van doctor in de
wis- en natuurkunde.
Na een jaar tijdelijk leraar te zijn geweest in Den Haag, werd hij per 1 september
1931 leraar te Hilversum aan de gemeentelijke hogere burgerschool, later gesplitst in gemeentelijke hogere burgerscholen A en B. Hij zou het twintig jaar achtereen blijven.
De oorlog zorgde voor onderbrekingen. In de meidagen van 1940 was hij als luitenant betrokken bij de hevige gevechten rond het vliegveld Valkenburg. Krijgsgevangenschap en een militaire dienstperiode na de bevrijding onttrokken hem bij
tijden aan zijn onderwijstaak.
In 1951 vertrok hij naar Meppel om daar leiding te geven aan het openbaar lyceum.
In 1956 keerde hij al naar Hilversum terug om directeur te worden van de hem
vertrouwde "scholen aan de Jonkerweg". In zijn tweede Hilversumse periode
leidde hij een belangrijk experiment met de nieuwe schoolvorm voor hoger algemeen voortgezet onderwijs in het kader van een nationale onderwijsvernieuwing.
Reeds voor de invoering van de wet op het voortgezet onderijs werd dr. Van Dop
benoemd tot coördinator van het voortgezet onderwijs in Hilversum. Later werd
zijn werkterrein uitgebreid tot de gemeente Bussum. Bij het afscheid van zijn
scholen in 1968 bleek de grote waardering van ondermeer leerlingen en oudleerlingen.
Zijn loopbaan tekent de grote betrokkenheid van de leraar, die hij voor alles was.
AI was hij gedurende enige tijd ouderling-kerkvoogd van de hervormde gemeente
en was hij ook actief in de gezinsvoogdij, toch ging zijn onderwijstaak voor bij alle
andere maatschappelijke activiteiten.
Als leraar en later als directeur, als schrijver van vele wiskundeleerboeken, als
begeleider van de vernieuwing van het voortgezet onderwijs, zag hij zichzelf altijd
ten dienste van anderen: de leerlingen, hun ouders, de maatschappij. Daardoor
heeft hij zijn taken zo eminent vervuld, dat het waard is deze blijvend te vermelden.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 2 februari 1976
overleden 3 januari 1985

PIETER JOHANNES PLATTEEL
geboren l4 augustus 1911
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Burgemeester Dr. P.J. Platteel genoot in zijn geboortestad Utrecht, lager, middelbaar en hoger onderwijs. Na zijn Indologische studie aan de Rijksuniversiteit aldaar, promoveerde hij in 1936 op een historisch-staatsrechtelijk onderwerp: "De
grondslagen der constitutie van Nederlandsch-Indië".
Het jaar daarop vertrok hij naar het Verre Oosten, waar hij als bestuursambtenaar
zowel op Java als in de buitengewesten werkzaam was. Na het uitbreken van de
oorlog met Japan werd hij als reserve-officier onder de wapenen geroepen en
geraakte hij in krijgsgevangenschap.
In 1947 kon hij zijn werk in Nederlandsch-Indië voortzetten. Op Oost-Java hielp hij
bestuurlijk orde scheppen onder vaak moeilijke omstandigheden. Voor de souvereiniteitsoverdracht in 1949 had hij een aandeel in de totstandkoming van de
deelstaat Oost-Java.
Terug in Nederland vond hij een nieuwe taak: begin 1951 werd hij adjunctdirecteur van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken in Rotterdam, waarna in
april 1954 zijn benoeming tot directeur van de gemeentelijke dienst voor sociale
belangen te ’s-Gravenhage volgde. Aan deze arbeid kwam een einde door zijn
benoeming tot Gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea per 1 mei 1958.
De uitvoering van plannen voor economische opbouw en de eigen rol van het
Papoease volk daarbij, werd voortijdig beëindigd toen Nederland in 1962 tot een
accoord kwam met Indonesië en gouverneur Platteel op 28 september 1962
Nieuw-Guinea verliet. Nog in december van dat jaar kreeg hij een nieuw bestuurlijk werkterrein; hij werd benoemd tot burgemeester van Ede. In diezelfde functie
kwam hij midden mei 1968 naar Hilversum.
Hij toonde zich hier een bekwaam, efficiënt en zorgvuldig bestuurder. Onpartijdig
was hij, niet door zich te onthouden van het uitspreken van een eigen mening, als
hem dat passend voorkwam, maar wel door alle richtingen in de gemeenteraad
gelijk te behandelen en door het streven van elk college van burgemeester en
wethouders, hoe ook samengesteld, een hecht samenwerkend team te maken.

Gevoel voor traditie ging bij hem gepaard met een sterke zin voor realiteit, waardoor hij nieuwe ontwikkelingen vrij gemakkelijk kon accepteren om daaraan vervolgens zelf leiding te geven ten bate van de plaatselijke gemeenschap.

Reeds tweemaal begiftigd met een Koninklijke onderscheiding, ontving hij bij zijn
afscheid - wegens zeer bijzondere verdiensten – de legpenning in goud dezer
gemeente.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 23 februari 1976
overleden 19 augustus 1978

CATHARINA TER KUILE-VERBROEK
geboren 5 januari 1906
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Mevrouw C. ter Kuile-Verbroek werd te Dordrecht geboren. Zij bracht haar jeugd
in Hilversum door en ontving er lager en middelbaar onderwijs. Na verblijf elders
vestigde ze zich in 1932 blijvend te Hilversum. In 1946 trad zij toe als medewerkster van de vereniging "Centrale Raad voor Hulpbetoon". Hiermee startte zij haar
vele openbare activiteiten om materiële en geestelijke noden van haar plaatsgenoten te helpen lenigen. Bij de "Centrale Raad" werd zij al spoedig voorzitter van
een van de vier plaatselijke districten en in 1948 werd zij benoemd tot lid van het
hoofdbestuur. In 1969 werd zij de eerste vrouwelijke voorzitter van deze instelling.
In 1949 werd zij tevens bestuurslid van de afdeling "Het Gooi" van de Algemene
Nederlandse Vrouwenvereniging "Tesselschade-Arbeid Adelt"; enige tijd later
volgde haar benoeming tot vice-voorzitter van deze vereniging en in 1973 aanvaardde zij het voorzitterschap hiervan. Vanaf 1954 vertegenwoordigde zij deze
vereniging in het bestuur van de Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, afdeling Hilversum. Ook hier bleek dat zij altijd klaar stond als er een beroep
op haar werd gedaan.
Op 1 januari 1958 werd zij lid van het bestuur van de gemeentelijke instelling voor
sociale zaken te Hilversum. Tevens was zij bestuurslid van de sociale raad alhier
en na de opheffing van de sociale raden in 1965 werd zij lid van de "Stichting Raad
voor maatschappelijk werk". Bij het inwerkingtreden van de Algemene Bijstandswet volgde haar benoeming tot lid van het college voor de verlening van bijstand.
In deze commissie heeft mevrouw Ter Kuile zich doen gelden als een integere,
hardwerkende en zeer deskundige vrouw, die zich volledig inzet voor haar medemens. Aan de totstandkoming van de "Stichting Hilversumse Gemeenschap" had
zij eveneens een werkzaam aandeel. Haar grote mensenkennis en haar scherp
zicht op omstandigheden en problemen werden door zeer velen ondervonden en
gewaardeerd.
De gemeenschap is haar daarvoor veel dank verschuldigd.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 31 januari 1977
overleden 23 april 1999

PIETER WILLEM DE LANGE
geboren 10 maart 1887
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Dr. P. W. de Lange is geboren te Alkmaar. Hij studeerde chemie aan de gemeenteuniversiteit van Amsterdam. In 1917 promoveerde hij tot doctor in de wis- en
natuurkunde.
Na aanvankelijk werkzaam geweest te zijn in het bedrijfsleven, was hij van 1920
tot 1949 verbonden aan het centraal bureau voor de statistiek. Na zijn pensionering vestigde hij zich in 1954 te Hilversum.
Hier ontplooide hij zich tot een belangrijk historicus. Achtergrond daarvoor was
zijn sociale gerichtheid op de mens en zijn omgeving.
Hij verrichtte veel genealogische studies en verdiepte zich mede daardoor in de
historie van Hilversum. Hij baseerde al deze studies op grondig archiefonderzoek,
waarvoor hij zelf verschillende archieven toegankelijk maakte, zoals onder andere
het ongeordende archief van Albertus Perk, alsmede de kaartenverzameling en
andere verzamelingen van het Goois Museum.
Bestudering van bronnen hier en elders, waaronder het "Koptiendenarchief" der
erfgooiers, leidde eerst tot publicaties over Gooise geslachten, vervolgens tot die
over bevolkingsgroepen en hun woonplaatsen. Het resultaat was een vernieuwde
visie op de geschiedenis van Hilversum, dat als industriedorp ouder en belangrijker bleek dan eerst werd aangenomen. Mede door zijn achtergrond als statisticus
hebben zijn studies grote wetenschappelijke waarde.
Zijn sociaal-culturele bewogenheid maakte hem tot stimulator van verscheidene
initiatieven. Zo danken ondermeer de Historische Kring "Albertus Perk" en de
"Stichting Tussen Vecht en Eem" mede aan hem hun ontstaan. Daarnaast was hij
actief en vooral waakzaam op het terrein van de archeologie. Dat is hij eveneens
ten aanzien van het monumentenbezit van Hilversum. In het belang van de komende geslachten is hij verder een groot voorstander van de oprichting van een
streekarchief.
De sociale achtergrond van zijn studies voerde zo tot vele acties: een zeer grote
verdienste, waarvoor de gemeenschap die hij ermee wilde dienen, hem erkentelijk is.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 31 januari 1977
overleden 17 juli 1990

NELLI LA RIVIERE-DE VRIEZE
geboren 12 september 1906
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Mevrouw N. La Rivière-De Vrieze volgde lager- en middelbaar onderwijs in haar
geboorteplaats Drachten en bekroonde haar opleiding met het HBS-diploma.
In 1935 werd zij aangesteld als één van de eerste vier KLM-stewardessen. Na haar
huwelijk begin 1937 met ir. Theodoor Willem La Rivière woonden zij aanvankelijk
te Amsterdam. In 1941 vestigde zij zich in Hilversum.
In de bezettingstijd stond zij geheel achter de strijd van haar man tegen de vijand.
Door deze strijd raakte hij in Duitse gevangenkampen en betaalde in 1945 uiteindelijk met zijn leven voor zijn verzetsactiviteiten. Sinds de bevrijding speelt mevrouw La Riviere-De Vrieze een belangrijke rol in het plaatselijk gemeenschapsleven. Zo kwam de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen door haar toedoen in
Hilversum weer tot bloei; zij maakte van 1948 tot 1961 - vanaf 1952 als presidente - deel uit van het bestuur.
In 1948 werkte zij door deel te nemen in de "Contact-Commissie Hilversum", mee
aan de opzet tot samenwerking van de plaatselijke vrouwenverenigingen.
Uit deze commissie ontstond de afdeling Hilversum van de Stichting Nederlandse
Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening.
Zowel voor de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen als voor de Federatie
voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening maakte zij gedurende een aantal jaren
op landelijk niveau deel uit van het dagelijks bestuur.
In 1954 werd zij secretaresse van de toen opgerichte "Commissie Ontspanningswerk voor Bejaarden". Uit deze commissie ontstond later de "Stichting Bejaardenwerk Hilversum". Zij werd lid van het dagelijks bestuur van deze stichting en
bovendien voorzitter van de in 1960 door de Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening
opgerichte en daaronder ressorterende "Culturele Ontspanningskring Apollo";
deze functie bekleedt zij tot op heden.
Voor de Volksuniversiteit, het Goois Avondlyceum en de Volkskredietbank ontplooide zij eveneens grote werkkracht.
Gedurende de periode 1966 -1974 maakte zij tenslotte als gemeenteraadslid ook
nog deel uit van de fractie van de V.V.D.

Deze uiterst behulpzame en betrouwbare persoonlijkheid, die om haar bedrijvigheid en velerlei activiteiten in het sociaal-culturele leven zeer wordt gewaardeerd,
verdient ook de bijzondere erkentelijkheid van de gemeenschap.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 13 februari 1978
overleden 7 juni 1996

KLAASJE VAN MAANEN-DRAIJER
geboren 5 november 1906
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Corry van Maanen-Draijer, Amsterdamse van geboorte, kreeg in haar geboortestad en in Haarlem haar lagere schoolopleiding. Zij was vervolgens werkzaam in
winkels en kantoren. In 1933 kwam zij naar Hilversum, waar zij in 1934 in het
huwelijk trad.
Als vrouw met een brede sociale belangstelling vormde zij zichzelf door middel
van lectuur en diverse cursussen. Zij werd op velerlei terreinen actief, zowel in
organisaties als in de directe menselijke sfeer. Zo stond haar huis open voor
Weense en Berlijnse kinderen die tijdens de tweede wereldoorlog hadden geleden en voor anderen, die zich allen zeer nauw met haar verbonden bleven voelen.
Zij was actief in de afdeling "Watervrienden" van de Arbeiders Sportbond, als
bestuurslid en als instructrice. Geheel belangeloos gaf zij zwemlessen.
Vele jaren was zij bestuurslid (penningmeesteresse) van de afdeling Hilversum
van de AWL voor crematie. Ze werd voorzitster van de vrouwengroep van de
Partij van de Arbeid en had zitting in het afdelingsbestuur van dezelfde partij.
Zij werkte enthousiast mee aan de totstandkoming van de Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening en was de eerste tien jaar penningmeesteresse
van deze federatie. Zij maakte zich eveneens verdienstelijk in het bejaardenwerk.
Nog steeds vervult zij een bestuursfunctie in de Stichting "De Stolpe" voor bejaardentehuizen.
Ook was zij enige tijd bestuurslid van de Stichting "Gooise Tehuizen" voor kinderen.
Van 4 september 1956 tot 13 augustus 1970 was zij - met een onderbreking van
ruim een jaar - lid van de gemeenteraad. Zij maakte deel uit van de commissie
voor sociale zaken en was als raadslid ook enkele jaren bestuurslid van de Stichting Hilversumse Gemeenschap.
Als welbespraakt pleitbezorgster voor het welzijn en de gezondheid van vooral
kinderen, vrouwen en ook bejaarden, verdient deze bescheiden, ijverige en zeer
harde werkster de dank van de plaatselijke gemeenschap.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 5 februari 1980
overleden 8 augustus 1980

JAN GIJSBERT WILLEM SLUIJK
geboren 23 mei 1910
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J.G.W. Sluijk werd in de toenmalige gemeente Watergraafsmeer geboren, maar
groeide vanaf zijn vroege jeugd in Hilversum op.
In 1928 sloot hij zijn schoolopleiding af met een HBS-diploma.
Daarna werkte hij eerst bij een scheepvaartmaatschappij en ontving hij later als
dienstplichtige een officiersopleiding.
Na zijn keuze voor een ambtelijke loopbaan werd hij in 1932 het slachtoffer van
de toen heersende werkloosheid. Toch lukte het hem in Hilversum ambtenaar te
worden, eerst in tijdelijk verband en sinds 1935 in vaste dienst.
Als eerste luitenant-troepencommandant bij de motorartillerie was hij betrokken
bij de mobilisatie in 1939 en bij het begin van de oorlog in 1940.
In de bezettingsperiode heeft hij als leider van de distributiedienst belangrijk
bijgedragen aan het ambtenarenverzet door via het nationaal steunfonds bonkaarten te doen toekomen aan onderduikers. Hij deed dit ondanks zeer grote
risico's en hij werd met een aantal leden van zijn dienst in 1943 gearresteerd en
tot eind oktober d.o.v. gevangen gehouden. Daarna volgden ziekteverlof en ontslag om gezondheidsredenen, maar direct na de bevrijding werd hij in zijn functie
hersteld.
Rond 1950 werd hij hoofd van de nieuw gevormde secretarie-afdeling personeelszaken bij de gemeente Hilversum. Als zodanig beëindigde hij zijn succesvolle ambtelijke loopbaan bij zijn pensionering per 1 januari 1974. Waar zijn kwaliteiten
vooral in de sociale sfeer lagen, was hij voor veel personeelsleden een ware vertrouwensman.
Ook buiten de ambtelijke sfeer was hij actief. Ongeveer dertig jaar was hij diaken
van de hervormde gemeente, daarbij ook scriba van het Hilversums college van
diakenen.
Als bestuurslid was hij betrokken bij uiteenlopende organisaties, zoals plaatselijk
bij de Christelijke Historische Unie, regionaal sinds de oprichting eind 1933 bij de
coöperatieve Vereniging Gooise Uitvaart Verzorging U.A., landelijk bij de Koninklijke Vereniging tot steun aan oud-miliciens.
Bij de herdenking van oorlog, bezetting en bevrijding (1940-1945), getuigt de
gemeente door deze inschrijving van haar grote erkentelijkheid.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 5 februari 1980
overleden 18 augustus 2005

AREND LOOMAN
geboren 18 oktober 1909
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Geboren in het centrum van het oude dorp is Arie Looman zijn hele leven Hilversum trouw gebleven. Na zijn huwelijk in 1933 vestigde hij zich in een nieuwe
buurt: de vogelwijk aan het eind van de Liebergerweg waar hij tot aan zijn dood
bleef wonen.
De binding aan dorp en buurt betekende voor hem ook het zich inzetten voor de
plaatselijke gemeenschap, in het bijzonder voor de jeugd.
Uit de organisatie van straatfeesten na de bevrijding in 1945 groeiden plannen
voor het stichten van een buurtvereniging, die echter uitmondden in de oprichting van de speeltuinvereniging "Jong Leven" op 6 juli 1945.
Sindsdien besteedde hij zeer veel zorg en werkkracht aan de opgroeiende jeugd,
waarvoor nog weinig voorzieningen bestonden.
Naast zijn zware dagtaak als vrachtwagenchauffeur slaagde hij erin met grote
persoonlijke inzet - niet alleen door zijn overredingskracht maar ook door zelfwerkzaamheid - zowel het materiaal te verwerven als ook de opbouw en inrichting van de speeltuin tot stand te brengen.
Ondanks vele tegenslagen is het hem tenslotte gelukt de speeltuin van de grond
te krijgen.
Tegenover de ruime speelgelegenheid aan de Van Musschenbroekstraat ontstond
dankzij zijn enthousiasme en inventiviteit eveneens een clubhuis.
Dankbare buurtbewoners verbonden hieraan zijn naam: het werd het "Arie
Looman-huis".
Bij dit alles trad hij bovendien 35 jaar lang op als penningmeester, hield hij mede
toezicht en organiseerde hij feestjes en uitstapjes voor de leden van de speeltuinvereniging "Jong Leven".
Door zijn aandeel in de oprichting van de Federatie van Hilversumse Speeltuinverenigingen kreeg zijn werk plaatselijk nog meer belang.
Zijn inspirerende persoonlijkheid en zijn bescheiden en beminnelijk karakter
maakte hem ook tot een belangrijke kracht in het bestuur van dit Hilversumse
Speeltuinverbond.
De gemeenschap waarvoor hij zich geheel opofferde mag hem dank en eer betuigen.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 5 februari 1980
overleden 16 februari 1986

JOHANNA PETRONELLA ROMEIJN-DITMARS
geboren 10 juli 1911
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Mevrouw mr. J.P. Romeijn-Ditmars werd geboren te 's-Gravenhage. Daar bezocht
zij de lagere en middelbare school. Vervolgens studeerde zij rechten aan de rijksuniversiteit te Leiden en werd later advocaat en procureur.
Na haar huwelijk eind 1934 met ir. C. Romeijn vestigde zij zich in Hilversum.
De grote aandacht voor haar gezinsleven stond bij haar voorop, doch verhinderde
haar niet a1 haar juridische kennis en ervaring in dienst te stellen van organisaties
en instellingen.
Daartoe behoorde ondermeer de afdeling Hilversum van de Nederlandse Vereniging van huisvrouwen. Ook de jeugd profiteerde van haar kennis op een breed
geschakeerd terrein.
Zo was zij van 1948 tot 1953 als gemeentelijk gedelegeerde vertegenwoordigd in
de besturen van beide Hilversumse huishoudscholen. Aansluitend aan die periode
was zij van juni 1953 tot begin 1971 voorzitter van de Vereniging Gooise Scholen
voor beroepsonderwijs. Onder haar leiding kwam de Tweede Gooise Huishoudschool aan de Anthony Fokkerweg tot stand. later werd deze school uitgebreid.
Het onderwijs aan de Eerste Gooise Huishoudschool werd uitgebreid tot de Scholengemeenschap Vermeerschool voor Lager en Middelbaar Huishoud- en nijverheidsonderwijs en lager Economisch en Administratief onderwijs. Bij haar afscheid
werd zij erelid van deze vereniging.
Van 1957 tot 1971 was zij eveneens bestuurslid van de Vereniging Pro Juventute
Gooiland, eerst als tweede- en later als eerste secretaresse. Vooral in deze functie
heeft zij haar juridische kennis dienstbaar gemaakt voor de jeugd en het gezin.
Zij nam ook deel aan het groepscommissiewerk van de padvindersgroep "De Argonauten". Voor verscheidene vaak spectaculaire ondernemingen van deze groep
fungeerde zij als secretaresse.
Zij heeft ook vele jaren deel uitgemaakt van de commissie voor de bezwaarschriften ingevolge de Algemene Bijstandswet.

Gekenschetst als een vrij zakelijk ingestelde, zeer deskundige, maar vooral wijze
vrouw, verdient zij op deze plaats de dank die haar vanwege de gemeente toekomt.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 9 februari 1982
overleden 09 april 2009

JAN HENDRIKS
geboren 12 juni 1910
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Jan Hendriks genoot na de lagere school in zijn geboorteplaats Gieten technisch
onderwijs te Assen. Vervolgens behaalde hij het politiediploma.
In 1932 kwam hij naar Hilversum, waar hij agent van politie werd.
Achtereenvolgens doorliep hij in politiedienst de rangen agent, hoofdagent, brigadier en sinds 1960 tot aan zijn pensionering in 1970 adjudant. In zijn werk gaf
hij blijk van een systematische aanpak en een goed organiserend vermogen. Dit
laatste leidde ook in zijn vrije tijdsbesteding tot belangrijke initiatieven ten bate
van de gemeenschap.
Zijn sportactiviteiten, met name als atleet, moest hij opgeven ten gevolge van een
oorlogsverwonding. Muziek beoefende hij bij het Hilversums Politiemuziekgezelschap "Excelsior". Van deze vereniging was hij van 1946 tot 1953 voorzitter.
Als begaafd amateur-tekenaar en schilder, later ook als graficus, nam hij in 1955
een initiatief dat leidde tot de oprichting van de "Hilversumse Schilderskring",
later bekend als "De Kring", een tweede Hilversumse kunstenaarsvereniging.
Meer dan 25 jaar was Jan Hendriks voorzitter van deze groeiende groep tekenaars, schilders, grafici, beeldhouwers en andere beeldende kunstenaars, die
veelal niet beroepsmatig als zodanig werkzaam waren. Hij had een groot aandeel
in de totstandkoming van vele tentoonstellingen in Hilversum en daarbuiten.
Mede op zijn initiatief werd het grafisch atelier in "De Vaart" gesticht.
In 1963 was hij één van de initiatiefnemers die hebben bijgedragen tot het ontstaan van de kunstmarkt Hilversum, sindsdien een jaarlijks terugkerende ontmoetingsplaats in het centrum van Hilversum, waar het publiek ongedwongen in contact kan komen met beroeps- en amateurkunstenaars en hun werk. Van het begin
af heeft hij als voorzitter van de betreffende commissie het meeste werk verzet
voor deze markt.
Zo verdient hij dank voor de vele inspanningen, die hij op cultureel terrein, met
name op dat van de beeldende kunst, voor Hilversum heeft verricht.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 9 februari 1982
overleden 30 augustus 2000

JACOB DE JONG
geboren 25 maart 1904
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J. de Jong Czn., geboren te Mijnsheerenland in de Hoekse Waard, doorliep na het
lager onderwijs de Rijks-H.B.S. in Oud-Beijerland en studeerde vervolgens te
Utrecht nieuwe letteren en kunstgeschiedenis.
Door journalistiek werk kreeg hij contact met de omroep en werd hij in 1930 als
omroeper aangesteld bij de N.C.R.V. Sinds 1931 woont hij in Hilversum.
Hij had een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van de radio, zowel op cultureel
als op organisatorisch vlak, van programmavoorbereider werd hij hoofd algemene
zaken en tenslotte directie-adviseur.
In de bezettingstijd onderbrak hij zijn omroeploopbaan. In deze periode diende hij
als reserve-officier en deed hij belangrijk illegaal werk, uiteindelijk als één van de
naaste medewerkers van het College van Vertrouwensmannen.
Pas begin 1946 keerde hij bij de omroep terug.
Na zijn komst in Hilversum was hij eerst leider bij het gereformeerd jeugdwerk.
Vervolgens was hij zeer actief in de Anti-Revolutionaire Kiesvereniging en werd hij
in 1939 gemeenteraadslid. In 1949 werd hij tevens wethouder totdat in 1953 door
toename van zijn werk voor de omroep dit onmogelijk werd. Na twintig jaar nam
hij in 1959 afscheid als lid van de raad in verband met zijn benoeming tot lid van
gedeputeerde staten van Noord-Holland.
Vanaf 1961 was hij bestuurslid van de Vereniging Christelijk Lyceum in het Gooi.
Onder zijn voorzitterschap van 1967 tot 1970 vond de overgang van Christelijk
Lyceum naar Comenius College plaats. In deze periode werd tevens een nieuw
scholencomplex gerealiseerd.
Achtereenvolgens deed hij als vooraanstaand lid en als fractievoorzitter in de
gemeenteraad, als kundig wethouder van onderwijs, als gedeputeerde voor
volksgezondheid en als eerste gedeputeerde voor milieuhygiëne, belangrijk werk.
Zeer belezen en altijd goed ingewerkt, genoot hij vooral als zeer menselijk bewogen man groot gezag zowel in als buiten de 'radiostad' die hem met dankbaarheid
eert.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 9 februari 1982
overleden 27 augustus 1986

KAREL HUBERTUS JOHANNES DORREN
geboren 11 december 1926
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Mr. K.N.J. Dorren begon in zijn geboortestad Haarlem zijn ambtelijke loopbaan,
nadat hij zijn schoolopleidingen afsloot in 1947.
Vijf jaar daarna slaagde hij cum laude voor het doctoraal examen rechten (publiekrechtelijke richting) aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam.
Hij voelt zich in de eerste plaats jurist hetgeen is gebleken bij zijn verdere loopbaan in overheidsdienst, eerst ter secretarie van Voorburg - van 1953 tot 1961 en later in Hilversum, waar hij met ingang van 1 september 1961 werd aangesteld
als administrateur in algemene dienst.
Per 1 april 1965 werd de heer Dorren benoemd tot gemeentesecretaris van Hilversum.
Sindsdien vonden in de gemeente belangrijke ontwikkelingen plaats vooral op het
terrein van de kernsanering, stadsvernieuwing en de laatste grote uitbreidingen in
Kerkelanden en Hilversumse Meent. Er kwam meer openbaarheid van bestuur en
grotere inspraak van de burgers.
De gemeentesecretaris had hierin een belangrijk aandeel, zowel adviserend als
uitvoerend.
Als gemeentesecretaris met een grote juridische kennis, was hij nauw betrokken
bij de totstandkoming van het gewest Gooi en Vechtstreek.
Door toeneming en uitbreiding van overheidstaken werd het personeelsbestand
van de secretarie in die jaren verdrievoudigd. Op minzame en zeer menselijke
wijze gaf hij leiding aan de secretarie en werd zeer gewaardeerd door zijn medewerkers.
Onder zijn leiding verbeterde de dienstverlening aan gemeentebestuurders,
kwam er duidelijkheid over afbakening van bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden, werd het ambtelijk apparaat meer gestroomlijnd en kwam er
een commissie van bezwaar- en beroepschriften.
Zijn wetenschappelijke aanleg was steeds van invloed op zijn werkkracht. Hij verrichtte diepgaande studies op rechtskundig en historisch terrein en was auteur
van verschillende artikelen op juridisch gebied.
Per 1 juni 1982 werd hij benoemd tot lid van de Centrale Raad van Beroep in
Utrecht; sinds oktober 1978 was hij reeds plaatsvervangend lid van dat college.

Bij zijn afscheid ontving deze rustige en bescheiden gemeentesecretaris, die geroemd wordt als een uiterst bekwaam jurist, bekend staat als een man met een
ijzeren geheugen en beschikt over een niet verflauwende werkkracht, de legpenning der gemeente in zilver.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 25 mei 1982
overleden 6 augustus 2000

GEURARDA MARIA NORBERTA VAN DE COTERLET-SARAS
geboren 26 januari 1911
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Ger Saras, geboren Hilversumse, groeide op in de schaduw van de Sint Vitustoren.
Als oudste dochter in een zeer groot gezin moest zij al jong delen in veel huishoudelijke taken en zorgen.
Dat legde mede de basis voor haar grote zelfstandigheid en het zich helemaal
geven voor anderen.
Nadat zij in 1939 was getrouwd, nam zij evenals haar man verschillende gemeenschapstaken op zich. Mevrouw Van de Coterlet-Saras was actief voor plaatselijke
afdelingen van de Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond,
de Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, het Wit-Gele Kruis, later de Federatie
Kruisverenigingen Hilversum, de Stichting Katholiek Maatschappelijke Gezinszorg
en Gezinshulp. Als bestuurslid van deze stichting leidde zij meisjes op voor gezinstaken en bleef hen persoonlijk begeleiden, niet alleen in Hilversum, maar ook in
omliggende gemeenten.
Ook was zij lid van de vrouwenadviescommissie voor de woningbouw en had zij
namens het Wit-Gele Kruis zitting in het stichtingsbestuur van het Kraamcentrum
Gooi en Omstreken. Na het verlies van haar man eind 1966 volgde zij hem in 1967
op in het kerkbestuur der R.K. St. Joseph-parochie, een voor vrouwen toen nog
uniek gebeuren.
Eveneens in 1967 werd zij directrice van het bejaardencentrum "St. Joseph" aan
de Minckelersstraat. Letterlijk van vroeg in de morgen tot laat in de avond zette
zij zich helemaal in voor dit project voor zelfstandige bewoning met begeleiding.
Opvallend was haar zeer persoonlijke en menselijke aanpak van de problemen
van haar medemens. Zij gaf niet alleen leiding op zakelijk en huishoudelijk terrein,
maar organiseerde ook club- en sociëteitswerk, kerkelijke en andere vieringen en
een jaarlijks uitstapje. Veel waardering vond haar maaltijdenvoorziening, ook
buiten het centrum. Toen na haar pensionering een vacuüm dreigde te ontstaan,
bleef zij nog ruim twee jaar haar functie waarnemen. Enkele jaren later organiseerde zij opnieuw met een aantal vrijwilligsters de maaltijdenvoorziening.
De verdiensten van deze vrouw, die zichzelf geheel wegcijferde, worden door de
gemeenschap op deze plaats erkend.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 1 februari 1983
overleden 26 juni 1986

HENDRIKUS STEENTJES
geboren 15 februari 1903
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Henk Steentjes, afkomstig uit Rheden, begon in Arnhem zijn zettersloopbaan,
vervolgde deze in Utrecht en trad eind 1930 in dienst bij "De Gooi- en Eemlander". Begin 1931 vestigde hij zich in Hilversum. Bij deze krant bracht hij het tot
eerste opmaker, voorman van de gehele zetterij en waarnemend bedrijfsleider.
Achtergrond voor het in hem gestelde vertrouwen waren zijn vakbekwaamheid,
nauwgezetheid en plichtsgetrouwheid. Na ruim veertig dienstjaren ging hij pas als
73-jarige met pensioen.
Zijn verantwoordelijkheidsbesef riep hem ook tot ander taken, waaronder vakorganisatie en politiek.
In 1932 werd hij secretaris van de plaatselijke afdeling van de Algemene Nederlandse Grafische Bond, acht jaar later voorzitter, een functie die hij een kwart
eeuw zou uitoefenen. Hij werd tevens hoofdbestuurslid van de Bond, alsmede
voorzitter van het Landelijk Vakgroepsbestuur voor werknemers in het Dagbladbedrijf. Hier dient ook vermeld te worden zijn bestuurswerk voor de Algemene
Nederlandse Geheelonthoudersbond en het Humanistisch Verbond ter plaatse.
Henk Steentjes was bestuurlijk reeds een stuwende kracht in de vooroorlogse
S.D.A.P. Later werd hij van 1953 tot 1970 voor de Partij van de Arbeid gemeenteraadslid. Bij zijn afscheid werd uitdrukkelijk melding gemaakt van zijn belangrijke
werkzaamheden in de commissies voor bedrijven, openbare werken en sociale
zaken. Zijn grote sociale bewogenheid speelde ook een rol in zijn werk binnen de
Sociale Raad Hilversum en de latere Raad voor Maatschappelijk Werk.
De Vereniging Gooise Scholen voor Beroepsonderwijs benoemde hem na jaren
secretariaat en vervolgens voorzitterschap tot erelid. Als vrijwilliger bij de bibliotheek-uitleen is hij nog steeds werkzaam en komt als zodanig veelvuldig in contact
met de jeugd.
Deze gemoedelijke man uit Gelderland vervulde vaak onopvallend vele taken met
helder inzicht, taaie volharding en grote openheid. De gemeente dankt hem daar
openlijk voor.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 1 februari 1983
overleden 23 juni 1998

PIERRE CORNEILLE TISSOT VAN PATOT
geboren 9 juli 1907
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Op Ambon geboren, volgde ir. P.C. Tissot van Patot middelbaar onderwijs in het
toenmalige Batavia. Sinds 1926 studeerde hij electrotechniek in Delft. Door de
economische crisis duurde het na zijn studie vier jaar voor hij in 1928 een vaste
positie kreeg bij de N.S.F., alhier.
Na zijn huwelijk vestigde hij zich in Hilversum.
In het voormalige Nederlandsch-Indië trok de atletiek hem al aan. In zijn Delftse
tijd beoefende hij deze sport in Den Haag en in Hilversum werd hij lid van de
Gooise Atletiek Club. AI spoedig werd hij bestuurslid van deze vereniging. Vele
jaren was hij vice-voorzitter en na de bevrijding enige tijd waarnemend voorzitter.
Tevens was
hij redacteur van het clubblad, lid van de technische commissie en - na enkele
cursussen - trainer. Onder zijn leiding werden de G.A.C.-meisjes in 1953 clubkampioen van Nederland. De meisjes-estafetteploeg werd zelfs driemaal landskampioen (1951,1953 en 1954).
In 1957 werd hij HTS-leraar in Amsterdam.
Cor Tissot beëindigde zijn G.A.C.-werk in verband met zijn landelijke activiteiten
op atletiekgebied. Hij werd een der belangrijkste propagandisten voor de vaderlandse atletiek. Daarnaast verleende hij als technisch redacteur zijn medewerking
aan het blad "Atletiekwereld".
Hij is mede-auteur van een atletiek-trainingsboek. De grootste vermaardheid
kreeg hij door zijn uniek filmwerk en de technische fotoseries die hij maakte.
Hierdoor werd een dieper inzicht in de diverse technieken verkregen en konden
deze technieken verder worden geperfectioneerd.
Zelfs tot buiten de landsgrenzen werd hij hierdoor bekend.
Eenmaal gepensioneerd ging hij weer trainen. De Amsterdamse damesvereniging
Sagitta, S.O.S. Soest en de jongere G.A.C.-meisjes traint hij nog steeds.
Deze belangrijke figuur op locaal, nationaal en internationaal atletiekterrein bleef
door zijn grote bescheidenheid veelal op de achtergrond. Binnen de eigen kring
werden zijn verdiensten duidelijk erkend. De gemeente, die de thuisbasis was
voor zijn vele, vaak unieke prestaties, eert hem met deze inschrijving.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 1 februari 1983
overleden 10 maart 1996

JAN PAULUS LOORIJ
geboren 5 juli 1911
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Jack P. Loorij - zoals hij naam maakte - is Hagenaar van geboorte. Economische
omstandigheden maakten het hem onmogelijk na de middelbare school een muzikale loopbaan te volgen.
Vandaar zijn carrière in de bankwereld en sinds 1940 bij "Centraal Beheer", werkgeversorganisatie op het gebied van sociale en andere verzekeringen.
Uiteindelijk werd hij onderdirecteur en was hij als computerdeskundige belast
met de leiding van een in 1960 opgerichte organisatie voor electronische administratie.
Werkzaam in Amsterdam, vestigde hij zich in 1940 in Hilversum. Zijn belangrijkste
levenswerk lag echter op muzikaal terrein. Via studies voor piano, viool en zang
bekwaamde hij zich in de koordirectie. Als kind getroffen door kerkmuziek van
Händel, zou deze componist de belangrijkste inspiratie leveren voor zijn muzikale
ontwikkeling.
In 's-Gravenhage leidde hij een drietal koren. In het Gooi werd hij ondermeer
dirigent van de Oratoriumvereniging "Bel Canto" te Bussum, waaruit in 1947 de
"Nederlandse Händelvereniging" voortkwam. Dat was na verscheidene succesvolle uitvoeringen van "The Messiah", ondermeer voor de bevrijders, in de oorspronkelijke Engelse taal en de authentieke versie. Baanbrekend werden soortgelijke uitvoeringen van nog vele andere werken van Händel en diens grote voorganger Purcell. Deskundigen, orkesten, critici en tenslotte het publiek stonden
steeds positiever tegenover de terugkeer naar de oorspronkelijkheid. Dit belangrijke werk berustte op vele diepgaande onderzoekingen, die hij met name ook in
Engeland verrichtte.
Deze succesvolle uitvoeringen waren niet in het minst te danken aan zijn inspirerende en zangtechnisch bijzondere leiding.
Het repertoire bleef overigens niet beperkt tot de barokmuziek, ook met werken
van moderne componisten behaalde hij zowel in binnen- als in het buitenland
successen en waardering.
Geroemd als een prettig mens en een goed collega, gewaardeerd als een kunstenaar die anderen kan stimuleren tot bijzondere artistieke prestaties, verdient hij
ook de dank van de gemeenschap waarbinnen hij woont en werkt.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 1 februari 1983
overleden 2 juli 1999

EGBERDIENA ANNA WESTER-FRESEMAN GRATAMA
geboren 17 mei 1919
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Mevrouw E.A. Wester-Freseman Gratama ontving in haar geboorteplaats Hoogeveen lager- en in Meppel middelbaar onderwijs. Daarna volgde zij een analistenopleiding in Amsterdam, vond daar haar eerste werkkring en trad aldaar in 1942
in het huwelijk.
Sinds 1959 is zij in Hilversum woonachtig en stelde zij zich ook buiten haar drukke
werkzaamheden binnen het gezin in dienst van de maatschappij en wel op lokaal,
regionaal en nationaal terrein.
Van 1964 tot 1970 was mevrouw Wester hoofdbestuurslid en tevens enige tijd
secretaris van de Nederlandse Vereniging van Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid
en gelijk Staatsburgerschap. Daarnaast was zij lid van het Curatorium van de stichting Volk en Verdediging en hoofdbestuurslid van de koninklijke vereniging "Ons
Leger".
Politiek actief was zij in de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Namens die
partij had zij vijf jaar zitting in de gemeenteraad en was zij voorzitter van de afdeling Hilversum, Laren/Blaricum van de stichting Organisatie vrouwen in de VVD.
Haar grote politieke belangstelling voor cultuur, jeugd, sociale zaken, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid, ruimtelijke ordening en woningbouw leidde tot
nieuwe bestuurstaken, o.a. bij de stichting Jeugdraad, de stichting Hilversumse
Gemeenschap sinds 1975 secretaris) en bij de Vrouwenadviescommissie voor de
Woningbouw.
Open voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen aanvaardde zij in een moeilijke periode het voorzitterschap van HIK, het plaatselijke orgaan voor informatie
en kommunikatie. Verder is zij bestuurlijk betrokken bij studie- en beroepskeuzebegeleiding. Sinds de oprichting in 1973 is zij bestuurslid van de Federatieve
Vrouwenraad Noord-Holland en vertegenwoordigde zij deze raad in het provinciaal opbouworgaan.

Zij is de stuwende kracht achter politieke scholingscursussen voor vrouwen. Als
hoofdbestuurslid van de Nederlandse Vrouwenraad leidt zij het provinciaal grootstedelijk overleg, werd zij lid van de Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht
en is zij vertegenwoordigster in de stichting Volk en Verdediging geweest.
Een familietrek van 'vrijzinnigheid, vrijheidszin en gematigdheid', gepaard aan een
nuchtere, realistische kijk, bepaalden haar vele humane en sociale activiteiten, die
hier dankbaar vermelding vinden.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 31 januari 1984
overleden 6 augustus 1986

ATE DOORNBOSCH
geboren 1 januari 1926
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Ate Doornbosch werd geboren in Nuis (gemeente Marum) in het Groninger land,
waar ook zijn ouders uit afkomstig waren. Hij volgde middelbaar onderwijs in
Drachten, waarna hij zijn studies op muzikaal en economisch terrein voltooide.
Na de tweede wereldoorlog was hij eerst werkzaam in de stad Groningen, waarna
hij zich eind 1951 in Hilversum vestigde en in dienst trad van de VARA. In het
kader van programma's van amateuristische muziekbeoefening door fanfare- en
harmonie-orkesten, lanceerde hij de volksliedzang, die hij uit eigen familiekring in
het Gronings-Friese grensgebied kende.
De vele reacties hierop leidden tot contacten met een groeiend aantal luisteraars,
die informaties gaven over volksliederen uit eigen omgeving. Sinds 1957 zijn deze
uitzendingen uitgegroeid tot een 'conversatie met de luisteraars' in reeksen programma's, waardoor vele honderden nog bekende volksliederen op de band vastgelegd konden worden.
Ate Doornbosch werd zo de pionier op het terrein van oraal historisch onderzoek,
niet in het minst door zijn persoonlijke gaven voor contact met medemensen.
Toen de Nederlandse Radio Unie, later Nederlandse Omroep Stichting, de uitzendingen van de VARA overnam breidde de kring van luisteraars en daardoor de
bijdragen van nieuwe volksliederen zich nog sterker uit. De wetenschappelijke
betekenis hiervan werd erkend door de Koninklijke Nederlandse Akademie van
wetenschappen, die per 1 januari 1966 Ate Doornbosch de leiding toevertrouwde
van het Nederlands
Volksliederenarchief, ondergebracht binnen het P.J. Meertens Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde. In dit archief en bij het radio Volkskundig
Bureau van de NOS liggen nu meer dan duizend volksliederen opgeslagen, die
door mondelinge overlevering zijn verkregen.
Naast de wetenschappelijke bewerking van dit materiaal, blijft Ate Doornbosch de
enthousiaste samensteller van het programma "Onder de Groene Linde".
De gemeente Hilversum, centrum van de omroep, erkent de verdiensten van een
man, wiens levenswerk zowel in Nederland als daarbuiten van zo groot belang
werd.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 31 januari 1984

JOHAN CHRISTIAAN VAN DER KAA
geboren 30 maart 1909
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Voor Jo van der Kaa was Zwolle de stad van geboorte, scholing en huwelijk. Daar
was hij administratief werkzaam om vervolgens als enthousiast propagandist
betrokken te worden bij de AVRO. In 1930 trad hij als zodanig bij deze omroepvereniging in dienst, beheerde hij een bijkantoor in Haarlem, werkte in 'sGravenhage en Amsterdam, tot hij zich in 1942 in Hilversum vestigde.
Tegen het einde van de bezettingstijd maakte hij zich verdienstelijk bij de voedselvoorziening voor omroeppersoneel.
Nadat hij van 1946 tot begin 1950 in het bedrijfsleven werkzaam was geweest,
keerde hij als chef van de propagandadienst bij de AVRO terug. Inventief en met
grote ijver heeft hij zijn omroep gediend tot hij in 1974 werd gepensioneerd.
Sinds 1945 vond Jo van der Kaa ook de tijd voor belangrijke taken binnen het
amateurtoneel, eerst als tweede voorzitter van de vereniging "Kunst en Genoegen" en van 1953 tot 1972 als eerste voorzitter. Toen door een structuurwijziging
deze functie verviel, bleef hij tot in 1980 nog bestuurslid. Voor duizenden leden is
hij de personificatie van hun vereniging bij het begin van de voorstellingen. Aan
deze taak kwam pas een einde na de viering van het gouden jubileum van de
vereniging in 1984.
Het lag in zijn lijn als speler, regisseur en vooral ook als grote stimulator en bestuurder het toneelgezelschap een repertoire te laten brengen, waar de vele nietwerkende leden in vier producties per seizoen van konden genieten, zo goed als
vele bejaarden daarbuiten.
Onder zijn leiding nam "Kunst en Genoegen" in Hilversum als grootste toneelvereniging een unieke plaats in.
Ook in het "Verband van Hilversumse Toneelverenigingen" en regionaal speelde
hij een belangrijke en zeer gewaardeerde rol.
Binnen het veelzijdige amateurtoneelleven in onze gemeente verdient deze aparte persoonlijkheid het als representant daarvan hier met dankbaarheid vermelding te vinden.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 5 februari 1985
overleden 14 april 1995

GERRIT WILLEM CORNELIS VERHEUL
geboren 11 december 1913
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Van geboorte Hilversummer, heeft Gé Verheul bijna een halve eeuw hier gewoond. Hier ontving hij christelijk lager- en middelbaar onderwijs, werd hij padvinder bij de Nederlands Christelijke Padvindersvereeniging en van hieruit studeerde hij enkele jaren theologie in Utrecht.
Op deze zachtmoedige, pacifistisch ingestelde jongeman werden de oorlogs- en
bezettingsjaren van 1940 tol 1945 van diepgaande invloed.
Nadat in het voorjaar van 1941 de padvindersbeweging werd verboden, bleef zijn
groep toch actief. Als gevolg van het Duitse optreden - vrijheidsberoving, jodenvervolging en studentenbeleid – groeide deze activiteit uit tot verzetswerk. Hun
onbekend gebleven blokhut ontsnapte aan Duitse inbeslagneming en werd als
'Het Behouden Huys' centrum voor de verzetsleiding. De padvindersleider bleek
een natuurlijke leidersfiguur en werd uiteindelijk de spil waar alle verzetslijnen
samen kwamen: illegale pers, hulp aan onderduikers (ondermeer door vervalsing
van papieren), Nationaal Steun Fonds voor de financiering, de inlichtingendienst,
voedselacties in de hongerwinter, de knokploeg en de Binnenlandse Strijdkrachten.
Zijn ouderlijk huis aan de Sumatralaan was een eerste verzetscentrale, vervolgens
verplaatst naar het Ministerpark en tenslotte in 1944 naar de Utrechtseweg 61.
Na de bevrijding startte Gé Verheul zijn omroeploopbaan bij Radio 'Herrijzend
Nederland' en was hij betrokken bij godsdienstige uitzendingen. Later was hij in
dienst van het Interkerkelijk Overleg inzake Radio (IKOR) en sinds 1965 bij de
NCRV. Programma’s over 'Vroomheid in hout en steen' gingen vooraf aan 'Kerkepad', waartoe hij het initiatief nam. Het werd een zeer populaire programmaserie, die jarenlang honderdduizenden tot kerktoerisme bracht. Deze serie werd na
zijn pensionering voortgezet. Sindsdien bewees hij ondermeer in twee boekwerken zijn grote kennis van Nederland’s oude dorpskernen.
Met name om de gewichtige diensten, die deze gelijkmatige en nog steeds pacifistische man in alle koelbloedigheid aan zijn geboorteplaats in bezettingstijd bewees, eert Hilversum hem met deze inschrijving.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 5 februari 1985

JOSEPH EDUARD CAROLUS MARIA VAN DER VORST
geboren 19 maart 1910
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J.E.C.M. van der Vorst werd geboren in Amsterdam, waar hij ook de lagere school
doorliep. Middelbaar onderwijs ontving hij in Nijmegen. Zijn scholing voor het
bedrijfsleven kreeg hij in de praktijk, ondermeer in de speelgoedgroothandel. Hij
verdiepte zich daarbij ook sterk in andere dan zakelijke achtergronden van het
speelgoedbedrijf. In 1934 kwam hij naar Hilversum en trad in dienst van zijn vader
die hier tien jaar tevoren een speelgoedzaak had geopend.
Door zijn vakbekwaamheid heeft hij later niet alleen landelijk, maar ook internationaal een rol gespeeld in de speelgoedbranche.
Naar het voorbeeld van zijn vader werd hij al jong actief in het verenigingsleven:
hij werd mede-oprichter van de Katholieke jongeren vereniging en enige jaren
later van de Jonge Middenstand.
Als winkelier was hij; actief op organisatorisch terrein ten bate van de winkeliers
van de Kerkstraat, waar hij zich gevestigd had, van de middenstand in het algemeen en van de RK. Middenstandsvereniging in het bijzonder. Voor de gehele
Hilversumse bevolking heeft hij zich ondermeer als secretaris van de initiatiefgroep Hilversum zeer verdienstelijk gemaakt bij verschillende evenementen.
Joop van der Vorst was sterk betrokken bij de omzetting van de middenstandsorganisaties in de Hilversumse ondernemers vereniging STRO.
Na een aantal tegenslagen zowel op zakelijk terrein, maar vooral ook in zijn persoonlijk leven, vond hij een belangrijke levenstaak als ambtelijk secretaris van de
STRO en als vertrouwensman voor de ondernemers. In deze functie kon hij velen
van dienst zijn door zijn gedegen kennis, zijn taaie vasthoudendheid en zijn grote
inventiviteit. Vaak toonde hij in zijn optreden een vooruitziende blik, bij alles
stonden de belangen van zijn medemens op de voorgrond, soms zelf ten koste
van zijn eigen belang.
Regionaal en landelijk gaf hij bestuurlijk medewerking aan het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond.
Als dank voor zijn niet aflatende werkzaamheden, ook nog op vele andere zakelijke en algemeen-menselijke terreinen, legt de gemeenschap graag dit getuigenis
vast.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 5 februari 1985
overleden 19 juli 1994

FEITZE ARIE IN 'T VELD
geboren 23 juli 1912
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Ir. F.A. in 't Veld is geboren in Groningen. Sinds 1930 bezocht hij, na zijn HBS diploma te hebben behaald, de Technische Hogeschool te Delft, waar hij op 1 oktober 1936 afstudeerde als scheikundig ingenieur. Ruim drie jaar later trad hij in
dienst bij Polak en Schwarz's Essence Fabrieken in Hilversum en eind januari 1940
vestigde hij zich in deze gemeente.
Na jarenlang bedrijfsleider geweest te zijn werd hij, nadat Polak en Schwarz Internationaal in 1959 opging in International Flavors & Fragances, adjunct-directeur,
vijf jaar later directeur en in 1969 president-directeur van deze onderneming.
Daarna was hij van medio 1973 tot 1984 commissaris van IFF.
Hoewel hij na 25 Hilversumse jaren naar Laren verhuisde, bleven zijn werkzaamheden op Hilversum gericht, zeker toen hij na het beëindigen van zijn directoraat
voorzitter werd van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooiland.
Voor Hilversum betekende deze bestuursperiode (1973 - 1981) een verbetering
van de verstandhouding tussen bedrijfsleven en gemeente, wat behoud en uitbreiding van bedrijven en daarmee van werkgelegenheid inhield.
Onder zijn leiding werd de vernieuwing van het gebouw van de Kamer voorbereid
en werd met de bouw begonnen.
Als voorzitter van de Kamer had hij vooral grote invloed op het terrein van milieuhygiëne en energiezaken, ruimtelijke ordening en regionale werkgelegenheid.
Daarnaast bestuurde hij mede regionaal en enige tijd landelijk de Nederlandsche
Maatschappij voor Nijverheid en Handel en was hij bestuurslid van de Hilversumse Fabrikantenvereniging.
Geroemd om zijn gezag; inzicht en vooral tact om discussies te leiden en tegenstellingen te overbruggen, hielp hij met deze eigenschappen in 1977 een industrie
in de regio uit een periode van grote moeilijkheden.

Zeer verdienstelijk maakte ir. In 't Veld zich eveneens voor de gezondheidszorg in
het Gooi. Belangeloos zette hij zich in als bestuurslid, veelal als voorzitter voor
Juliana Oord in Laren, de Stichting Samenwerking Gooise Ziekenhuizen en de
Stichting Streekziekenhuis Hilversum en de Stichting Begeleide Woonprojecten 't
Gooi e.o.
De dankbaarheid van deze gemeente vindt op deze wijze hier uitdrukking.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 28 januari 1986
overleden 5 april 1993

JACOBUS MARTINUS WOLTERS
geboren 18 maart 1933
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Koos Wolters stamt uit Rotterdam. Daar doorliep hij lager, meer uitgebreid lager
onderwijs en lagere technische school. Vervolgens was hij werkzaam in een electrotechnisch bedrijf en bezocht hij ook nog een avondvaktechnische school, waar
hij in 1957 het einddiploma behaalde.
Tijdens zijn militaire diensttijd bekwaamde hij zich verder op radiotechnisch terrein.
Eind 1957 verhuisde hij van de Maasstad naar de 'Radiostad'. Eerst was hij werkzaam bij Radio Nederland Wereldomroep. In die periode volgde hij de muziektheoretische cursus van de Nederlandse Radio Unie en genoot hij een fluitistenopleiding aan het muzieklyceum.
Na zijn huwelijk trad hij in 1960 als technisch tekenaar in dienst bij de NRU, later
de Nederlandse Omroepstichting, waar hij opklom tot electrotechnisch opzichter.
Zeer sociaal geïnteresseerd ontplooide Koos Wolters zijn inzet en dienstverlening
ook buiten zijn arbeidsterrein. Naast zijn activiteiten - van piccolo tot slagwerk als werkend lid van de muziekvereniging 'Oefening Kweekt Kennis' (OKK) vervulde
hij volijverig de functie van secretaris van deze vereniging. Tevens werd hij ook
secretaris van het Drum- en Majorettenkorps 'Jong OKK' en later van het overkoepelend orgaan van alle Hilversumse muziekkorpsen: de 'Hilversumse Federatie
van Muziekverenigingen'. Juist in dat kader was hij een stimulerend organisator,
onder meer van het tweejaarlijkse festival in de Expohal en van de promenadeconcerten in de Kerkstraat.
Zijn activiteiten voor de muzikale jeugd brachten hem eveneens in het buurtwerk
van zijn woonwijk. Als algemeen bestuurslid was hij actief in de stichting wijkgemeenschap Kerkelanden.
Hij werd ook bestuurslid van de Algemene Arbeiders Bouwvereniging 'Hilversum',
later - na een fusie - van de Woningbouwvereniging van Erfgooiers. Als redactielid
heeft hij veel fotowerk gemaakt voor het blad van deze vereniging en verzorgde
hij de voorlichting en propaganda.

De vermelding, dat hij ook nog secretaris is van het plaatselijk 'Anjercomité'
maakt ten overvloede duidelijk, dat deze inschrijving de erkenning betekent van
zeer vele verdiensten voor de plaatselijke gemeenschap.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 28 januari 1986
overleden 14 februari 2020

GERARDUS PETRUS FREEMAN
geboren 30 juli 1921
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Dr. G.P. Freeman, geboren te Amsterdam, behaalde in 1938 in Eindhoven zijn
HBS-diploma. Na zijn studie aan de rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde hij in
1952 tot doctor in de natuurkunde op het proefschrift 'Christal Counter'.
Na aanvankelijk werkzaam geweest te zijn in het bedrijfsleven, kregen zijn politieke en bestuurlijke activiteiten de overhand. Reeds in 1945 trad Dr. Freeman toe
tot de Katholieke Volks Partij. In 1951 werd hij bestuurslid van de plaatselijke
afdeling van deze partij, waarna in 1958 zijn benoeming tot lid van de Hilversumse
gemeenteraad volgde. AI spoedig daarna (1959) werd hij voorzitter van de KVPfractie.
Op 6 september 1966 werd de heer Freeman gekozen tot wethouder. Deze functie zou hij tot zijn afscheid in 1986 blijven vervullen. Als wethouder genoot hij
zowel in als buiten Hilversum veel waardering. Opvallend waren zijn helder politiek inzicht, zijn grote mensenkennis en zijn vermogen om problemen snel en
scherp te doorzien.
Zij bemoeienissen betroffen vele beleidsgebieden. Met name zijn behartiging van
de portefeuilles huisvesting, woonruimteverdeling en ruimtelijke ordening hebben ertoe bijgedragen, dat vele problemen konden worden opgelost. Als wethouder heeft hij langdurig grote invloed gehad op het plaatselijk gebeuren. Als locoburgemeester heeft Dr. Freeman tijdens burgemeestervacatures gedurende twee
keer ca. een half jaar op voortreffelijke wijze het burgemeestersambt waargenomen.
Van 1966 tot 1974 was hij als lid van provinciale staten van Noord-Holland ook op
provinciaal niveau actief.

Deze evenwichtige en zeer intelligente bestuurder, die reeds eerder werd begiftigd met een Koninklijke onderscheiding, ontving bij zijn afscheid - wegens zeer
bijzondere verdiensten - de legpenning in goud dezer gemeente.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 8 april 1986
overleden 13 juli 2005

JOHANNES MARINUS REINBOUD
geboren 4 juli 1920
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Joop Reinboud - onder deze naam genoot hij als journalist landelijke bekendheid werd geboren te Amersfoort, waar hij school ging en eindexamen HBS deed.
Hij wilde geschiedenis studeren, maar werd daarvan afgehouden door dienstplicht, mobilisatie, oorlog en de daarop volgende bezetting.
In de zomer van 1945 vestigde hij zich te Hilversum en kwam in dienst van Radio
Herrijzend Nederland; later Radio Nederland in overgangstijd.
De heer Reinboud ging omstreeks 1946 op free-lance basis werken voor diverse
omroepverenigingen.
In de daaropvolgende jaren treedt hij steeds nadrukkelijker naar voren, landelijk
als toonaangevend journalist, plaatselijk als een man die voor Hilversum en de
Hilversummers veel doet.
Hij wijdde vele programma's aan de Rooms Katholieke Kerk en komt in 1967 in
vaste dienst bij de KRO.
Omstreeks de vijftiger jaren was hij te Hilversum actief in het R.K. jongerenwerk,
onder meer als voorzitter van de groep Renovare. Daarnaast was hij een tiental
jaren voorzitter van de toenmalige Katholieke Culturele Kring en van de Hilversumse afdeling van de KVP.
Hij zette zijn kennis en werkkracht ook in op ander terrein. Zo werd hij vanaf de
oprichting in 1953 lid van en in 1972 voorzitter van de commissie voor de straatnamen. Hij was nauw betrokken bij de naamgeving van straten en wegen in grote
projecten, zoals de wijken Kerkelanden en Hilversumse Meent. Ook verschenen
van zijn hand meerdere artikelen omtrent straatnaamgeving in het verleden,
waarbij hij veel van het oude dorp vertelde.
Als geen ander kende hij het belang van communicatie. Het was dan ook niet
verwonderlijk dat hij een belangrijke inbreng had bij het tot stand komen van het
toenmalige "Hilversumse Informatie en Kommunikatieblad HIK".
In samenwerking met de historische kring "Albertus Perk" schreef hij de uitstekende biografie over Dr. J.F van Hengel.
Sedert 1966 was hij secretaris van de commissie voor het Gulden Boek.
In die functie heeft hij veel werk in stilte op delicate wijze verricht.

In de langdurige periode van zijn secretarisschap, droeg hij normen en limieten
aan, die mede tot gevolg hadden dat het instituut "Gulden Boek" door de jaren
heen goed heeft gefunctioneerd.
Voorts was hij ruim 25 jaar voorzitter van een stembureau.
Het past ons zijn naam in dankbaarheid te bewaren.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 3 februari 1987
overleden 10 maart 1986

JAN STAM
geboren 9 november 1916
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De heer Stam werd in IJsselstein geboren en begon al jong zijn beroepsleven in
het slagersvak. In 1945 trad hij in dienst als opzichter hulpkeurmeester bij het
abattoir te Hilversum en vestigde zich alhier. Al spoedig bleek dat de aanstelling
van Jan Stam een gelukkige was. Door zijn grote inzet, vakmanschap en zijn vermogen om met iedereen goed om te kunnen gaan, verwierf hij al snel een leidende positie. Tot aan zijn pensionering in 1981 bepaalde hij mede het gezicht van
het gemeentelijk slachthuis.
Niet alleen in de kring van zijn beroepsgenoten profiteerde men van zijn intelligentie en bereidheid om die ten behoeve van anderen te gebruiken. Sedert 1947
is hij zeer actief in de hervormde kerk van Hilversum. Hij fungeerde als diaken, lid
van de centrale kerkeraad, lid en voorzitter van diverse beroepingscommissies, lid
en voorzitter van het centraal college van diakenen.
Ook voor de Hilversumse kruisverenigingen heeft hij veel werk verricht.
Sedert 1963 bestuurslid van het Oranje-Groene Kruis, waarvan hij in 1977 voorzitter werd. In die hoedanigheid werkte hij mee aan de fusie van de drie toenmalige
kruisverenigingen. Vanaf de fusie is hij lid gebleven van het dagelijks bestuur van
de nieuw gevormde algemene kruisvereniging.
In de periode 1967 -1972 is hij als voorzitter van het centraal college van diakenen
zeer betrokken geweest bij de nieuwbouw van het bejaardentehuis "De Boomberg". Vanaf 1978 is hij voorzitter van de stichting "Vrienden van de Boomberg".
Ten slotte kan nog worden vermeld dat hij vanaf januari 1969 lid is van het gemeentelijk college voor de verlening van bijstand.
Bij dit alles is Jan Stam steeds zichzelf gebleven. Een opgewekt eenvoudig man,
openstaand voor een ieder om hem heen, die onopvallend en geheel belangeloos
vele taken nauwgezet met grote intensiteit ten behoeve van zijn medeburgers
heeft verricht.
De gemeente dankt hem hiervoor door middel van deze inschrijving.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 3 februari 1987
overleden 7 oktober 1999

JAN LOBREGT

GERRIGJE TABAK

geboren 28 september 1916

geboren 29 maart 1918
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Het kwam een enkele maal voor dat echtgenoten in het boek werden opgenomen, maar dan ieder voor zich op grond van zijn of haar persoonlijke activiteiten.
Met betrekking tot de heer en mevrouw Lobregt-Tabak zijn de activiteiten niet te
scheiden, zodat in dit geval het echtpaar wordt ingeschreven.
Mevrouw Lobregt-Tabak is een Hilversumse; de heer Lobregt stamt uit het voormalige Zuilichem en is sedert 1942 alhier woonachtig.
Hun huwelijk werd op 21 mei 1941 te Hilversum gesloten.
Mevrouw Lobregt is vanaf april 1946, praktisch vanaf de oprichting, betrokken bij
de speeltuinvereniging "Het Erfgooierskwartier". De heer Lobregt is sedert de
vijftiger jaren secretaris/penningmeester van het speeltuinbestuur. Hieruit blijkt
dat zij al samenwerkend elkaars werk ondersteunen.
Naast de normale speeltuin-activiteiten organiseren de heer en mevrouw Lobregt
onder auspiciën van het Hilversums comité voor nationale volksfeesten sinds jaar
en dag wijkfeesten op Koninginnedag en op 5 mei. Deze feesten zijn speciaal gericht op de jeugd van de wijk waar het echtpaar woont.
In 1977 heeft mevrouw Lobregt de zorg voor de bejaardensociëteit "De Erfgooiers" officieel overgenomen. Door haar enthousiaste inzet wordt wekelijks een
groot aantal bejaarden uit het Erfgooierskwartier op de sociëteitsmiddagen in de
gelegenheid gesteld om actief met elkaar bezig te zijn.
De zorg voor de jeugd en voor de ouderen is voor wat betreft mevrouw Lobregt
gehonoreerd met een Koninklijke onderscheiding. Echter, beide echtelieden organiseren ten behoeve van de mensen uit hun buurt veel evenementen en geven
zeer veel van hun vrije tijd.
De erkentelijkheid van de gemeenschap voor beiden moge dan ook in deze inschrijving tot uiting komen.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 3 februari 1987
overleden 17 november 2001

overleden 13 augustus 2005

LUCIE JOHANNA SMALLEGANGE-WOLTHERS
geboren 23 maart 1925
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Lucie Wolthers werd geboren te Arnhem, alwaar zij lager en voortgezet onderwijs
genoot. In 1939 verhuisde zij naar Velp om in 1951weer terug te keren naar Arnhem.
Na haar opleiding tot verpleegkundige A met kraamaantekening, heeft zij als zodanig gewerkt tot aan haar huwelijk in 1953 met de heer D.W. Smallegange.
In 1958 vestigde het gezin zich te Hilversum. Zodra de leeftijd van de kinderen dit
toeliet, begon zij zich in het kerkelijk en cultureel leven van Hilversum te bewegen
en bestuurlijke activiteiten te ontplooien.
Voor het samenwerkingsverband Nederlandse Protestanten Bond en Remonstrantse gemeente maakt zij sedert 1974 deel uit van de commissie die het onderhoud van de kerkgebouwen regelt. Sinds 1973 zingt zij in het kerkkoor waarvoor zij de muziek verzorgt en waarvan zij tevens secretaris is; zij vertegenwoordigt beide kerkgenootschappen in het "Comité Kerstzang".
Sedert de zestier jaren is zij een stimulerend lid van de vereniging "Maatschappij
tot Bevordering der Toonkunst". In 1972 werd zij in het bestuur gekozen.
Door haar grote kennis van het verenigingsleven binnen Hilversum en ook van dat
daarbuiten, heeft zij een belangrijke inbreng bij de oplossing van problemen. In
contacten met het hoofdbestuur, zomede subsidiebesprekingen met gemeentelijke en provinciale instanties, is haar stem van groot belang. Bij de jaarlijkse uitvoeringen, bij anjerfondscollecten en andere activiteiten die door Toonkunst ten
behoeve van de Hilversumse ingezetenen worden gedaan, is zij veelal de organisatrice die terzake een prettig contact met de gemeentelijke dienst onderhoudt.
Bij dit alles vervult mevrouw Smallegange-Wolthers tevens de functie van secretaris van de Federatie van Hilversumse zangverenigingen, waarbij vijftien koren zijn
aangesloten.
Zeer oplettend, gesteund door een goed geheugen en vermogen tot het leggen
van menselijke contacten, is zij voor de verenigingen waarvan zij lid is, een waardevol en aimabel bestuurslid.

Met grote deskundigheid en een niet aflatende ijver oefent zij haar vrijwillig op
zich genomen taken uit. Voor het Hilversumse culturele leven geeft zij al vele
jaren belangeloos haar beste krachten, waarvoor de gemeenschap haar zeer erkentelijk is.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 2 februari 1988

EDITH BOSCH-KELDER
geboren 6 juni 1923
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Edith Kelder werd geboren en groeide op te Amsterdam. Na aldaar drie jaren
onderwijs aan de HBS te hebben genoten, werkte zij al op jeugdige leeftijd als
leerling-analiste en apothekers-assistente. Zij volgde de opleidingen en behaalde
in 1945 de diploma's chemisch-analiste en apothekers-assistente. Na de oorlog
vond zij een werkkring bij het Shell-laboratorium, waaraan zij verbonden bleef tot
aan haar huwelijk in 1952 met de heer H.C.J. Bosch.
Het gezin vestigt zich in 1955 te Hilversum. In 1956 wordt zij lid van Humanitas en
is daarvan vanaf 1961 secretaris.
AI spoedig ontplooit zij zich als een stuwende kracht die ten behoeve van de Hilversumse bevolking meerdere afvaardigingen van Humanitas op zich neemt. Zij
wordt diverse malen afgevaardigd in plaatselijke en provinciale commissies op
maatschappelijk of sociaal gebied. Zo geeft zij onder meer van 1979 tot 1984 als
bestuurslid mede gestalte aan de Stichting Hilversumse Gemeenschap; maakt 8
jaren deel uit van het bestuur van de "Stichting Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting Het Baken" en is van maart 1972 tot april 1980 bestuurslid van de Vereniging
Gooise Scholen voor Beroepsonderwijs.
Praktisch vanaf de opening in 1972 wordt zij bestuurslid van het bejaardentehuis
"Gooierserf". Naast haar algemene bestuurstaken is zij sedert 1973 secretaris en
maakt zij deel uit van de opname-commissie.
In 1965 neemt zij op verzoek van Humanitas zitting in het college voor de verlening van bijstand waar zij zich sterk inzet ten behoeve van de minder draagkrachtigen.
Ook als lid van het bestuur van de Volkskredietbank heeft zij voor deze groep uit
de Hilversumse bevolking een warme belangstelling. Veel tijd geeft zij hier als lid
van de frekwent vergaderende beoordelingscommissie.
Bij verkiezingen doet het gemeentebestuur nimmer tevergeefs een beroep op
haar.
Vanaf het begin van de zestiger jaren maakt zij deel uit van hetzelfde stembureau,
vanaf 1970 als voorzitter.

Bezield met idealisme heeft mevrouw Bosch trouw en met veel doorzettingsvermogen ruim 30 jaren haar vrijwillig op zich genomen taken met grote zorg vervuld. Door de aard van de werkzaamheden komen deze weinig in de publiciteit,
hetgeen echter niets afdoet aan het belang daarvan voor de Hilversumse samenleving. Met deze inschrijving wordt dank gebracht voor haar vele sociaalmaatschappelijke activiteiten.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 2 februari 1988
overleden 22 oktober 2015

WIETZE ROELOF VAN DER SLUIS
geboren 27 augustus 1923
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Burgemeester mr. W.R van der Sluis werd te Sint Maarten in Noord-Holland geboren. Na zijn lagere en middelbare schoolopleiding ging hij rechten studeren aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij behaalde daar in 1951 zijn doctoraal rechten
Kort daarop aanvaardde hij een functie op het ministerie van defensie alwaar hij
werkzaam was bij de afdeling wetgeving en publiekrecht. In 1953 werd hij juridisch adviseur van het Christelijk Nationaal Vakverbond. Vervolgens was hij van
1957 tot 1966 secretaris van de Anti Revolutionaire Partij.
In die tijd begon ook zijn politieke loopbaan. Van 1962 tot 1967 was hij lid van de
gemeenteraad in De Bilt.
Tevens was hij van 1962 tot 1977 lid van Provinciale Staten van Utrecht, van 1966
tot 1967 lid van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal voor de ARP en van
1967 tot 1977 lid van gedeputeerde staten van Utrecht.
In 1977 werd hij benoemd tot burgemeester van Hilversum. In die functie beheerde hij de portefeuilles bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, regionale samenwerking en voorlichting/inspraak.
Naast zijn taak als burgemeester vervulde hij nog een aantal andere bestuurlijke
functies. Van 1977 tot 1981 was hij voorzitter van het Nederlands Instituut voor
Ruimtelijke Ordening en Verkeer, sedert I januari 1980 maakte hij deel uit van de
Raad voor Advies voor Ruimtelijke Ordening, sedert 1977 commissaris van de N.V.
Vervoermaatschappij Centraal Nederland, bestuurslid van de stichting Goois Natuurreservaat, voorzitter van een vereniging tot verpleging van geesteszwakken,
sedert 1979 lid van het dagelijks bestuur van de ANWB waarvan hij op 1 januari
1988 voorzitter werd, sedert november 1986 lid van de raad van toezicht van de
Stichting Streekziekenhuis Hilversum. Ten slotte werd hij op 11 februari 1988 door
de minister van het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur benoemd
tot voorzitter van de voorlopige raad voor het ouderenbeleid.
Gedreven door zijn warme belangstelling voor de maatschappij en de mensen om
zich heen, heeft hij in zijn zeer werkzame leven een waarlijke schat aan kennis
opgedaan die hij tijdens zijn 11-jarige bestuursperiode consequent heeft aangewend ten behoeve van Hilversum en zijn Hilversummers.

Hij bestuurde niet afstandelijk doch maakte steeds tijd vrij om persoonlijk aanwezig te zijn bij talloze al dan niet officiële bijeenkomsten, belegd door plaatselijke
organisaties, verenigingen, buurtcomité's, etc.
Ook gaf hij met grote regelmaat glans aan persoonlijke gebeurtenissen, vaak met
een vlotte toespraak vol humor.
Als voorzitter van de raad wist hij steeds uitersten met elkaar te verbinden, een
werkzaam klimaat te scheppen en was een vindingrijk onderhandelaar waar het
ging om de belangen van de gemeente te verdedigen.
Hij was voor allen werkelijk een burgervader.
De dankbaarheid van zijn gemeente komt hier door middel van deze inschrijving
tot uitdrukking.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 24 januari 1989.
overleden 25 mei 1988

PIETERNELLA VAN DER SLUIS-CNOSSEN
geboren 14 januari 1931
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Mevrouw P. van der Sluis-Cnossen werd geboren te Assen en bracht haar jeugd
door te Sint Maarten, Noord-Holland. Zij bezocht de MULO-school in NoordScharwoude en genoot vervolgonderwijs in Alkmaar.
Na haar huwelijk in 1952 met de heer W.R van der Sluis,verbleef het echtpaar
korte tijd in 's-Gravenhage en vestigde zich in 1953 te Bilthoven.
Vanuit haar eigen engagement en nauwe betrokkenheid bij de door haar man
beklede functies in het politiek en maatschappelijk verband, vervulde zij vanaf het
begin van de zestiger jaren tal van sociale activiteiten.
In 1977 werd haar echtgenoot benoemd tot burgemeester van Hilversum en kort
daarop vestigde het gezin zich alhier. Mevrouw Van der Sluis speelde naast en
met haar man een belangrijke rol in de wijze waarop het burgemeestersambt in
de periode 1977 -1988 is uitgeoefend; een rol waaraan zij op geheel eigen wijze
en in hoge mate invulling heeft gegeven en die een zelfstandige betekenis heeft
gekregen.
Van het begin af aan gaf zij mede gestalte aan de representatieve en sociale taken
van het gemeentebestuur. Zij was voor de Hilversummers 'de eerste dame' die
nooit ontbrak als haar aanwezigheid werd verwacht.
De door haar daarbij getoonde oprechte belangstelling in het wel en wee van de
medemens hebben velen als onvergetelijke momenten beleefd.
Daarnaast heeft zij ook veel stil werk voor Hilversum en de Hilversummers verricht.
De grote waardering die in de Hilversumse samenleving bestaat voor die bijzondere wijze van taakuitoefening, acht het gemeentebestuur de verdienste van
mevrouw Van der Sluis.
De dankbaarheid van de gemeente wordt hier dan ook tot uitdrukking gebracht
door middel van deze inschrijving, gelijktijdig met die van wijlen haar echtgenoot.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 24 januari 1989.

DAVID LOPES DIAS
geboren 18 september 1884
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De heer D. Lopes Dias werd te Amsterdam geboren in een diamantbewerkersgezin. Zijn moeder stierf jong. Voor een vervolgopleiding was er geen geld en hij ging
als schoenmaker werken. Later leerde hij voor antiekrestaurateur omdat het
schoenmakersvak slecht was voor zijn gezondheid.
Na zijn huwelijk in 1912 vestigde het gezin zich op medisch advies te Hilversum. In
het betere klimaat had hij minder last van zijn longen, waardoor hij zich beter kon
ontplooien. AI spoedig speelde hij een actieve rol in het Hilversumse leven. In
september 1919 werd hij gemeenteraadslid voor de SDAP (sociaal democratische
arbeiderspartij) en in 1922 wethouder voor de bedrijven. In 1923 ging de wethouderszetel voor die partij verloren.
Wachtgeld was er in die dagen niet. Gelukkig slaagde hij erin om een betrekking
te vinden bij een ziekenfonds, zodat hij in het levensonderhoud van zijn gezin kon
voorzien.
In september 1927 kreeg de SDAP weer een zetel in het college van burgemeester
en wethouders en werd Lopes Dias opnieuw wethouder, hetgeen hij tot 1940
bleef. Voor iemand die zonder enige vooropleiding zelf alle kennis en inzicht heeft
moeten vergaren om een zodanige verantwoording te kunnen nemen, een opmerkelijke opgave. Iedereen had dan ook respect voor de wijze waarop hij zijn
portefeuille beheerde. Hij deed dit werk met liefde en grote inzet. Later werd hij
ook lid van provinciale staten van Noord-Holland.
David Lopes Dias was een felle anti-fascist die nauwkeurig op de hoogte was met
datgene wat zich sinds 1933 in Duitsland afspeelde. In 1940 werd hij door het
toenmalige college onder druk gezet om de gemeente te verlaten.
In de verslagen van de vergaderingen werd hij "ziek" gemeld.
Dit maakte hem echter niet monddood. Reeds in de zomer van 1940 schreef hij
illegale teksten voor de pamfletten van Willem van Spengen, een der Hilversumse
verzetsmensen van het eerste uur.
In oktober 1940 werd door de bezettende macht een NSB'er tot burgemeester
benoemd. Als jood en sociaal-democraat kon hij daar uiteraard niet mee samen
werken en in een waardige brief - die in de krant werd afgedrukt - nam hij ontslag
als raadslid en als wethouder.
In december 1940 werd hij gearresteerd en overgebracht naar het toenmalige
concentratiekamp in Amersfoort. In juni 1942 werd hij op transport gesteld naar
het vernietigingskamp Mauthausen, alwaar hij op 57-jarige leeftijd werd omgebracht.

Vanuit zijn geestkracht is hij een bron van onuitputtelijke energie en inspiratie
geweest voor zijn omgeving. Hij genoot het vertrouwen van alle Hilversummers
waarmee hij in aanraking kwam. Dat waren niet alleen de mensen in dienst van
de gemeente, doch ook de vele inwoners die in de bewogen jaren van de crisisen de daaropvolgende mobilisatietijd, teneinde raad waren en nauwelijks kans
zagen om zich mentaal en financieel te handhaven.
Met zijn idealisme heeft hij velen op de been gehouden.
Na de oorlog werd er in de nieuw gebouwde "verzetswijk" een laan naar hem
genoemd. Door deze inschrijving, 50 jaren na zijn gedwongen aftreden, geeft het
gemeentebestuur nogmaals uiting aan de gevoelens van dankbaarheid en respect.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 6 februari 1990.
overleden 10 juli 1942
Mauthausen, Duitsland

GERARD HUIS IN 'T VELD
geboren 11 juli 1921
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De heer G. Huis in 't Veld ontving in zijn geboorteplaats Hilversum lager en middelbaar onderwijs. Hierna werd hij als firmant opgenomen in de zaak van zijn
vader, een zuivelfabriek. Teneinde zijn taak naar behoren te kunnen vervullen,
volgde hij in de avonduren een groot aantal cursussen, zowel op zuiveltechnisch
gebied als op het commerciële vlak en het management.
In 1941 kwam een fusie tot stand tussen vijf Hilversumse bedrijven. Hij bleef verbonden aan dit nieuw gevormde bedrijf.
In 1943 moest hij onderduiken. In die periode nam hij deel aan illegaal werk en
had de leiding van een koeriersdienst. Vanaf de bevrijding in mei 1945 leidde hij
een E.H.B.O.-groep van de Binnenlandse Strijdkrachten.
In september 1945 keerde hij weer terug bij het bedrijf en vervulde er tot aan zijn
pensionering diverse functies.
Door het grote vertrouwen dat hij algemeen genoot werd hij vanaf het begin der
zeventiger jaren afgevaardigde en later tevens bestuurslid van de Hilversumse
Fabrikanten Vereniging.
Naast zijn dagelijkse werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen
had de heer Huis in 't Veld een diepe en warme belangstelling voor de jeugd en
voor het welzijn van de gemeente Hilversum.
Het eerste komt meer tot uitdrukking in zijn werk voor de Nederlandse padvinders. Op jonge leeftijd lid geworden, bleef hij ook in zijn volwassenheid deze vereniging trouw en was gedurende vele jaren een stuwende kracht, onder andere
15 jaar districtscommissaris voor het district Gooi-Zuid en bijna 30 jaar bestuurslid, later voorzitter van de stichting "Scouting Kampeercentrum Beukenwoud". Hij
ondervond uit deze kring veel waardering, ontving twee hoge onderscheidingen
en werd "Ere districts-commissaris"
Ook blijkt het uit zijn inzet voor een goede scholing van de Hilversumse en de
Gooise jeugd. Zo fungeerde hij 13 jaar als voorzitter van een oudercommissie en
12 jaar als penningmeester respectievelijk voorzitter van de "Stichting Vorming
Bedrijfsjeugd voor het Gooi en Omstreken". Daarnaast was hij vele jaren lid van
de gemeentelijke commissie voor het Goois Dag- en Avond College.
Het tweede komt tot uiting in zijn maatschappelijke bewogenheid met en zijn
daadwerkelijke zorg voor het welzijn van Hilversum als lid van de gemeenteraad,

lid van een tweetal commissies van de gewestraad Gooi en Vechtstreek; lid van de
adviescommissie "Bedrijfslevenstructuurplan", lid van de gemeentelijke werkgroep "Ruimtelijk Economische plannen/verordening Steun Bedrijven Stadsvernieuwing". In deze en enkele andere commissies heeft hij veel voor de plaatselijke
gemeenschap gedaan.
In zijn zeer werkzame leven heeft hij met grote kennis van het leven in het Gooi
zich steeds ten behoeve van zijn medemensen ingezet, zichzelf nimmer sparend
en altijd bereid wanneer er op hem een beroep werd gedaan.
Door deze inschrijving wil de gemeenschap uiting geven aan de dankbare erkenning voor zijn jarenlange opbouwende steun.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 22 januari 1991
overleden 16 december 1988

HENDRIKUS HERMANUS POORTHUIS
geboren 10 juni 1920
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H.H. Poorthuis, geboren te Oldenzaal, ontving daar lager en vervolgonderwijs.
Toen hij koos voor het beroep van onderwijzer kwam hij als jongen uit een katholiek gezin haast automatisch in Hilversum terecht aan de toenmalige St. Ludgerus
Kweekschool voor onderwijzers, waar hij studeerde van 1935 tot 1939. In het
najaar van 1939 werd het Nederlandse leger gemobiliseerd en ook hij moest onder de wapenen.
Gedurende de oorlogstijd bevindt hij zich in het oosten van het land; na de oorlog
krijgt hij een betrekking aan een kleine MULO school te Rijssen.
Maar Hilversum blijft hem kennelijk trekken en in september 1953 staat hij alhier
voor de klas aan de St. Aloysius MULO. Het vinden van een woning is in die dagen
in Hilversum geen gemakkelijke opgave. Hij wordt dan ook gedwongen om nog
een jaar dagelijks van Rijssen naar Hilversum en terug te reizen.
In 1954 vestigt hij zich met zijn gezin in Hilversum en, al spoedig blijkt hij niet
alleen een uniek leraar te zijn, doch tevens een diep gelovig mens die aan alle
jongeren die op zijn weg komen, veel positiefs heeft meegegeven. Naast zijn leraarschap aan de St. Aloysiusschool heeft hij meerdere jaren les gegeven aan de
katholieke handelsavondschool te Utrecht en de Philipsschool te Hilversum.
Met hart en ziel verbonden aan het onderwijs werpt hij zich op om alle katholieke
scholen een oudervertegenwoordiging te geven. Hij is de grote promotor geweest
van de beweging die de oude structuren heeft doorbroken en de ouders bij het
bestuur van de scholen heeft betrokken. Thans is ouderparticipatie op alle scholen een normale zaak.
Om dat te bereiken is hij van 1962 tot 1986 in bestuursfuncties werkzaam geweest in ouderverenigingen en daaruit voortgekomen overkoepelende organen.
Dit werk, geheel belangeloos in de avonduren gedaan, leidde onder meer tot de
oprichting van de stichting katholieke schoolraad het Gooi en omstreken. Vanaf
het begin in 1964, is hij hierbij betrokken, thans als secretaris-penningmeester.
De nieuwe ontwikkelingen zoals het samengaan van protestants-christelijke scholen met katholieke scholen in zogenaamde "interconfessionele scholen" worden
door de schoolraad op de voet gevolgd. In eendrachtige samenwerking met zijn

collega, de heer W.F.M. Sluijter, voorzitter a.i. van de schoolraad, hebben de eerste onderhandelingen al plaatsgevonden.
Ten slotte kan nog worden vermeld dat hij vanaf 1972 actief is als leider van diverse kerkelijke gespreksgroepen in het dekenaat Hilversum.
In 1984 werd hij namens de R.K. kerkgemeenschap benoemd tot lid van het bestuur van de R.K. Scholengemeenschap Alberdingk Thijm te Hilversum waar hij
onder meer voorzitter was van de bestuursadviescommissie "identiteit en doelstelling". AI deze taken vervulde hij opgewekt en blijmoedig; altijd klaar staand
voor een ieder.
Namens de Hilversumse bevolking wil het gemeentebestuur de heer Poorthuis
door middel van deze inschrijving dank betuigen en hem de eer geven die hem
toekomt voor zijn zeer langdurige inzet.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 22 januari 1991
overleden 17 april 2002

WILHELMUS FRANCISCUS MARIA SLUIJTER
geboren 30 september 1927
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W.F.M. Sluijter, geboren te Hilversum, ontving algemeen vormend onderwijs aan
de St. Aloysius M.U.L.O. te Hilversum. Vervolgens behaalde hij in 1948 het onderwijzersdiploma aan de toenmalige St. Ludgerus Kweekschool voor onderwijzers te
Hilversum.
Hij bleek al gauw een geboren onderwijzer te zijn die zich geheel ten voordele van
zijn leerlingen inzette. Hij voelde altijd precies aan wanneer kinderen leermoeilijkheden hadden of anderszins in problemen waren geraakt. Dan zocht en vond
hij als regel een oplossing.
Door zijn werk aan de school voor voortgezet lager onderwijs VGLO-school "Sint
Vitus" in de jaren 1950/1970 kwam hij in aanraking met kinderen die, om welke
reden dan ook, niet naar het hogere vervolgonderwijs konden.
Voor deze groep heeft hij zich zeer ingespannen. Veel van zijn oudleerlingen ervaren het nu nog als een voorrecht om van hem les -en steun bij het zoeken van een
weg in het leven- te hebben gehad.
Door diverse fusies binnen het RK onderwijs ontstond in 1971 de scholengemeenschap "Groot Goylant', waarin ook de voormalige V.G.L.O. school werd opgenomen. In de totstandkoming van deze scholengemeenschap heeft de heer Sluijter
een belangrijk aandeel gehad. Hij is er nog steeds werkzaam.
Ook in de katholieke jeugdbeweging heeft hij vanaf 1948 een twintigtal jaren een
grote educatieve inbreng gehad en vervulde er meerdere leidende functies, zowel
plaatselijk als voor het Gooi.
Hij was onder meer landelijk voorzitter van de stichting katholieke jongensclubs,
voorzitter van het groepsbestuur van de St. Clemens parochie en voorzitter van
het diocesaan bestuur van de katholieke jongerenbond te Haarlem.
Als voorzitter van de jongerenorganisatie in de toenmalige katholieke volkspartij
(thans opgenomen in het Christen Democratisch Appel) werd hij betrokken bij de
plaatselijke politiek; was van 1962 tot 1982 lid van de gemeenteraad en vervulde
daarnaast vele jaren functies in het algemeen belang, zoals bestuurslid voor het
comité 5 mei-viering, bestuurslid van de stichting verenigde muzieklycea; voorzitter van de stichting kindervakantiewerk te Hilversum; lid van de provinciale onderwijs-commissie Noord-Holland en is thans meer dan 25 jaar lid van het bestuur
van de stichting school pedagogische en -psychologische dienst.

Vanaf de oprichting is hij betrokken geweest bij de katholieke regionale schoolraad voor het Gooi en omstreken, waarvan hij voorzitter ad interim is.
In een unieke samenwerking met zijn collega, de heer H.H. Poorthuis, is mede
door zijn 25-jarige energieke inzet een overlegorgaan ontstaan dat niet alleen in
eigen kring doch ook daarbuiten als een kundig gesprekspartner wordt ervaren.
Ten slotte kan nog worden vermeld dat hij meer dan 15 jaar voorzitter was van de
afdeling het Gooi van het C.O.C. en thans voorzitter is van de werkgroep "overleg
homosexualiteit" in het C.D.A.
Namens de Hilversumse bevolking wil het gemeentebestuur de heer Sluijter door
middel van deze inschrijving dank betuigen en hem de eer geven die hem toekomt voor zijn meer dan 40-jarige belangeloze inzet.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 22 januari 1991
overleden 07 april 2002

GERRIT SLAGT
geboren 15 augustus 1932
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Gerrit Slagt, een geboren en getogen Hilversummer, volgde hier onderwijs aan de
Juliana MULO-school en daarna een opleiding aan een middelbaar technische
school te Amsterdam. Hij trouwde in 1956, kreeg een gezin en werkte vele jaren
als hoofd van een technische afdeling bij de toenmalige Nederlandse Omroep
Stichting. Thans is hij werkzaam als adviseur bij een technisch bedrijf.
In zijn hobby's onderscheidt hij zich van de gemiddelde Hilversummer en in het
verenigingsleven heeft hij een waarlijk grote prestatie geleverd.
Mede-oprichter van het Beatrix Drum & Bugle Corps. Dit Corps is een onderdeel
van de Hilversumse Christelijke Jonge Mensen Vereniging.
Was Beatrix onder de roepnaam Tamboer en Pijpercorps al een begrip, onder de
naam Beatrixband kwamen de echte successen. De band werd driemaal Nederlands kampioen op het wereld muziek concours te Kerkrade en heeft op uitnodiging reizen naar Canada en Amerika gemaakt. In 1986 werd Beatrix Europees
kampioen.
Hij was de man achter deze ook internationaal aansprekende successen, die hij
echter secundair achtte.
Primair was voor hem het beleid binnen de vereniging waarbij het werken met
jeugdigen van 14 tot 24 jaar voorop staat.
Met deze instelling heeft hij zich gedurende ruim 40 jaar geheel ingezet. Eerst als
lid, later bestuurslid en 25 jaar als voorzitter. Hij is eveneens mede-oprichter van
Jong Beatrix, het jeugdcorps van de H.C.J.M.V. Uit de Beatrix stam komen verder
de Beatrix Pipeband, de Hilversumse Schutterij en het blaasorkest voor oudere
leden, de Marching Brassband. Hij hield zich actief bezig met de coördinatie tussen deze corpsen.
In 1986 trad hij af als voorzitter van het Drum & Bugle Corps. Dit leidde echter
niet tot een daadwerkelijk afscheid. De zorg voor het onderkomen en het materiaal, vervoer, etc., is ondergebracht bij een aparte stichting, waarvan hij nu voorzitter is.
In de Nederlands Hervormde kerk was hij tot 1990 betrokken bij het werk voor
jongeren als jeugd-ouderling.

Voor het vele werk dat hij gedurende meer dan 40 jaar belangeloos voor de Hilversumse jeugd heeft gedaan, is de gemeente hem zeer dankbaar en wil dit tot
uitdrukking brengen door middel van inschrijving in het Gulden Boek.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 22 januari 1991

ELISABETH ALIDA SCHOUTEN - WEPSTER
geboren 26 december 1918
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Mevrouw E.A. Schouten-Wepster genoot haar schoolopleiding in haar geboorteplaats Dordrecht, werd onderwijzeres en werkte als zodanig onder meer op het
eiland Texel.
In 1944, de meest grimmige tijd van de bezetting, huwde zij met de heer Douwe
Abraham Kloos. Zij steunde het illegale werk van haar echtgenoot, die zijn vaderlandslievende activiteiten uiteindelijk in 1945 met de dood moest bekopen.
In 1956 trouwde zij met de heer G.H. Schouten en vestigde zich te Hilversum.
Zodra de gezinsomstandigheden dit toelieten begon zij deel te nemen aan het
maatschappelijke leven in onze gemeente.
Zij is vanaf 1965 bestuurslid van Humanitas 't Gooi; altijd actief bij het organiseren
van collectes, loten-verkoop en ruim 10 jaar een veel gevraagde vrijwilliger bij het
bejaardenhuis Gooiers Erf.
Vele jaren is zij bestuurslid geweest van “Het Baken”; een stichting die zich bezighield met het geven van huishoudelijke voorlichting door middel van cursussen
van uiteenlopende aard. Voordat de televisie zijn intrede in de samenleving deed,
was "Het Baken" een mogelijkheid voor vele Hilversummers om met anderen in
contact te komen en kennis op te doen. Als geen ander doorzag mevrouw Schouten het isolement waarin vele ouderen verkeerden en zij deed er wat aan, op
allerlei gebied.
Gedurende 12 jaar gaf zij belangeloos Engelse les aan bejaarde grootmoeders,
zodat deze oma's met hun in het buitenland wonende kleinkinderen konden
communiceren. Gedurende 5 jaar was zij voorzitter van het comité ontspanning
bejaarden (C.O.B.). Zij organiseerde fietstochten voor bejaarden in de omgeving
van Hilversum, waarbij zij met haar echtgenoot vooraf zorgvuldig .de route en de
rustplaatsen verkende. In het winterseizoen houdt men eenmaal per maand een
"zondagmiddag" in het buurthuis Nova Zembla, hoofdzakelijk voor de bejaarde
buurtbewoners. Zij is de stuwende kracht achter de organisatie die steeds weer
een evenement verzorgt, waardoor de lange zondagen voor de bejaarden wat
kleur krijgen en waar men ook contacten legt voor andere gezamenlijke activiteiten. In samenwerking met andere bestuursleden organiseert mevrouw Schouten
een Humanitas-vakantieweek voor bejaarden.

Daarnaast is mevrouw Schouten een actief lid van de initiatiefgroep Ontwikkelingssamenwerking Hilversum.
Voor al deze zorg ten behoeve van de medemens is de gemeenschap haar dank
verschuldigd. Met deze inschrijving wil het gemeentebestuur haar, en met haar
alle mensen eren, die dit zo weinig opvallende maar voor onze medeburgers zo
belangrijk werk doen.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 14 januari 1992
overleden 23 februari 2015

ADOLF BLOKKER
geboren 28 september 1919
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De heer A. Blokker werd geboren te Amsterdam en kwam op jeugdige leeftijd
naar Hilversum. Hij bezocht alhier de MULO-school, behaalde het diploma van de
slagersvakopleiding en het middenstandsdiploma. Dit was aan hem wel besteed
want zijn verdere leven zou in het teken van die middenstand staan. Vijftig jaar
oefende hij het slagersvak uit en had tot 1985 een eigen zaak.
Daarnaast is hij sedert 1955 actief in diverse organisaties binnen het slagersbedrijf. Bestuurslid en later voorzitter van de Hilversumse slagersvereniging; voorzitter van de coöperatieve slagerscentrale.
In 1965 gaf hij mede de aanzet tot het samengaan van drie categorale organisaties, hetgeen leidde tot een federatie. Reeds een jaar later werden de drie verenigingen gefuseerd tot één, sedert 1974 onder zijn voorzitterschap. In 1966 was hij
een der initiatiefnemers voor een slagershulpfonds, waarvan hij sedert 1969
voorzitter is.
Hij stelde zijn organisatorische gaven echter niet alleen beschikbaar voor eigen
kring, doch voor de gehele Hilversumse bevolking. Zo is hij sedert 1967 bestuurslid van de Stichting Hilversumse Gemeenschap waar hij een constante factor is.
Voorts maakt hij deel uit van een groot aantal commissies die het gemeentebestuur adviseren in allerlei zaken met betrekking tot het wel en wee van Hilversum
en de Hilversummers. Zijn grote ervaring, kennis van de plaatselijke omstandigheden en scherp zicht op de problemen maken hem een waardevolle medewerker in de volgende commissies: zelfstandigen van de gemeentelijke sociale dienst;
werkgelegenheid Gooi- en Vechtstreek; parkeeroverleg gemeente Hilversum;
overleggroep bedrijfsleven, ouderenraad, coördinatie stadsvernieuwing en overleggroep binnenstad. Van het VW Gooi- en Vechtstreek is hij bestuurslid. Sinds
1962 maakt hij deel uit van het bestuur van de Stichting Raad van Ondernemers
(STRO), de Hilversumse ondernemers organisatie waarvan hij sedert 1985 voorzitter is. Tevens is de heer Blokker lid van de Kamer van Koophandel en lid van het
dagelijks bestuur van het instituut voor het midden- en kleinbedrijf.

Met zijn gedegen kennis van het heden en het verleden van Hilversumse aangelegenheden is hij niet alleen een vertrouwensman voor de ondernemers maar de
gehele Hilversumse bevolking heeft baat bij zijn niet aflatende werkzaamheden
op zakelijk en algemeen menselijk terrein.
Als dank daarvoor deze inschrijving in het Gulden Boek.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 14 januari 1992
overleden 24 september 2014

JANNETJE VAN DER DEURE - BOER
geboren 15 mei 1930
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Mevrouw J. van der Deure-Boer werd geboren te Boskoop, alwaar zij de M.U.L.O.
bezocht, enkele kantoordiploma's behaalde en aanvankelijk administratief werkzaam was. De zorg voor kinderen trok haar echter meer aan, zodat zij opleidingen
ging volgen voor leidster in een kindertehuis en voor kraamverzorgster.
Omstreeks 1959 kwam zij naar Hilversum als kraamverzorgster bij het toenmalige
Witte Kruis en oefende hier tot aan haar huwelijk in 1964 dit beroep uit. In die
periode werd haar belangstelling voor het gehandicapte kind gewekt en mede
vanuit haar kerkelijke achtergrond heeft zij voor deze groep in de Hilversumse
samenleving heel veel gedaan. Op 3 oktober 1967 werd in Hilversum de eerste
aangepaste kerkdienst gehouden, voorbereid door de vereniging Philadelphia. Dit
leidde tot de oprichting van de Interkerkelijke Raad voor geestelijke verzorging
van verstandelijk gehandicapten, die nu ruim 25 jaar aangepaste kerkdiensten
organiseert in de Goede Herderkerk.
AI die jaren is het secretariaat in handen van mevrouw Van der Deure. Zij zorgt
o.a. voor de uitnodigingen naar de ouders, naar de inrichtingen en de tehuizen, de
scholen en andere belanghebbenden: voor afspraken met predikanten en andere
medewerkenden en onderhoudt kontakten met de afgevaardigden van de 5 Hilversumse kerkgemeenschappen.
Daarnaast is zij vele jaren bestuurslid geweest van de Nederlands Christen Vrouwen Bond, afdeling Noord-Oost te Hilversum, waarvan zij thans voorzitter is.
Zij is tevens voorzitter van de plaatselijke commissie Wereldgebedsdag.
Voor haar meer dan 25 jaar ononderbroken inzet ten dienste van het kerkelijk
leven in Hilversum en voor het vele belangeloze werk uit liefde voor de verstandelijk gehandicapten, wil het gemeentebestuur haar eren door deze inschrijving in
het Gulden Boek.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d.18 januari 1994

NICOLAAS JOHANNES SCHILTMANS
geboren 12 juli 1926
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Nicolaas Johannes Schiltmans, geboren te Veghel bracht in Noord-Brabant zijn
jeugd door.
Hij bezocht de M.U.L.O., studeerde boekhouden en trad op 18-jarige leeftijd, in de
roerige tijd van bezetting en bevrijding van zuid-Nederland in dienst van de overheid.
In 1951 aanvaardde hij een betrekking bij het indertijd zo belangrijke departement van wederopbouw te 's Gravenhage. Zijn daar gewekte belangstelling voor
de volkshuisvesting bleek bepalend voor zijn verdere levensloop.
Van 1957 tot 1962 werkte hij bij de gemeentelijke accountantsdienst. In 1967
werd hij benoemd in zijn huidige functie van voorzitter van het bestuur van de
bouwvereniging St. Joseph. Bewogen door de woningnood zocht en vond hij
nieuwe wegen om te kunnen bouwen.
Als geen ander begreep hij de kracht van hechte samenwerking van de corporaties en het lukte hem om de bundeling tot stand te brengen.
Sedert 1972 is hij voorzitter van de federatie van Hilversumse bouwverenigingen
en was nauw betrokken bij de oprichting van de stichting woningcorporaties het
Gooi en omstreken in 1973.
Het overlegorgaan van woningcorporaties in het gewest Gooi- en Vechtstreek
functioneert uitstekend, mede dankzij de grote kennis en inzet van hem als secretaris. Hij maakt deel uit van het bestuur van de Hilversumse woningstichting Midwo, een stichtingsvorm die ook voor andere groepen van woningzoekenden als
voorbeeld heeft gediend.
Het vertrouwen dat hij geniet blijkt ook uit de omstandigheid dat hij achtereenvolgens 7 maal werd gekozen tot lid van de Hilversumse gemeenteraad. Van 1966
tot april 1992 heeft hij daarvan deel uitgemaakt.
Het gemeentebestuur dankt hem voor zijn vele en veelzijdige verdiensten op het
gebied van de volkshuisvesting door middel van deze inschrijving in het Gulden
Boek.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 18 januari 1994
overleden 14 december 2003

ELISE ANNA CATHARINA BOENDERMAKER-DUYVENDAK
geboren 22 juli 1922
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Lies Boendermaker-Duyvendak, dochter uit een gerenommeerd geslacht van Lutherse predikanten, werd geboren in Stadskanaal, gemeente Onstwedde.
Zij behaalde haar H.B.S.-diploma in het begin van de oorlog in Utrecht, deed een
jaar algemene vorming aan een huishoudschool en volgde aansluitend een opleiding tot bibliothecaresse.
Na de bevrijding ging zij werken bij het "Maatschappelijk Advies- en Informatie
Centrum" te Amsterdam. Haar volgende werkkring vond zij in een conferentiecentrum te Zeist waar zij de bibliotheek op orde bracht. Vervolgens ging zij naar het
"Sterhuis" in Amsterdam, een opvanghuis voor meisjes. Hier was kamerbemiddeling een belangrijk onderdeel van haar taak.
In 1951 trouwde zij met de heer J.B. Boendermaker, Luthers predikant te Eindhoven. Toen haar echtgenoot in 1969 te Amsterdam hoogleraar werd, vestigde de
familie zich in Hilversum en daar begon haar bemoeienis met de zeer schrijnende
woning- en kamernood in Hilversum. Sinds meer dan 20 jaar is zij de drijvende
kracht van de vereniging "Nederlands Informatie en Advies Centrum te Hilversum", een vrijwilligersorganisatie die niet-commerciële kamerbemiddeling verzorgt.
Lies Boendermaker is zeer begaan met mensen die in moeilijke woonomstandigheden leven. Zij trekt zich hun lot persoonlijk aan en is voortdurend bezig met het
zoeken naar en vinden van oplossingen. Wekelijks verzorgt zij twee spreekmiddagen, één telefonisch thuis en een op het adres van het N.I.A.C. in het centrum.
Ook de administratieve bezigheden, die hierbij behoren, worden door haar gedaan.
Met dit moeizame werk heeft zij vele Hilversummers uit de nood geholpen. Voor
haar langdurige belangeloze inzet betuigt het gemeentebestuur haar dank door
middel van deze inschrijving in het Gulden Boek.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 12 december 1995
overleden 3 februari 2014

WILHELMUS JOHANNES HENDRIKUS MARIA OTTEN
geboren 20 december 1929
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Wim Otten, geboren en getogen Hilversummer, genoot lager onderwijs aan de St.
Willibrordusschool en vervolgonderwijs aan de St. Aloysius U.L.O. voor jongens.
Vanuit militaire dienst kwam hij bij een uitgeversmaatschappij te werken. Na 10
jaar stapte hij over naar de toenmalige Nederlandse Omroep Stichting, bureau
filmzaken.
Daarnaast toonde hij een brede belangstelling voor het wel en wee van de buurt
en de parochie, steeds bereid om actief mee te werken.
In 1968 werd hij lid van de parochieraad, waarvan hij sedert 1972 voorzitter is. Hij
is betrokken bij de organisatie van vele evenementen, zoals verzorging van de
kerststal, tuinfeesten, vlooienmarkt, Palmpasen etc.
Hij is tevens lid van het kerkbestuur; heeft zitting in meerdere werkgroepen, o.m.
in de coördinatiecommissie die de fusie van Hilversumse parochiën voorbereidt
en is ruim 16 jaar afgevaardigde van zijn parochie in het dekenaat. Als gevolg van
al deze activiteiten werd hij ook voor andere zaken gevraagd en kwamen zijn
organisatorische talenten in breder verband aan Hilversum en de Hilversummers
ten goede.
Zo is hij sedert 1980 voorzitter van het Hilversums Comité voor Nationale Volksfeesten. Als zodanig is hij nauw betrokken bij de organisatie van de kermis, het
programma voor Koninginnedag en bevrijdingsdag en de jaarlijkse intocht van Sint
Nicolaas. Tevens is hij voorzitter van de stichting Volkskerstzang Hilversum en van
de
vereniging "De Zonnebloem", regio 't Gooi. Tevens is hij provinciaal voorzitter
Noord-Holland van De Zonnebloem. Sinds 1992 is hij nauw betrokken bij de opzet
van de vrijwillige thuishulp centrale.
In al deze besturen is hij zowel regelend als uitvoerend werkzaam, waarbij hij met
grote energie meestal een trekkende rol speelt. Voor zijn langdurige en belangeloze inzet betuigt het gemeentebestuur hem dank door middel van deze inschrijving in het Gulden Boek.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 12 december 1995
overleden 31 maart 2015

HENRICUS JOHANNES JOSEPHUS DANKERS
geboren 19 januari 1924

129

De heer H.J.J. Dankers werd geboren in Hilversum en was vanaf 1940 werkzaam in
het bedrijf van zijn vader, een herenmodezaak, welke hij vervolgens overnam en
tot 1985 leidde.
Vanuit zijn beroep ontstond een grote betrokkenheid bij het Midden- en Kleinbedrijf, waarvoor hij zich op meerdere gebieden sinds 1947 heeft ingezet. In eerste
instantie als bestuurslid binnen zijn eigen vakgebied, een bestuurslidmaatschap
van Kleermakers Patroons Sint Martinus, maar al gauw ook in ruimer verband
binnen de R.K. Middenstands Vereniging, waarbij in 1968 de fusie tussen de verschillende Hilversumse middenstandsverenigingen mede onder zijn leiding tot
stand kwam. Deze fusie leidde tot de oprichting van de Hilversumse Ondernemers
Vereniging Stro. Op velerlei wijze heeft hij zich vervolgens binnen de Stro verdienstelijk gemaakt.
Op zijn vakgebied bleef hij actief, zoals bij de Kleermakers Vakexamens, waar hij
gecommitteerde was.
Daarnaast was hij op politiek terrein actief binnen het bestuur van de KVP.
Zijn bijdrage om het centrum van Hilversum op duidelijke en goede wijze vorm te
geven, kwam tot uiting in zijn lidmaatschap van de Gemeentelijke Adviescommissie Structuurplan, waarmee hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de
versterking van de centrumfunctie van Hilversum.
Hij heeft niet alleen initiatieven genomen ter verbetering van de Hilversumse
middenstand, maar als voorzitter hier vervolgens ook verantwoordelijkheden
voor gedragen. Hij was mede-oprichter en voorzitter van de Stichting Hilversum
City en van de winkeliersvereniging Rond de Kei, evenals voorzitter van de winkeliersvereniging De Kerkstraat.
Zijn activiteiten leidden tevens tot het vervullen van functies in regionaal en landelijk verband, o.a. bij de Kamer van Koophandel en bij het KNOV, waarbij de
belangen van Hilversum nimmer uit het oog verloren werden.
Daarnaast beschikte de heer Dankers over een vaardige pen, wat blijkt ui zijn
activiteiten als kroniekschrijver in meerdere periodieken en met name voor het
maandblad Ziekenomroep.

Uit het werk van de heer Dankers voor de Volkskredietbank en de Hilversumse
Ondernemers Vereniging STRO blijkt een brede maatschappelijke belangstelling.
Ook was hij initiatiefnemer en mede-oprichter van de Flat Kerkelanden.
De heer Dankers kenmerkte zich als een man die voor zijn principes stond en niet
schroomde zich in stilte voor anderen in te zetten. Deze eigenschappen zijn de
basis geweest, waardoor hij gedurende lange tijd zeer waardevol is geweest voor
zowel middenstand als medemens binnen onze gemeente.
Deze bijschrijving in het Gulden Boek van de gemeente is een terechte blijk van
waardering voor zijn grote inzet voor onze gemeente.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 28 januari 1997
overleden 1 januari 1997

HENDRIK BOS
geboren 28 april 1925
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De heer H. Bos is een geboren en getogen Hilversummer. Hij bezocht de Mulo en
Rijkskweekschool en behaalde vervolgens de benodigde vakdiploma's. Zijn
dienstplicht vervulde hij o.a. gedurende 3 ½ jaar in het naoorlogse Nederlands
Indië. In 1953 ging hij werken bij een bedrijf in Hilversum als grafisch calculator.
Van jongs af aan heeft hij zich actief in het verenigingsleven bewogen. Daarnaast
heeft hij gedurende 20 jaar deel uitgemaakt van de Hilversumse gemeenteraad.
AI snel toonde hij zijn maatschappelijke betrokkenheid door het vervullen van tal
van bestuurlijke functies binnen de Hilversumse samenleving.
Vanuit zijn protestants-christelijke achtergrond was hij actief lid van het Christelijk
Nationaal Vakverbond. In die hoedanigheid bekleedde hij functies zowel binnen
als buiten de organisatie van het CNV. Het CNV was in zijn persoon vertegenwoordigd in diverse besturen van maatschappelijke instellingen, zoals die voor de
werkgelegenheid in de regio, voor de maatschappelijke dienstverlening en voor
de ouderen.
Een speciale plaats in het leven van de heer Bos nam het zich inzetten voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten in. Lange tijd was hij actief in de Dekema Stichting, later gefuseerd tot de Tomingroep, belast met de sociale werkvoorziening.
Daarnaast is hij jarenlang bestuurslid geweest van de Protestants Christelijke
Stichting Voor Sociaal Pedagogische Zorg in 't Gooi, waarvan hij in 1988 voorzitter
werd. Met veel inzet en betrokkenheid heeft hij leiding gegeven aan deze stichting, die tevens voor aanvullend speciaal onderwijs zorgt in de vorm van avondonderwijs.
Ook zijn inzet als bestuurder op andere gebieden, zoals het jeugdwerk binnen de
Hilversumse Christelijke Jonge Mensen Vereniging, waarbij een 50-jarig lidmaatschap gepaard ging met een ruim 25-jarig bestuurslidmaatschap en het vele werk
voor de Hilversumse sportverenigingen 'Altius' en 'Vlug en Vaardig' mag niet ongenoemd blijven.
Op oudere leeftijd heeft hij eveneens een belangrijke rol gespeeld bij de belangenbehartiging van ouderen binnen Hilversum. Leiding gaf hij aan de Ouderenraad waar de bundeling van de diverse belangen van de ouderen plaatsvindt.
De heer Bos heeft zich op het vlak van het vrijwilligerswerk op zodanige wijze
bewogen dat hij zich voor een groot aantal organisaties uiterst verdienstelijk heeft

gemaakt. Hij heeft zijn plaats in de Hilversumse samenleving duidelijk gemarkeerd
door zich met grote inzet en groot maatschappelijk bewustzijn op breed terrein
voor de Hilversumse gemeenschap in te zetten.
De erkenning hiervan wordt tot uiting gebracht door deze bijschrijving in het Gulden Boek van de gemeente.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 28 januari 1997
overleden

JELTJE GESINA KRAAIJEVELD-WOUTERS
geboren 4 november 1932
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Burgemeester Mevrouw J.G. Kraaijeveld-Wouters werd geboren te Soest en volgde na de ULO een opleiding aan de kweekschool en was vervolgens werkzaam
binnen het onderwijs.
Als belijdend lid van de Gereformeerde Kerk en met haar van huis uit meegekregen attitude om ook dienstbaar te zijn aan staat en maatschappij, trad zij als actief
lid toe tot de toenmalige Anti-Revolutionaire Partij, en was zij vervolgens vanaf de
oprichting lid van het CDA.
Van maart 1973 tot december 1977 en van mei 1981 tot november 1988 maakte
zij deel uit van de Tweede Kamer. In de periode daar tussenin was zij staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in het Kabinet van Agt I
(1977-1981). Op dit ministerie was zij de eerste vrouwelijke staatssecretaris, o.m.
belast met emancipatiezaken.
Haar gevoel voor verantwoordelijkheid en haar betrokkenheid vanuit haar geloofsovertuiging blijken uit het vele vrijwilligerswerk en uit de vele bestuursfuncties zowel in de politiek als ook op andere haar sterk aansprekende gebieden. Er
waren functies binnen de toenmalige AR en ook later binnen het CDA. Daarnaast
was zij onder meer vice-voorzitter van de landelijke Stuurgroep Sociaal-culturele
activiteiten voor Werklozen en is zij voorzitter van de Stichting Nationale Federatie Opvang.
Deze laatste functies wijzen opnieuw op haar zorg voor de zwakkere groeperingen
in de maatschappij.
Op 1 november 1988 werd mevrouw Kraaijeveld burgemeester van Hilversum.
Hilversum kreeg hiermee voor het eerst een vrouwelijke burgemeester.
Met veel enthousiasme en toewijding vervulde zij dit ambt.
Voor het kunnen realiseren van open en daadkrachtig beleid zag zij het als een
zeer belangrijke opdracht bij voortduring collegiaal bestuur te bevorderen.
Kenmerkend was haar stimulerende, tot daadkracht aansporende optreden, niet
in het minst bij belangrijke projecten.
Voor de gemeente Hilversum heeft zij vele malen, gebruik makend van haar contacten met de landelijke politiek, gunstige resultaten weten te bewerkstelligen.
In dit verband valt zeker ook haar inspanning te vermelden om in het kader van
de reorganisatie van het politiebestel te komen tot een eigen regionaal politiekorps voor Gooi en Vechtstreek. Aan dit nieuw gevormde korps, dat op 1 februari

1993 als eerste in den lande is gestart, heeft zij als korpsbeheerder op deskundige
wijze en met verve leiding gegeven.
Een zeker niet te verwaarlozen aspect van haar ambtsinvulling vormde voor haar
het contact met de bevolking. Een belangrijk onderdeel daarvan was voor haar o.m. via haar wekelijkse spreekuur - het op onafhankelijke wijze benaderbaar zijn
voor een ieder die was vastgelopen t.a.v. de overheid of in nood verkeerde.
Bij tal van gebeurtenissen in de plaatselijke samenleving was zij aanwezig vanuit
een diepgewortelde belangstelling voor de mens en de maatschappelijke structuren. Vanuit haar overtuiging van de gelijkwaardigheid van alle mensen, dus ook
van de inwoners van Hilversum, bestreed zij discriminatie en racisme waar dit
mogelijk was.
Dankzij haar voortvarende leiding kon het asielzoekerscentrum Crailo een "vliegende" start maken. Daarmee kwamen de Gooise gemeenten tegemoet aan het
dringende beroep van regeringswege op de gemeenten om vluchtelingen die tot
ons land de toevlucht zochten een voorlopig onderdak te bieden.
Reeds eerder begiftigd met een Koninklijke onderscheiding, ontving zij bij haar
afscheid de legpenning in goud van de gemeente.
De erkentelijkheid van de gemeente wordt mede tot uitdrukking gebracht door
inschrijving in dit boek.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 21 oktober 1997

WIJNAND DE GROOT
geboren: 11 november 1920

132

De heer W. de Groot is een geboren en getogen Hilversummer.
Op 17-jarige leeftijd trad hij in dienst bij de Radiodistributiecentrale in Hilversum,
welke in 1940 door de PTT werd overgenomen. Bij dit bedrijf zou hij vervolgens
tot zijn pensionering werkzaam blijven.
De heer De Groot heeft zich gedurende de gehele naoorlogse periode ingezet
voor vele organisaties, veelal op vakbondsgebied.
Daarnaast is hij actief geweest in de Hilversumse politiek. Hij maakte 12 jaar deel
uit van de Hilversumse gemeenteraad, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter van
Progressief Hilversum. Naast de vele andere zaken die speelden heeft het onderwerp stadsvernieuwing, vooral in het gebied van de Ooster- en Nieuwstraten, zijn
warme belangstelling gehad.
Het vele werk dat hij voor het FNV gedaan heeft is tot uiting gekomen in zijn voorzitterschap van zowel de plaatselijke FNV als ook van de ABVA/KABO.
Gedurende ruim 25 jaar, waarin hij ook vertegenwoordiger was in de landelijke
Bondsraad, heeft hij als voorzitter van de plaatselijke ABVA/KABO veel betekend
voor de dienstverlening aan de leden. Wij noemen in dit verband bijvoorbeeld zijn
inzet voor een rechtvaardige behandeling van de werknemers bij de privatisering
van gemeentelijke diensten.
Vanuit zijn vakbondswerk participeerde hij in vele organisaties en instellingen. Zo
is hij vele jaren lid geweest van verschillende adviescommissies m.b.t. de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Hij heeft die functies op uitzonderlijke
wijze ingevuld, met oog voor de noden van de zwakken in de samenleving maar
ook met oog voor de economische belangen van het werkverband.
Daarnaast heeft de heer De Groot als voorzitter van de Commissie sociale begeleiding Reorganisatie Hilversumse Ziekenhuizen getoond in staat te zijn tot een
objectieve beoordeling van de voorgelegde standpunten.
Hij heeft in deze functie zijn ervaring ten aanzien van geschilpunten tussen werkgever en werknemer ten volle benut. Hij heeft daarin met betrokkenheid en wijsheid geoordeeld en genoot daardoor ieders vertrouwen met als resultaat een
fusieproces zonder veel problemen in de personele sfeer.
Als coördinator van de werkgroep Uitkeringsgerechtigden en Ouderen van de
plaatselijke FNV werkte hij nauw samen met de ANBO en de Ouderenraad. Hij
maakte ook zelf deel uit van de Hilversumse Ouderenraad.

De laatste jaren raakte hij eveneens betrokken bij de Woningbouwvereniging Van
Erfgooiers. Vanuit haar ledenraad heeft hij actief meegewerkt aan de reorganisatie van deze vereniging, die leidde tot veranderde en vernieuwde structuren onder de nieuwe naam Atrium. Vanuit deze functie participeerde hij ook in de Regiegroep Stadsdebatten Volkshuisvestiging.
Uit al zijn functies en activiteiten blijkt hoezeer de heer De Groot begaan is met
alles wat zich in zijn woonplaats afspeelt en hoe hij zich daar daadwerkelijk op
een actieve en bewogen wijze mee bezighield en nog steeds bezighoudt.
Als dank voor zijn waardevolle inzet eert het gemeentebestuur hem door deze
bijschrijving in het Gulden Boek van de gemeente Hilversum.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 27 januari 1998
overleden 12 maart 2008

HENDRIKA JOHANNA DENGERINK
geboren 4 maart 1918
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Mevrouw H.J. Dengerink werd in Zeist geboren. Daar begon tevens haar werkzame leven, dat zich beroepsmatig geheel binnen het onderwijs heeft afgespeeld.
Naast haar werk heeft mevrouw Dengerink zich op bijzondere wijze ingezet voor
het maatschappelijk leven in al zijn facetten en doet dat tot op heden nog. Tal van
mensen en organisaties zijn haar erkentelijk voor haar inspanningen op vele terreinen.
Als jong onderwijzeres vertrok mevrouw Dengerink naar het toenmalig Nederlands Indië, waar zij ruim 8 jaar zou verblijven. Na terugkomst in Nederland kwam
zij als docent via huishoudschool- en ULO-onderwijs terecht bij het huidige Comenius College te Hilversum, waar zij 21 jaar werkzaam was. Gedurende 11 jaar was
zij tevens conrectrix voor de brugklassen, waarbij zij alom bewondering oogstte
voor haar opmerkelijke energie, geduld en begrip. Zij heeft veel betekend voor
het oplossen van de aansluitingsproblemen tussen het lager en het voortgezet
onderwijs door haar bereidheid zich altijd en overal voor haar pupillen in te zetten.
Voor duizenden leerlingen uit Hilversum is zij een zeer stimulerende en bemoedigende persoonlijkheid geweest, die op een warme en menselijke wijze gezag
uitstraalde. Aan haar werd in 1983 de onderscheiding "Ridder in de orde van
Oranje-Nassau" verleend voor haar verdiensten met name binnen het onderwijs.
Na haar pensionering kreeg zij de tijd om haar maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel ook op andere terreinen volledig tot ontplooiing te laten komen.
Begin 1985 werd mede door haar het initiatief genomen tot het oprichten van de
Stichting Terminale Thuiszorg Hilversum, waarbinnen zij tot 1995 de functie van
secretaris bekleedde.
Mevrouw Dengerink was tevens vanaf de oprichting van de Stichting Vluchtelingenwerk Hilversum betrokken bij de opvang en begeleiding van asielzoekers/vluchtelingen in Hilversum. Zij heeft zich van het begin aan ingezet voor het
geven van taallessen aan asielzoekers naast het aanbod van het reguliere onderwijs voor deze doelgroep. Mevrouw Dengerink participeert daar nog steeds in.
Ook was zij vanaf haar pensionering in 1983 tot september 1997 secretaris van de
Raad van Kerken Hilversum. Zij verzorgde gedurende deze 14 jaren alle correspondentie, alle vergaderingen en bijzondere bijeenkomsten en het archief van de
Raad. Naast alle secretariële werkzaamheden onderhield en stimuleerde zij vele
contacten van de Raad op een breed terrein.
Zij was hiermee de stuwende kracht van de Raad van Kerken.

Binnen het kerkelijk leven heeft zij, eveneens na haar pensionering, geparticipeerd in de Werkgroep Kerk en Israël. Door de leerhuiservaring, die zij reeds eerder opgedaan had, heeft zij vanaf de oprichting mede vorm kunnen geven aan het
door de werkgroep beoogde gesprek tussen Gereformeerde en Hervormde Kerken in Hilversum en degenen die het Joodse geloof en haar tradities aanhangen.
De indrukwekkende wijze waarop mevrouw Dengerink maatschappelijk invulling
heeft gegeven aan haar leven heeft geleid tot het besluit haar op haar 81e verjaardag bij te schrijven in het Gulden Boek.
Besluit van burgemeester en wethouders
d.d. 2 februari 1999
overleden 15 juni 2002

FRANÇOIS RENOU
geboren 15 juli 1915
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Frans Renou werd geboren in Hilversum als zoon van de klokken- en horlogemaker en juwelier Renou in de Kerkstraat. Na de Wilhelminaschool en het Christelijk
Lyceum doorlopen te hebben kwam hij in de familiezaak terecht.
Na de roerige oorlogsjaren is hij in 1945 getrouwd met A.W. Schaaf. Samen namen zij de toenmalige boek- en kantoorboekhandel Schaaf over. A1 op jonge
leeftijd was hij zeer geïnteresseerd in de historie van Hilversum. Dit blijkt o.a. uit
de vele boeken over en afbeeldingen van Hilversum en het gebied tussen Vecht
en Eem, die werden uitgegeven en verkocht door zijn zaak.
De heer Renou heeft de burgers van Hilversum inzicht gegeven in de historie van
de gemeente en erop gewezen hoe belangrijk het is om deze elementen vast te
leggen. Hij heeft zich daartoe op een breed terrein zeer verdienstelijk gemaakt.
- Hij was medeoprichter van de Hilversumse Historische Kring
"Albertus Perk".
Een aantal artikelen van zijn hand, m.n. over monumenten en
monumentenzorg, werden gepubliceerd in het tijdschrift
"Eigen Perk".
- Hij heeft mede de aanzet gegeven tot de oprichting van de
Stichting "Hilversum, Pas Op!". Vele jaren was hij hiervan
bestuurslid. Tot op heden is hij adviseur van deze stichting.
- Hij is al meer dan 24 jaar actief, waarvan 20 als bestuurslid, van
de Stichting "Tussen Vecht en Eem". Hij publiceerde vele artikelen
in het tijdschrift "Tussen Vecht en Eem" op het gebied van
de geschiedenis van het Gooi en Omstreken. Tevens verzorgde
hij vele boekbesprekingen over dit onderwerp.
- Hij was lid van de begeleidingscommissie van de historische
afdeling van het Cultureel Centrum "De Vaart" en later het
Goois Museum. Bij tentoonstellingen over de historie van
Hilversum heeft hij steeds een belangrijke rol vervuld.
- Vele jaren was hij lid van de Monumentencommissie van de
gemeente Hilversum en mede verantwoordelijk voor de
adviezen aan het gemeentebestuur.
- Ook had hij zitting in de straatnamencommissie van onze
gemeente.
Op zijn eigen bescheiden wijze bleek hij steeds weer de stuwende kracht te zijn
die mensen wist te motiveren en stimuleren.

Naast de hiervoor genoemde activiteiten vervulde de heer Renou nog vele andere
maatschappelijke functies zoals o.a. medeoprichter van de STRO, bestuurslid van
de christelijke schoolvereniging Eben Haezer en ouderling van de Hervormde Kerk
van Hilversum.
De heer Renou is zeer toegewijd aan de geschiedenis van Hilversum met een
unieke kennis van hoe het was in al zijn facetten. Kennis die opgebouwd werd
door grondig onderzoek, waarbij veel vastgelegd kon worden dat anders voor
Hilversum verloren was gegaan. Door de vele besturen en commissies waarvan hij
deel uit maakte is hij van onschatbare waarde voor de historische kennis over ons
dorp Hilversum.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 2 februari 1999
overleden 14 december 2001

HERMANUS CORNELIS DE JAGER
geboren 16 december 1915
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De heer H.C. de Jager werd in 1915 te Hilversum geboren.
Voortkomend uit een geslacht van erfgooiers heeft hij een groot deel van zijn
leven aan de erfgooiers gewijd.
In 1941 trad de heer de Jager in dienst van de "Vereniging Stad en Lande van
Gooiland", in de volksmond de "Erfgooiersvereniging" geheten. In 1957 werd hij
benoemd tot secretaris-penningmeester van deze vereniging, welke functie hij
met hart en ziel vervulde tot de liquidatie van de vereniging in 1979. De heer de
Jager onderscheidde zich tijdens de periode van afwikkeling van de ontbinding
van de vereniging (1973 tot 1982) door een niet aflatende toewijding en werkkracht. In zijn functie van secretaris-penningmeester wist hij de vele organisatorische en administratief moeilijke afwikkelingen op harmonische wijze tot een goed
einde te brengen.
Ter behoud van de waardevolle archivaria van de vereniging werd in 1977 de
"Stad en Lande Stichting" opgericht, waarbij hij een belangrijke rol speelde. In
deze stichting werd hij benoemd tot penningmeester, een functie welke hij tot
1985 vervulde. Het onder zijn verantwoordelijkheid ingerichte archief, dat thans
in het Stadsarchief te Naarden is ondergebracht, bevat vele wetenswaardigheden,
die door zijn hand zijn opgetekend. Door zijn parate kennis van de gooise historie
en met name de gooise genealogie is hij nog steeds een belangrijke bron van
informatie betreffende de geschiedenis van het Gooi en zijn erfgooiers.
De heer de Jager heeft zich ook op andere maatschappelijke terreinen dienstbaar
gemaakt aan zijn medemens.
Zo bekleedde hij gedurende 30 jaar de functie van penningmeester van Zwem- en
Polovereniging "De Robben", was hij gedurende 25 jaren penningmeester van de
Woningbouwvereniging van Erfgooiers en secretaris-penningmeester van het
waterschap "De Hilversumse Meent".
Daarnaast heeft de heer de Jager van 1970 tot 1988 deel uitgemaakt van het
bestuur van de Oud-Katholieke Parochie de "Heilige Vitus".
Naast zijn bestuurstaak als penningmeester heeft hij veel betekend voor de parochie. Hij is de drijvende kracht geweest die het kerkgebouw heeft weten te behouden door het financieel draagvlak te creëren voor renovatie en restauratie.
Hierdoor is een voor Hilversum uniek historisch gebouw bewaard gebleven. Tevens zijn door zijn enorme inzet de grote restauratie van het Batz-Witte orgel uit

1873 en de aankoop van het Theodore Bates orgel gerealiseerd. Beide historisch
zeer waardevolle orgels.
De mede door hem geïnitieerde bouw van het gemeenschapshuis De Akker kwam
ten goede aan de Hilversumse gemeenschap, daar dit gebouw niet alleen ten
dienste stond van de eigen kerkelijke doelen, maar ook voor andere sociaalmaatschappelijke organisaties beschikbaar werd gesteld.
A1 met al mogen wij stellen dat de Hilversumse gemeenschap er trots op mag zijn
een zo betrokken erfgooier tot zijn inwoners te mogen rekenen.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 2 februari 1999
overleden 03 augustus 2007

CORNELIS LANGENDOEN
geboren op 7 April 1928
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De heer Cees Langendoen, geboren te Amsterdam, is opgegroeid bij adoptiefouders te Hilversum.
Na voltooide opleidingen bij de ambachtsschool en de avondmulo, volgde hij in de
avonduren diverse cursussen. Van monteur bij het toenmalige Autobedrijf lesberts klom bij op tot technicus bij Philips en vervolgens bij Phonogram te Hilversum.
Na zijn ontslag uit de militaire dienst nam het intensieve en zeer actieve leven
van de heer Langendoen in de Hilversumse gemeenschap een aanvang.
Hij was een van de oprichters van de padvindersgroep "De Argonauten", vervulde
daarin diverse functies en was de altijd aanwezige, te allen tijde aanspreekbare en
beschikbare "man op de achtergrond", met een nimmer aflatende hulpvaardigheid en handigheid.
De heer Langendoen verleende zijn diensten aan het buitenschoolse jeugdwerk,
gaf cursussen aan jong en oud, aanvankelijk binnen het kader van de "Vereniging
Voor Handenarbeid" en later bij de "Stichting Creatieve Vrijetijdsbesteding". Bij
het opzetten en instandhouden van deze organisaties heeft de heer Langendoen
gedurende vele jaren een tomeloze inzet getoond, die veelal niet of nauwelijks
werd gehonoreerd. Zelf was hij in die jaren, nevens zijn hand- en spandiensten
voor de andere locaties, gediplomeerd leider van de locatie "Schuttersweg".
Vele, wellicht duizenden, Hilversummers zullen aan deze activiteiten mooie
jeugdherinneringen hebben bewaard. In deze periode heeft de heer Langendoen
ook een zeer grote bijdrage geleverd aan de in Hilversum georganiseerde tentoonstelling "Hilversum in het teken van het kind", terwijl ook het "Kindervakantiewerk Hilversum" zijn volle toewijding had.
In het midden van de zeventigerjaren was hij - natuurlijk - betrokken bij de samensmelting van een groot aantal amateur -handenarbeidverenigingen tot het
"GOCK", waar de cursussen voor kinderen weer zijn warme aandacht hadden.
Voorts waren het "De Vaart " en later "Het Goois Museum " waar de heer Langendoen, onverschillig of het vroeg in de ochtend of Iaat in de avond diende te
gebeuren, zijn niet aflatende activiteiten ontplooide. De imponerende wijze
waarop de heer Langendoen zijn handvaardigheid, leiderschap en vooral hulpvaardigheid gedurende een zeer groot deel van zijn leven ten dienste heeft ge-

steld van vele verenigingen, stichtingen en organisaties binnen de Hilversumse
gemeenschap, rechtvaardigt ten volle zijn beschrijving in het "Gulden Boek" der
gemeente Hilversum.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 25 januari 2000
overleden 2 juli 2000

JAN KOOGER
geboren op 1 april 1917
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De heer Jan Kooger is geboren in Amsterdam. Na de H.B.S. en een analistenopleiding gevolgd te hebben, begon zijn werkzaam leven bij de chemische industrie te
Amsterdam. Voorts bekleedde hij diverse functies bij verschillende bedrijven in
deze sector, onderbroken door nogmaals vierjaar dienstplicht in de veertigerjaren.
In 1962 kreeg hij de kans inhoud te geven aan zijn grote belangstelling voor de
sociale kant van de samenleving toen hij werd benoemd tot directeur van Stichting Amersfoortse Werkplaats voor Aangepaste Arbeid (sociale werkplaats).
In 1968 werd hij directeur van de Stichting Hilversumse Gemeenschap, welke
functie hij veertien jaar zou vervullen.
Vanuit deze functie en vanuit zijn grote maatschappelijke bevlogenheid heeft hij
voor de Hilversumse bevolking zeer veel betekend. Hij was zeer begaan met het
versterken van de sociale infrastructuur van Hilversum. Hij initieerde, stimuleerde
en bestuurde nieuwe hulpverlenende instanties, zoals onder meer het Bodaertcentrum, Telefonische Hulpdienst en de Stichting Gezinsverzorging Hilversum, 'sGraveland en Loosdrecht.
Een beroep op Jan Kooger was zelden tevergeefs. Mede door hem ontstonden
allerlei vormen van participatie in de samenleving zoals het opbouwwerk, maar
ook via de oprichting van de Hilversumse Patiënten Raad en door inspraak van
patiënten in de Vestigingscommissie Huisartsen. Als overtuigd democraat zette hij
zich in voor de bevordering van de mondigheid en emancipatie van de burgers.
Een ander aspect van zijn enthousiaste levenshouding vormden zijn inspanningen
voor de stichting Kunstkring Voor Allen, welke jaren lang kamermuziekconcerten
organiseerde in Schouwburg Gooiland.
Jan Kooger heef naast zijn normale werkzaamheden, gedurende de afgelopen
periode van ruim vijftig jaar op zeer intensieve wijze activiteiten ontwikkeld zowel
op het gebied van jeugdwerk (scouting en jeugdraad) als sociaal en cultureel
werk.
Voor zijn niet aflatende energie om maatschappelijke ontwikkelingen op positieve
wijze te beïnvloeden eert het gemeentebestuur Jan Kooger met inschrijving in het
Gulden Boek.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 23 januari 2001
overleden 8 oktober 2019

SOPHIA MARIA VAN HARMELEN - BRAUN
geboren 18 juli 1936
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Mevrouw S.M. van Harmelen-Braun werd geboren te den Haag. Na haar lagere
en middelbare school werkte zij een korte tijd als vrijwilliger bij de Stichting "de
Jeugdhaven" om vervolgens bij deze stichting in dienst te treden als jeugd- en
vormingswerker. Haar werkgebied was de oude Haagse binnenstad en zij heeft
hier tot 1960 met hart en ziel gewerkt voor de zgn. "asfaltjeugd".
In 1978 werd haar echtgenoot benoemd als predikant van de Gereformeerde Kerk
in Hilversum. Evenals in de andere plaatsen waar zij heeft gewoond zette zij zich
ook hier weer in voor het vrijwilligerswerk.
In 1980 werd zij bestuurslid en kort daarna secretaris van de Sociaal Pedagogische
Dienst. In deze functie heeft zij zich veertien jaar ingespannen voor de zwakzinnigenzorg in het Gooi en de Vecht-streek. Vanuit het bestuur van de S.P.D. was zij
tevens lid van het Regionaal Orgaan Zwakzinnigenzorg.
Vanaf 1981 tot 1990 was zij bestuurslid van het Comenius College. Zij heeft in die
functie zeer veel en veeleisend vrijwilligerswerk verzet ten gunste van de vorming
van een belangrijk deel van de jongeren in Hilversum en omgeving. Zeven jaar
vervulde zij de functie van secretaris. Bovendien was zij voorzitter van de zeer
actieve bestuurscommissie "Onderwijsbeleid", welke zich intensief bezighield met
de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op het gebied van onderwijsmethodes
alsook met de benoemingen en de begeleiding van het onderwijspersoneel.
Verder was zij vanaf 1988 lid van de stuurgroep voor het "Conciliair Proces voor
Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping" van de Raad van Kerken te
Hilversum.
Tevens verzorgde zij de huiscatechese voor de voormalige "Zuiderwijk".
Een ander belangrijk onderdeel van haar activiteiten ten behoeve van de samenleving vormt haar werk binnen Vluchtelingenwerk Hilversum/Bussum e.o. Aan
deze organisatie geeft zij zonder enig eigenbelang al meer dan twaalf jaar lang
haar tijd en energie. Zij levert hiermee een enorme bijdrage aan de hulp voor de
medemens in moeilijke omstandigheden door haar persoonlijke benadering van
het werk. Ook hier vervult zij de functie van bestuurssecretaris.
Al deze vrijwilligerstaken heeft ze altijd zeer consciëntieus opgevat vanuit haar
standpunt "vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend".

Bij haar werkzaamheden werd en wordt ze geïnspireerd door de wens op te komen voor de zwakken en stem zijn voor hen, die geen stem hebben of wier stem
niet duidelijk wordt gehoord.
Met deze inschrijving wil de gemeente uiting geven aan haar dankbaarheid voor
al dit werk.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 29 januari 2002

HENDRIK JAN ADAM SAMUEL SWANENBURG DE VEYE

geboren 8 mei l927
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Mr. H.J.A.S. Swanenburg de Veye werd geboren te Lochem. In Zwolle bezocht hij
de middelbare school waarna hij rechten ging studeren in Utrecht. Zijn beroepsmatige werkzaamheden in het bankwezen speelden zich eveneens voornamelijk
te Utrecht af. Vanaf 1965 woonde hij in Hilversum en heeft zich daar op verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt.
Als ouder van een bewoonster van Nieuwenoord (thans Amerpoort) was de heer
De Veye in 1970 betrokken bij het vormgeven van een familieparticipatie binnen
deze instelling. De oprichting van een familievereniging voorzag in de behoeft van
de ouders om beter de belangen van de kinderen te kunnen behartigen. De heer
De Veye fungeerde als voorzitter van de vereniging totdat in december 1977 het
Nieuwenoord-Fonds werd opgericht. Van dit Fonds is hij vanaf de oprichting tot
aan zijn overlijden penningmeester en vice-voorzitter geweest.
Intensief heeft hij meegewerkt de doelstellingen van het Fonds, namelijk het
bevorderen van datgene wat zowel materieel als immaterieel in het belang van de
bewoners van Nieuwenoord kan zijn, te realiseren.
Veel is tot stand gebracht zoals logeermogelijkheden voor ouders die wat langer
in de leefwereld van hun kinderen wilden verkeren en het "huifpaardproject" om
op therapeutische basis ook bedlegerige bewoners mee uit rijden te nemen.
Daarnaast nog tal van andere voorzieningen waarin de reguliere geldstromen niet
voorzagen.
Naast deze sociale betrokkenheid heeft de heer De Veye een bijzondere interesse
getoond voor Hilversums monumentaal erfgoed. Hij was van 1991 tot 2002 voorzitter van Stichting Hilversum Pas Op!
Met veel elan en een enorm doorzettingsvermogen heeft hij binnen Pas Op!
daadwerkelijk inhoud en bescherming van waardevolle panden bewerkstelligd.
Zijn inzet om tot realisering van het zg. Historisch Buurtje (Laanstraat e.o.) te
komen is bepalend geweest voor het slagen van dit project. Zeker tien jaar is er
onder zijn bezielende leiding naar toe gewerkt om op de juiste wijze een stuk oudHilversum op die plek te laten herrijzen.
Ook was hij zeer betrokken bij het restaureren en herstellen van de oude begraafplaats Gedenkt te Sterven, waarvoor de Stichting De Hof werd opgericht,
waarvan hij van 1996 tot 2002 vice-voorzitter was. Door dit herstel is in het centrum van Hilversum een stadspark ontstaan, dat tevens voor culturele uitingen
wordt benut.

Hij was tevens een aantal jaren een gewaardeerd lid van de gemeentelijke monumentencommissie.
Een gedreven man die zeer veel tijd en energie heeft gestoken in goede en bijzondere doelen en die zijn enthousiasme met vele anderen wist te delen.
Daarvoor wil het gemeentebestuur de heer Swanenburg de Veye bijschrijven in
het Gulden Boek van Hilversum.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 20 januari 2004
overleden 4 maart 2003

JEAN-PIERRE DEKKERS
geboren 10 augustus 1943
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Jan Dekkers, geboren te Hilversum, begon zijn werkzame leven in 1968 als onderwijzer in het speciaal basisonderwijs op de tegenwoordige "Mozaïekschool" te
Hilversum. Hij is een typisch voorbeeld van iemand die zich in het sociale en culturele leven onmisbaar heeft gemaakt. Niet direct omdat hij zich prominent profileert, maar juist meer op de achtergrond is hij van onschatbare waarde. Niet alleen binnen een bepaalde activiteit, maar heel breed in de Hilversumse gemeenschap. Een man begaan met de zorg voor anderen.
In het bestuur van de Protestant Christelijke Stichting voor Sociaal Pedagogische
Zorg in 't Gooi, die zich al meer dan 50 jaar bezighoudt met avondvervolgonderwijs voor verstandelijk gehandicapten, fungeert hij sinds jaar en dag als penningmeester. Niet alleen houdt hij zowel voor de Stichting als voor de avondschool de
boeken bij, maar ook laat hij daarbij geen middel onbeproefd om extra financiën
voor deze avondschool te genereren. Zijn betrokkenheid blijft niet bij de financiën
alleen. Hij heeft ook een duidelijke taak in het personeelsbeleid en schroomt zelfs
niet om desnoods bij ziekte een les over te nemen.
Vanuit zijn werk op de basisschool is hij een van de trekkers van het schoolvoetbaltoernooi voor het speciaal onderwijs. Een jaarlijks terugkerend festijn voor
kinderen, waarbij hij hoge eisen stelt aan zichzelf en aan anderen. Steeds is de
inzet gericht op het belang en het plezier van het kind. Zonder zo'n vrijwilligersorganisatie, al jaren gedragen door de heer Dekkers, is dit evenement niet denkbaar. Zelf kreeg hij in 1999 voor zijn inzet de "Rinus Schaap"prijs toegekend.
Binnen het kerkenwerk heeft de heer Dekkers jarenlang als ouderling gefungeerd,
met al de daaraan verbonden werkzaamheden. Als ouderling-kerkvoogd is hij de
centrale figuur belast met het beheer van de financiën en van het kerkgebouw.
Niet verwonderlijk dat hij ook nu weer uit zorg voor de medemens functies bekleedt binnen de Samen op Weg Kerk "de Morgenster".
Al 27 jaar wordt de alom bekende Avondvierdaagse mede onder leiding van de
heer Dekkers georganiseerd. Zo'n 95.000 wandelaars, jong en oud, hebben in die
tijd het kruisje mogen ontvangen. Steeds innoverend heeft hij bijvoorbeeld het
circuit verlegd naar "Nieuwenoord" om er zo ook gehandicapte kinderen bij te
betrekken.

Met een indrukwekkende lijst van activiteiten op vele verschillende gebieden
toont de heer Dekkers zijn bevlogenheid en betrokkenheid met de Hilversumse
gemeenschap, met name met hen die dat in hoge mate behoeven. Zijn bijschrijving in het Gulden Boek van Hilversum is hij dan ook ten volle waard.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 20 januari 2004
overleden 31 oktober 2014

HERMAN 't HOEN
geboren 22 november 1935
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Herman 't Hoen werd geboren te 's-Gravenhage. Na de middelbare schoolopleiding begon hier zijn werkzame leven en volgde hij met succes de studie voor accountancy. In 1970 trad hij als accountant in dienst bij de Gemeentelijke Accountantsdienst te Hilversum en in1981 volgde zijn benoeming tot directeur van deze
dienst. Hij werd als persoon en diensthoofd zeer gewaardeerd. Ook in landelijk
verband heeft hij op zijn vakgebied belangrijke bijdragen geleverd en viel hij op
door zijn tact en communicatieve vaardigheden.
Sinds 1972 heeft Herman 't Hoen veel vrijwilligerstaken vervuld binnen de protestantse kerken te Hilversum. Zo was hij onder meer sectieouderling, ouderlingkerkvoogd en voorzitter van de kerkenraad van de Torenlaanwijkgemeente.
Als lid van een kleine commissie die begin jaren negentig werd belast met het
maken van een analyse van de gevolgen van de teruggang zowel in ledental alsook in financiën, heeft hij belangrijke aanzetten gegeven voor de gezamenlijke
toekomst van de protestante kerken in Hilversum. Dit heeft mede geleid tot het
afstoten van vier en de bouw van twee nieuwe kerkgebouwen.
Sinds januari 1996 heeft hij als voorzitter op krachtige wijze leiding gegeven aan
het Samen op Weg proces in Hilversum. Hierbij was hij door goed analytisch vermogen, tact en communicatieve vaardigheden steeds in staat de verschillen in
opvattingen te overbruggen. Dit mondde in 2004 uit in de totstandkoming van de
Protestantse gemeente te Hilversum. Hij heeft daarin een zeer belangrijke rol
gespeeld.
Mede door zijn democratische vaardigheden en zijn integriteit hebben ook diegenen die erg veel moeite hadden met deze fusie er uiteindelijk mee ingestemd. De
enorme energie die hij ook nog heeft gestoken in de materiële afhandeling dwingt
alom bewondering af.
Naast de vele werkzaamheden voor de kerk was Herman 't Hoen geheel belangeloos betrokken bij het Omroepmuseum. Van 1993 tot de fusie van het museum
met diverse verwante organisaties in 1997 was hij verantwoordelijk voor de financiële administratie en stond hij het bestuur en de directeur met raad en daad
bij. Nog steeds is hij betrokken bij het museum maar nu via "Vrienden en Aether"
.

Kenmerkend voor Herman 't Hoen zowel in zijn beroep als binnen de kerk en het
museum, is de onvoorwaardelijk overgave aan de hem toegedachte taak en de
zeer volledige en consequente uitvoering daarvan, gecombineerd met een zeer
grote mate van integriteit.
Als dank voor zijn waardevolle inzet eert het gemeentebestuur hem door deze
bijschrijving in het Gulden Boek van de gemeente Hilversum.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 18 januari 2005

GERARD MARIA JOSEPH BERNARD PEET
geboren 6 september 1940
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Gerard Peet is een geboren en getogen Hilversummer. Hij was gedurende vele
jaren werkzaam bij IBM waarvan enkele jaren in het buitenland. In 1990 vestigde
hij zich opnieuw in Hilversum.
Na zijn vervroegde uittreding heeft hij zich op tal van gebieden zeer verdienstelijk
gemaakt. Hij is iemand die niet graag op de voorgrond treedt. Hij wordt geprezen
om zijn zorgvuldige en perfectionistische wijze van werken. Hij is daarbij kritisch
en wordt daarom wel eens als lastig beschouwd. Zijn kritiek is echter, mede door
zijn positieve instelling, altijd opbouwend bedoeld. Als bewoner van de wijk Kerkelanden was hij uiterst actief, zeker in de tijd dat de wijkorganisatie gestalte
moest krijgen.
Onder zijn vele activiteiten valt zijn inzet op voor de Vereniging tot Behoud van
Anna's Hoeve en langs die weg voor het behoud van natuur en recreatie in dat
gebied. Door deelname van deze vereniging in de Klankbordgroep voor het plan
Anna's Hoeve heeft hij zeker invloed weten uit te oefenen op de ontwikkeling van
de plannen. De heer Peet heeft daarbij als verenigingssecretaris een belangrijke
rol gespeeld. Door bodemsanering en woningbouw kwamen natuur en recreatie
onder druk te staan. De heer Peet volgde kritisch en nauwgezet de ontwikkelingen, verzamelde knipsels en andere informatie uit kranten en milieutijdschriften
en onderhield kontakten met o.a. overheidsinstanties als gemeente, provincie en
zuiveringschap, maar ook met het Goois Natuurreservaat en de media. Ook
schreef hij berichten voor de website van de vereniging en nog veel meer. Door
dit alles is hij in staat geweest om met doordachte adviezen het bestuurlijke beleid van de vereniging mede te bepalen en is het Plan Anna's Hoeve tot een
evenwichtig geheel ontwikkeld.
Naast zijn werkzaamheden voor Anna's Hoeve was hij ook op andere terreinen
actief. Sinds een aantal jaren is hij archivaris van de muziekbibliotheek van de Sint
Jan Parochie, thans de Emmaus Parochie. Met zijn bekende zorgvuldigheid heeft
hij hier veel tijd aan besteed met name ten tijde van de samenvoeging van twee
kerken. Ook als secretaris van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weeren Sterrenkunde afd. 't Gooi werd hij beschouwd als grote steun voor velen en
viel hij ook daar op door zijn perfectionisme en punctualiteit.

Een gedreven man, op de bres voor de goede zaak, een betrokken Hilversummer.
Daarvoor wil het gemeentebestuur de heer Gerard Peet bijschrijven in het Gulden
Boek van Hilversum.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 24 januari 2006

LYDIA LISA FRANCISCA JONGERIUS-WOLTERS
geboren 27 mei 1932
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Mevrouw L. Jongerius - Wolters werd in Borgerhout (België) geboren, zij trouwde
in 1952 en ging met haar echtgenoot in Utrecht wonen. Na een verblijf van tien
jaar in Engeland vestigden zij zich in 1966 in Hilversum.
Ondanks een eigen bedrijf en een groot gezin had zij altijd aandacht voor diegene,
die in problemen was en extra aandacht nodig had.
Zestien jaar geleden werd mevrouw Jongerius bestuurslid bij de Katholieke Bond
voor Ouderen, de KBO. Eerst als tweede secretaris en naderhand als vicevoorzitter, een functie waar zij in februari 2008 mee zal stoppen omdat dan haar maximale bestuursperiode voorbij is. Zij is een goed en adequaat bestuurder. Zij heeft
bewezen zaken van de grond te kunnen tillen.
Naast haar bestuurlijke werkzaamheden heeft zij een eigen ’netwerk’ opgezet
voor het vervoer van mensen die niet in staat zijn op eigen gelegenheid de bijeenkomsten bij te wonen.
Tot januari 2007 vulde zij ook het afdelingsboekje van het KBO. Daarin schreef zij
over bijzonderheden aangaande de afdeling en belangrijke voorlichting voor oudere mensen.
Dat redactioneel werk haar belangstelling heeft moge ook blijken uit haar betrokkenheid bij de oprichting van de gemeentelijke Seniorenpagina in de Gooi en
Eembode eind jaren negentig. Vanaf de daadwerkelijke start in 2000 is zij tot op
heden een actief en gewaardeerd lid van de redactieraad.
In 1992 werd mevrouw Jongerius vrijwilliger bij de Zonnebloem Hilversum. Zij is
acht jaar lang voorzitter geweest van de afdeling Riebeeck. Bij haar aftreden werd
zij geëerd met de Zonnebloemspeld.
Thans verricht zij vrijwilligerswerk voor Zonnebloem Hilversum-Zuid. Zij verzorgt
vervoer naar de ziekendriedaagse in Emmaüs, waar zij zich ook met andere organisatorische zaken bezighoudt. Ze staat bekend als een zeer actieve vrijwilliger,
die altijd klaar staat voor de gasten.
Als vrijwilliger bij de Zusters Augustinessen verricht ze hand- en spandiensten. Zo
bemant ze bij toerbeurt de receptie, springt bij in crisissituaties en verleent niet
alleen een luisterend oor maar steekt ook regelmatig de handen uit de mouwen.

Ze is een vraagbaak voor velen vanwege haar uitgebreide kennis van mogelijkheden die gemeentelijke instanties bieden. Ook met het invullen van formulieren
voor mensen die hier geen raad mee weten houdt zij zich bezig.
Als een buitengewoon sociaal bewogen vrouw met een groot hart, die veel voor
anderen betekent, is zij een voorbeeld van betrokkenheid met de samenleving.
Daarvoor eert het gemeentebestuur haar met inschrijving in het Gulden Boek.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 5 februari 2008

SEBASTIAAN FRANCISCUS VAN ECK
geboren 29 november 1955
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De heer Sebastiaan van Eck is Hilversums musicus en is gedurende vele jaren
verbonden aan Hilversumse radio-orkesten. Als cellist is hij thans verbonden aan
de Radio Kamer Filharmonie en met zijn toonaangevende Hilversumse "Franciscus
Strijkkwartet" heeft hij als cellist in binnen- en buitenland vele concerten gegeven
en hij geeft die nog steeds.
Op zijn onnavolgbare, enthousiasmerende en deskundige manier heeft hij een
grote impuls gegeven aan het culturele muziekleven in Hilversum. Hij startte begin jaren negentig van de vorige eeuw concerten in de Tesselschade Kerk en stond
vervolgens aan de wieg van de zo succesvolle Raadhuisconcerten in Hilversum.
Als artistiek leider en inspirator van de Stichting Raadhuisconcerten Hilversum
heeft hij, onder het motto "Hilversumse musici voor een Hilversums publiek" , de
Raadhuisconcerten uniek gemaakt. Dit, door de keuze van de musici, in combinatie met een vernieuwend repertoire.
Uniek, want de musici zijn allen beroeps en van internationaal niveau, de kamermuziekconcerten zijn bedoeld voor een breed publiek. Het repertoire kenmerkt
zich door vele bijzondere muziekproducties welke in de Raadhuisconcerten met
regelmaat hun premières vonden.
De formule is inmiddels gedurende twaalf en een half jaar zeer succesvol gebleken, op een bijzonder Hilversums podium: de Burgerzaal van het monumentale
Dudok-raadhuis te Hilversum. In de loop van de jaren heeft dit er toe geleid dat er
een bijzondere band is ontstaan tussen de musici en het publiek.
Maar ook op andere wijze heeft Sebastiaan van Eck zich ingezet om een bijzondere verbintenis tussen de omroepmusici en Hilversum tot stand te brengen. Op zijn
initiatief wordt in samenwerking met het Muziekcentrum voor de Omroep een
educatief programma ontwikkeld. Bij Hilversumse onderwijsinstellingen maakt hij
de leerlingen bekend met de schoonheid en zeggingskracht van klassieke muziek
door de raadhuisconcerten daar in te leiden. De leerlingen worden vervolgens
uitgenodigd om tijdens de repetities van de betreffende muziekuitvoering te komen genieten.
Daarnaast worden door hem, al of niet vanuit de Stichting Raadhuisconcerten, bij
bijzondere gelegenheden in Hilversum concerten verzorgd.

De heer van Eck heeft op gedreven wijze en met veel enthousiasme muziek naar
de mensen, en omroepmusici naar de Hilversummers gebracht.
Daarvoor wil het gemeentebestuur hem eren door bijschrijving in het Gulden
Boek van Hilversum. Door hem te eren wordt tevens waardering uitgesproken
voor de organisatie achter de Raadhuisconcerten.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 5 februari 2008

THEODORUS HENRICUS ALOYSIUS MARIA REIJN
geboren 8 juni 1951
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De heer Theo Reijn is een geboren en getogen Hilversummer uit een echte Erfgooiers familie. Na zijn middelbare schoolopleiding in Hilversum, volgde hij met
succes de detailhandelsvakschool in Utrecht.
Na zijn opleiding begon zijn werkzame leven in de detailhandel. Al snel vielen zijn
ondernemende en bestuurlijke kwaliteiten op.
Daarnaast was hij vele jaren actief in het club- en buurthuiswerk. Zo was hij geruime tijd lid van de Stichting Wijkraad Van Riebeeck en als zodanig, met groot
succes, speciaal belast de coördinatie van het jongerenwerk. Na zijn verhuizing
naar Hilversum-Noord werd hij secretaris van het Club- en Buurthuiswerk in
Noord.
Als detaillist in Hilversum-Noord was hij elf jaar lang voorzitter van het winkelcentrum aldaar en hij trad toen ook toe tot het algemeen bestuur van de Hilversumse
Ondernemingsvereniging STRO. In 1991 volgde zijn benoeming tot Algemeen
Secretaris van de STRO. Vanuit die positie heeft hij op beroepsmatige wijze de
belangen van de Hilversumse ondernemers meer dan voortreffelijk behartigd bij
overheden en instellingen.
Met onvermoeibare inzet en kundigheid functioneerde hij in een reeks van overlegorganen, verenigingen en stichtingen, onder andere in de Overleggroep Binnenstad, het Parkeer Overlegplatform, de Stichting Hilversum City, de Stichting
Culturele Manifestatie Hilversum en vele anderen. Met zijn persoonlijke betrokkenheid was hij voor veel ondernemers een steun en toeverlaat. Met raad en niet
zelden met daad stond hij hen ter zijde.
Niet alleen plaatselijk maar ook regionaal stond hij voor de belangen van de Hilversumse ondernemers, bijvoorbeeld in het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening
Midden-Nederland, als regiomanager Gooi- en Eemland van het MKB en in het
Algemeen Bestuur van de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland. Daar was hij
lid van de commissies: Ruimtelijke Ordening en ook Detailhandel, Ambacht en
Horeca. Op provinciaal niveau acteerde hij in het Sociaal Economisch Overleg
Noord-Holland (SER).
Naast zijn werk voor de Hilversumse ondernemers was hij ook zeer betrokken bij
de sociale infrastructuur van Hilversum. Hij is nu voorzitter van de Stichting Versa/SIS.

Theo Reijn is een zeer betrokken persoon, die zich zowel in als naast zijn werk op
vele terreinen heeft ingezet en zich nog steeds inzet voor de Hilversumse gemeenschap.
Als dank daarvoor eert het gemeente bestuur hem door deze bijschrijving in het
Gulden Boek van de gemeente Hilversum.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 5 februari 2008

ANNA MAGRIETA STAPPERSHOEF-BOUMAN
geboren 10 februari 1927
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Mevrouw A.M. Stappershoef-Bouman is in Groningen geboren. In 1958 is zij in
Hilversum komen wonen. Zij is een maatschappelijk en sociaal zeer betrokken
vrouw die zich vele jaren ingezet heeft en nog steeds volop actief is voor de Hilversumse samenleving. Zij toont een betrokkenheid en een inzet die door velen in
de huidige maatschappij niet meer als vanzelfsprekend wordt gezien.
Voor de PvdA heeft zij in de voorbije jaren '70 en '80 zitting gehad in de Gemeenteraad van Hilversum en heeft zij uit dien hoofde gedurende vele jaren actief deel
uitgemaakt van de emancipatiecommissie.
In dezelfde periode is zij ongeveer 10 jaar voorzitter geweest van De Vluchtheuvel, een regionale instelling voor Maatschappelijke Opvang. Hierin toonde zij haar
grote medeleven met mensen in benarde situaties. Die blijkt ook uit haarjarenlange betrokkenheid, als bestuurslid en als voorzitter, bij de in 1995 opgeheven
Federatieve Vrouwenraad, een breed samengestelde groep van vrouwen, afgevaardigd uit allerlei organisaties, die zich inzette voor de emancipatie van de
vrouw. Deze raad gaf onder andere aanzet tot zelfontplooiing van allochtone en
alleenstaande vrouwen, maar hield zich ook bezig met de bouwkundige inrichting
van woningen (Vrouwen Advies Commissie).
Tevens heeft zij zitting gehad in het bestuur van de Stichting Hilversumse Gemeenschap (SHG), het opbouworgaan van de Gemeente Hilversum.
Een ander terrein waarop zij zich begaf, was de ANBO, de bond voor 50-plussers.
Vanaf 1988 tot begin 2008 is mevrouw Stappershoef zeer actief geweest in deze
bond. Met een tomeloze energie heeft zij diverse functies bekleed. Vanaf 2001
heeft zij tevens de ANBO vertegenwoordigd in de SBOH, de samenwerkende bonden van ouderen in Hilversum. Ook heeft zij enkele jaren deel uitgemaakt van de
Hilversumse Ouderenraad, die in 1997, tegelijk met meer specifieke commissies,
werd opgeheven.
Zij heeft altijd veel oog getoond voor mensen die in de problemen dreigden te
raken en ondernam steeds direct actie. Haar kennis van zaken en betrokkenheid
bij ouderen en minderbedeelden maakt haar tot iemand die vertrouwen inboezemt, ze vecht tegen onrecht en verdedigt met verve haar overtuigingen. Het zijn
trouwens niet alleen ouderen die haar belangstelling hebben, zij is ook betrokken
geweest bij Scouting.

Zij heeft meegeholpen bij het opzetten van de gemeentelijke seniorenpagina,
vervolgens werd zij lid van de redactieraad.
Thans is zij lid van de door de gemeente ingestelde Wmo-raad (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), een voortzetting en een uitbreiding van de Wet Voorzieningen Gehandicapten.
Als dank voor haar waardevolle inzet eert het gemeentebestuur haar door inschrijving in het Gulden Boek van de gemeente Hilversum.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 10 februari 2009

ROBBERT BEKER
geboren 5 juni 1937 te Hilversum
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Onderwijzen, leidinggeven, besturen, drie thema's die als een rode draad door
het leven van Rob Beker gaan.
Zijn emotionele en eigen wijze van organiseren en leidinggeven maken hem voor
sommigen enigszins omstreden, maar zijn bevlogenheid, zijn jarenlange inzet en
betrokkenheid op een breed maatschappelijk terrein maken hem zeker tot een
bijzondere Hilversummer.
Het onderwijs staat centraal in zijn leven. Leraar aardrijkskunde en geschiedenis
en conrector aan de toenmalige Gemeentelijke HBS en MMS (nu A. Roland Holst
College) en leraar aan het Gemeentelijk Gymnasium en de Gooise Avondschool.
Vanuit zijn belangstelling voor het onderwijs ook veel activiteiten in het verlengde
daarvan, zoals lid van het Introductieteam Havo-experiment onder leiding van het
Onderwijs Studie Centrum. Hij was begeleider van de HBS-vereniging en organisator van de Culturele Doedagen vanuit die school.
Hij was voorzitter van de School voor Volwassenen (later opgegaan in het ROC) en
met name ook het speciaal onderwijs had zijn aandacht, waar hij voorzitter werd
van de Jakobus Bakkerstichting.
A1 op jeugdige leeftijd manifesteerde hij zich in het jeugdwerk als leiding bij de
Vrijzinnige Christelijke Jeugd Centrale, was hij voorzitter van de Vrijzinnig Protestantse Jongeren Raad en lid van de Jeugdraad van de Gemeente Hilversum.
Zijn politieke belangstelling krijgt een vervolg: eerst als voorzitter van Progressief
Hilversum, later als voorzitter van de Partij van de Arbeid in Hilversum, met respectievelijk één plaatselijke politieke richting en een nieuw elan als resultaat.
Zijn bestuurlijke activiteiten richten zich later op het voorzitterschap van de Stichting Vluchtelingenwerk Hilversum, met name op de juridische begeleiding van de
bewoners van het Asielzoekerscentrum Crailo.
Hij was bestuurslid van de Historische Kring Albertus Perk en ook zijn bestuursactiviteiten in de sportwereld moeten genoemd worden, alsmede zijn voorzitterschap van de kunstenaarsvereniging GSA Hilversum.
Ook op kerkelijk terrein is Rob Beker actief. Onder zijn voorzitterschap van de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum (VGH) is de Doopsgezinde Gemeente
toegetreden.

In die hoedanigheid heeft hij zich voorts intensief bezig gehouden met de kerkelijke huisvesting: de realisatie van een nieuwe bestemming voor de Tesselschadekerk, de verkoop daarvan en de renovatie van de Remonstrantse Kapel. Na zijn
voorzitterschap van de VGH heeft hij het initiatief genomen zich met onder andere de kerken in te zetten voor de moeilijk te bereiken "stille armen" in Hilversum.
Al met al een indrukwekkende lijst van activiteiten op velerlei gebied.
Zijn bevlogenheid en betrokkenheid met de Hilversumse gemeenschap heeft
geleid tot bijschrijving van Rob Beker in het Gulden Boek van Hilversum.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 10 februari 2009

JOUKE VAN DER LEEST
geboren 11 mei 1948
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De heer Jouke van der Leest werd geboren in Ten Boer. Hij volgde het gymnasium
in Rotterdam waar hij een uitstekende leerling was. Hij koos er voor om zijn grote
passie te volgen en zijn eigen weg in de muziek te zoeken.
Als violist bij het Gewestelijk Begeleidingsorkest Zuid-Holland was hij in staat zich
door middel van privé lessen als violist verder te ontwikkelen. Via het Metropole
Orkest (1971) kwam hij terecht bij het Radio Kamerorkest (1977) waarvan hij als
altviolist en vervolgens als soloaltist jarenlang deel uitmaakte.
Bij het Muziekcentrum van de Omroep heeft hij veel betekend voor het koor en
de orkesten. Als voorzitter van de orkestcommissie heeft hij nuttig werk verricht
zowel op muzikaal gebied als bij bestuurlijke aangelegenheden.
Uit dit overzicht mag blijken wat muziek voor Jouke van der Leest betekent, maar
zeker niet alleen voor hem zelf. Hij richtte in 1982 het Cuypersensemble voor
jeugdige strijkers op. Aanvankelijk geformeerd rond zijn eigen kinderen, voorziet
het nog steeds in een behoefte voor veel jonge musici. Jouke is vrijwel dagelijks
met dit ensemble bezig, hoge eisen stellend aan zichzelf en de strijkers. Hij weet
deze jonge mensen te inspireren en tot een buitengewoon hoog niveau te brengen. Met hen behaalt hij al veel jaren "eerste prijzen cum laude" op het uiterst
pretentieuze Muziekfestival te Neerpelt.
De kwaliteit van het Cuypersensemble heeft daarnaast het niveau van het Hilversums muziekonderwijs, met name het vioolonderwijs, merkbaar beïnvloed.
Jouke van der Leest is binnen Hilversum de man achter onder andere de Cantate
op de Brink. Op de Raadhuis concerten heeft hij, vooral tijdens de eerste tien jaar,
grote invloed heeft gehad als lid van de programmacommissie en trad daarbij ook
zelf regelmatig op. Ook buiten Hilversum is zijn inbreng op muzikaal gebied indrukwekkend.
Hoewel muziek centraal staat in zijn leven zijn er meer gebieden waarop hij zich
verdienstelijk heeft gemaakt. Hij heeft vanaf 1986 gedurende elf jaar een significante rol gespeeld als lid van het sectiebestuur van het Comeniuscollege. Hij
toonde zich een gedreven en zeer betrokken bestuurder waarbij zorgvuldige benadering van problemen en vindingrijkheid centraal stonden.

Sinds 2002 is hij voorzitter van de kerkenraad van de Morgensterkerk. Inzet en
enthousiasme voor het kerkelijke werk in al zijn geledingen komen overeen met
zijn niet aflatende inzet voor de muziek.
Jouke van der Leest is een geëngageerd Hilversummer die zich inzet op veel terreinen en daardoor van groot belang voor onze gemeenschap. Mede door hem is
het in Hilversum muzikaal prima toeven.
Als dank daarvoor eert het gemeente bestuur hem door deze bijschrijving in het
Gulden Boek van de gemeente Hilversum.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 10 februari 2009
overleden 30 juli 2014

EDUARD EMILE VAN MENSCH
geboren 2 november 1949
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Ed van Mensch werd geboren in Gouda. Aanvankelijk koos hij voor een technische
opleiding die hij met succes heeft afgerond aan de HTS met als studierichting
elektronica. Hij begon zijn loopbaan in het bedrijfsleven. In 1977 komt hij in dienst
bij het Cultureel Centrum de Vaart als vrijwilliger voor de weekenden. Geschiedenis was al geruime tijd zijn grote hobby en toen hij dan ook na enige tijd zijn
weekendwerkzaamheden om kon zetten in een reguliere baan greep hij deze kans
met beide handen aan en kwam in dienst van het toenmalig Goois Museum.
Naast zijn technische en organisatorische werkzaamheden had hij veel belangstelling voor de oudheidkundige verzameling van de gemeente en de geschiedenis
van het Gooi. In zijn vrije tijd heeft hij door studie een grote kennis daarover opgebouwd.
Gedurende ongeveer tien jaar was Ed van Mensch zeer betrokken bij de Stichting
Kinder Vakantie Werk die allerlei activiteiten organiseerde vooral voor kansarme
kinderen. Daarnaast organiseerde hij samen met de Jeugdraad, jeugdmanifestaties zoals Nationale Speeldag, Manifestijn en ook Kiespijn in verband met verkiezingen. Dankbaar werd gebruik gemaakt van zijn organisatorische en technische
kwaliteiten.
Met veel toewijding heeft hij zich ingezet voor de Stichting Tussen Vecht & Eem.
Naast zijn bestuurslidmaatschap van het Algemeen Bestuur was hij van 1982 tot
1993 redacteur van het tijdschrift Tussen Vecht & Eem en vervolgens nog eens
zeven jaar hoofdredacteur. In dit tijdschrift schreef hij talrijke artikelen. Daarnaast
is hij lid van de Werkgroep Regionale Geschiedenis, een belangrijk adviesorgaan
voor bestuur en redactie.
Door zijn kennis van de historie van Hilversum en het Gooi heeft hij ook veel betekend voor de Historische Kring Albertus Perk. Van 1986 tot 2007 was hij een
krachtig bestuurslid op historisch en organisatorisch gebied. Een beroep op zijn
medewerking was nooit tevergeefs onder andere bij het inrichten van exposities
en het leveren van materiaal voor boeken en lezingen.
Van 1990 tot 2007 maakte Ed van Mensch deel uit van het bestuur van de "Stichting Hilversum, Pas Op!",
Met zijn genoemde kennis van de historie van Hilversum leverde hij een belangrijke bijdrage aan de vele activiteiten van deze stichting. Zo was hij jaarlijks betrok-

ken bij het ontwerp van de Pas Op kalender en (mede)auteur van diverse uitgaven. Zijn inzet was constant en actief en van grote waarde voor Pas Op.
Naast deze activiteiten was hij ook nog actief lid en adviseur van de Archeologische Werkgemeenschap Naerdincklant.
Als dank voor zijn waardevolle inzet eert het gemeentebestuur Ed van Mensch
door deze inschrijving in het Gulden Boek van de gemeente Hilversum.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 10 februari 2009

FREDERIK VAN WIJLAND
geboren 10 januari 1946
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Erik van Wijland, geboren en opgegroeid te Hilversum, woont sinds 1996 weer in
zijn geboorteplaats.
Hij is bioloog en heeft tot aan zijn pensionering gewerkt bij het ministerie, dat
thans Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid heet.
Zijn liefde en interesse voor natuur en natuurbeheer bracht hij tot uiting in zijn
werk en in zijn vrijetijdsbesteding. Dat laatste doet hij nog steeds.
In veel organisaties is hij actief of is hij actief geweest op zijn eigen wijze, met
grote kennis van zaken, zonder zelf op de voorgrond te treden. Zijn activiteiten
hebben veelal lijnen naar of hebben te maken met Hilversum.
Van de Vereniging Vrienden van ’t Gooi (VVG) is hij tot april 2008 bestuurslid en
vice- voorzitter geweest. In die functies legde hij vele contacten met onder andere
Natuurmonumenten en het Gooisch Natuur Reservaat, waarbij zijn speciale aandacht uitging naar public relations en communicatie. Ook nu is hij nog op velerlei
wijzen bij het werk van de VVG betrokken.
Hij was eerst lid en nu voorzitter van de Werkgroep Hilversum in ’t Groen, een
door het bestuur van de VVG ingestelde groep van actieve Hilversumse leden.
Deze werkgroep adviseert het bestuur van de VVG over tal van actuele onderwerpen teneinde het eigen karakter van het Gooi zo goed mogelijk te bewaren en
goed natuurbeheer te bevorderen.
Hij is voorts redacteur van het tijdschrift “Vrienden van ’t Gooi” en ook zijn digitale kennis en ervaring wendt hij aan als webmaster van de verenigingssite.
Ook binnen de Stichting Tussen Vecht en Eem heeft hij een website gerealiseerd,
namelijk die van de Historische Canon, die tot een van de drie beste van Nederland is gekozen.
Actief is hij voorts in zijn eigen woonwijk de Boomberg te Hilversum.
Hij is lid van de Werkgroep De Vrienden van het Boombergpark, die onder verantwoordelijkheid valt van het Wijkoverlegorgaan De Boomberg.
Vermeldenswaard is voorts dat trekker is geweest bij het uiteindelijk verkrijgen
van de gemeentelijke monumentenstatus van de Peerlkamplaan (Boombergpark).
Veel onderliggend onderzoek heeft hij gedaan ten behoeve van het over dit project verschenen boek.
Als actief bewoner van de Boomberg gaat zijn speciale aandacht uit naar inventarisatie, behoud en onderhoud van het karakteristieke bomenbestand in deze wijk.
In de inmiddels ontstane goede samenwerking met de gemeente heeft hij een
zeer deskundige inbreng.

De heer Erik van Wijland is een bescheiden, maar ook zeer gedreven man die veel
betekend heeft en nog betekent voor Hilversum vanuit zijn visie op natuur en
natuurbeheer.
Daarvoor wil het gemeentebestuur hem bijschrijven in het Gulden Boek van Hilversum.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 02 februari 2010

ERNST CAREL BAKKER
geboren 16 april 1946
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Burgemeester E.C. Bakker werd geboren in Hellendoorn en ging na de HBS A rechten en sociologie studeren. Zijn politieke aspiraties waren echter dermate groot
dat hij zijn studie afbrak voor een medewerkersfunctie van de Tweede Kamerfractie van D66. De laatste drie jaar, als assistent van de fractievoorzitter, combineerde hij met het lidmaatschap van de Gemeenteraad van Amsterdam. Via een reeks
functies o.a. als succesvol landelijk campagneleider, lid van de Tweede Kamer,
beleidsadviseur voor Gedeputeerde Staten van Groningen en tweemaal wethouder in Amsterdam, werd hij op 1 februari 1998 burgemeester van Hilversum, een
functie die hij ruim 13 jaar heeft vervuld.
Naast deze werkzaamheden was hij gedreven aanwezig bij vele uiteenlopende
maatschappelijke activiteiten. Op cultuurniveau was hij nauw betrokken bij de
‘Werkschuit’ voor Kunstzinnige Vorming en de adviesraad van Radio Amsterdam
en Radio Noord-Holland. Tevens was hij voorzitter van de RvC van het Koninklijk
Theater Carré en bestuurslid van ‘Amsterdam Kunstenstad’.
In zijn ambtstermijn werd hij geconfronteerd met roerige tijden, zowel in Hilversum als landelijk.
Met name de vele wethouderswisselingen in het college van B en W alsook de
dodelijke aanslag op Pim Fortuyn op het Media Park eisten de nodige bestuurskunst. In de periode van grote politieke verschuivingen binnen de Gemeenteraad
stuurde hij juist aan op samenwerking in de politiek.
Ook bij de samenwerking tussen de diverse gemeenten in Gooi en Vechtstreek
heeft hij zich, als voorzitter van het Algemeen Bestuur van het Gewest, ingezet
voor betere verhoudingen in de regio.
Hij heeft er aan bijgedragen dat daar één van de eerste Veiligheidsregio’s nieuwe
stijl is gevormd.
Tevens heeft hij zich sterk gemaakt voor het ‘Veiligheidshuis’. Door opsporing,
vervolging, berechting en hulpverlening samen te brengen, moeten overlast, huiselijk geweld en criminaliteit worden teruggedrongen.
Door zijn groot maatschappelijk netwerk heeft de heer Bakker met zijn lobbyactiviteiten bijgedragen aan de terugkeer van de Intercity in Hilversum, alsmede aan
de vestiging alhier van ‘Beeld en Geluid’.
Ondersteunend aan bestuurlijke contacten met de mediabedrijven heeft hij ‘Hilversum Mediastad’ beter op de kaart gezet.

In contacten met burgers was hij gemakkelijk benaderbaar. In zijn element was hij
bij jubilea, lintjesregen en Gulden Boek inschrijvingen. Hij toonde zijn waardering
voor de vele maatschappelijke organisaties. Bij calamiteiten had hij oog voor
slachtoffers en naasten, zonder daar direct ruchtbaarheid aan te geven.
Hij werkte goed samen met de horeca. Hij vond het van belang dat Hilversum
uitgroeit tot een gezellige, bruisende centrumgemeente, maar ook een veilige
gemeente. Dit kwam tot uiting in de gemaakte afspraken binnen het project ‘Veilig Uitgaan’.
Burgemeester Bakker was loyaal naar zijn ambtenaren. Hij was een ‘sfeermaker’
die niet van lange bijeenkomsten en discussies hield. Hij leidde de college- en
raadsvergaderingen met humor en een groot relativeringsvermogen.
Bij zijn afscheid wil het gemeentebestuur zijn erkentelijkheid tot uitdrukking
brengen door het verlenen van de gouden legpenning en inschrijving het Gulden
Boek.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 29 maart 2011
overleden 8 februari 2014

ERIK VAN DEN BERG
geboren 21 augustus 1940
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Erik van den Berg is geboren en getogen in Hilversum.
Na zijn eindexamen HBS A in 1958 leek hij aanvankelijk voorbestemd voor een
werkzaam leven in het familiebedrijf (tandtechniek). Hij heeft hieraan leiding
gegeven van 1959 tot 1965.
Zijn diepere wens was evenwel een studie tandheelkunde waarvoor echter de
vereiste vooropleiding ontbrak. Aan dat gemis kwam met het behalen van het
HBS B diploma op zijn 28e een einde en in 1975 studeerde hij af als tandarts.
Gedurende 22 jaar was hij vrijgevestigd tandarts in Hilversum.
Zijn hele leven ruimde hij tijd in voor vrijwilligerswerk, hetgeen heeft geresulteerd
in een veelheid aan activiteiten, met name op het gebied van coördineren en
regelen.
In diverse functies was en is hij met kundigheid en nauwgezetheid stuwende
kracht en tegelijk smeerolie om activiteiten te initiëren, vlot te trekken en tot een
goed einde te brengen.
Uit de veelheid aan activiteiten valt zijn grote en langdurige inzet op ten behoeve
van de Protestantse Gemeente Hilversum, thans als lid van de wijkgemeente
Regenboogkerk. Hij is ouderling - kerkrentmeester, afgevaardigde in de Algemene Kerkenraad en secretaris van het College van Kerkrentmeesters dat actief is op
het gebied van geldwerving, gebouwenbeleid, ledenregistratie en financiële registratie. De kundigheid en nauwgezetheid waarmee hij de taken vervult zijn opvallend.
Maar ook praktische zaken in de vorm van de zorg voor slecht ter been zijnde
gemeenteleden waarvoor hij het vervoer naar de zondagse eredienst coördineert.
Een andere belangrijke activiteit is zijn werk voor de Hilversumse Historische Kring
“Albertus Perk”. Als voorzitter sedert 1999 heeft hij deze vereniging op zijn eigen
wijze geleid, niet streng en dogmatisch, maar flexibel en bindend. De vereniging
floreerde op verschillende fronten, mede door zijn organisatorische en bestuurlijke capaciteiten. En dat alles deed en doet hij met veel toewijding, regelend en
coördinerend.
Door zijn inzet kon en kan de historische vereniging goed functioneren, zowel
intern in het bestuur, als naar de ruim 1100 leden en zeker ook naar de gemeentelijke organisatie en alle inwoners van Hilversum.

Verder moeten genoemd worden zijn bestuurlijke activiteiten, waaronder vele
jaren voorzitter van de Hilversumse basketbalvereniging “de Dunckers” en zijn
activiteiten vanuit D66 binnen de Hilversumse gemeentepolitiek.
Bij “de Dunckers” heeft hij vele jaren de voorzittershamer gehanteerd en ook hier
waren zijn aimabele opstelling en zijn flexibele en bindende werkwijze tekenend
voor zijn functioneren.
Als dank voor zijn inzet eert het gemeentebestuur Erik van den Berg door deze
inschrijving in het Gulden Boek van de Gemeente Hilversum.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 22 januari 2013

ARIE DEN DIKKEN
geboren 14 september 1950
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Arie den Dikken werd geboren in Hardinxveld-Giessendam.
Arie den Dikken is als bestuursambtenaar in dienst van de gemeente Hilversum
getreden in 1973 en ging in 2012 met pensioen. Een dienstbetrekking van bijna 40
jaar, die al spoedig in het teken van de monumentenzorg kwam te staan. Daar ligt
zijn passie en daarin heeft hij veel betekend voor Hilversum, maar ook landelijk
wordt van zijn kennis en expertise veelvuldig gebruik gemaakt. Hij heeft zich een
toonaangevende positie in de wereld van de monumentenzorg verworven.
Als “monumentenzorger” met een brede kennis van aanpalende beleidsterreinen
heeft hij een blijvende bijdrage geleverd aan het behoud en de versterking van
Hilversum als Stad van Jonge Architectuur en Stedenbouw. Door hem werd Hilversum een van de eerste gemeenten die haar jonge monumenten – uit de periode 1850 tot 1940 – inventariseerde en deels beschermde. Tevens werd er op
grond van het onderzoek naar het oeuvre van gemeentearchitect W.M. Dudok
ook een groot deel van Dudok’s werk op de rijksmonumentenlijst geplaatst.
Met zijn passie voor het monument, gecombineerd met creativiteit, doorzettingsvermogen, vasthoudendheid en overtuigingskracht kreeg hij grote en vaak ook
lastige projecten van de grond. Voorbeelden hiervan zijn de restauratie van het
Raadhuis, van Zonnestraal en van Gooiland. Dit heeft geleid tot de voorbeeldpositie van Hilversum op het gebied van restauratieopvattingen ten aanzien van jonge
bouwkunst, de ontwikkeling van specifieke restauratietechnieken en kleuronderzoek. Prestigieuze prijzen waren het gevolg.
Als secretaris van de gemeentelijke monumentencommissie heeft hij initiatieven
van particuliere monumenteneigenaren gesteund. Met enthousiasme en kennis
van zaken heeft hij er vaak voor gezorgd dat wensen van eigenaren met behoud
van cultuurhistorische waarden konden worden gerealiseerd. De resultaten van
zijn tomeloze inzet zijn nu dan ook volop zichtbaar in het Hilversumse straatbeeld.
Steeds was en is hij op zoek naar draagvlak voor de monumentenzorg. Plannen
mondeling toelichten, het schrijven van goed gedocumenteerde brieven en rapporten, maar ook het naar buiten brengen van informatie, zag en ziet hij als kansen om eigenaren, zowel particulieren als de overheid, van het belang van hun
monumenten te overtuigen.
Door middel van vele publicaties, die in nauwe samenwerking met vakgenoten tot
stand kwamen, zet hij zich in voor de verspreiding van kennis over de jonge
bouwkunst. Genoemd mogen worden het boek over het Raadhuis van Hilversum

en het boek over de studiogebouwen “Kathedralen en Luchtkastelen van de Omroep in Hilversum”.
Vanwege zijn grote verdiensten voor Hilversum eert het gemeentebestuur de
heer den Dikken door inschrijving in het Gulden Boek van de Gemeente Hilversum.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 22 januari 2013

PIETER MELIS HENDRIK QUIST
geboren 9 oktober 1933
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Piet Quist is geboren in Hilversum en opgegroeid in een middenstandsgezin. Dat
betekent veel en hard werken en pas daarna aandacht voor gezin, kerk en samenleving. Dat tekent zijn leven tot op de dag van vandaag.
Zijn vakopleiding kreeg hij thuis in de kruidenierswinkel, die uiteindelijk is uitgegroeid tot twee bloeiende supermarkten, één in de Riebeeckgalerij en één in de
Hilversumse Meent. Daarnaast ontwikkelde hij veel nevenactiviteiten, zowel
privé als werkgerelateerd.
Binnen de Christelijk Gereformeerde Kerk in Hilversum is hij acht jaar ouderling
geweest, waarvan vier jaar als voorzitter van de kerkenraad.
Ook op politiek niveau was hij actief. Eerst een aantal jaren binnen de plaatselijke
afdeling van de AR, later binnen het CDA. Hij was gemeenteraadslid van 1990 tot
1998, waarbij hij in de tweede raadsperiode fractievoorzitter werd.
Met zijn inzet, zijn betrokkenheid en zijn kundige manier van leidinggeven werd
hij al snel bestuurder bij vele belangenverenigingen en organisaties.
Zo was hij van halverwege de jaren tachtig een decennium lang een gewaardeerd
voorzitter van de Woningbouwstichting “Patrimonium”. Zijn grote maatschappelijke netwerk en zijn sociale betrokkenheid waren daar opmerkelijk.
In diezelfde periode is zijn rol bij de activiteiten van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van zeer groot belang geweest. In twee voorzittersperiodes heeft hij
dit Bedrijfschap omgevormd tot een volwaardig klankbord voor werkgevers,
werknemers en vooral de overheid.
Het heeft H.M. de Koningin destijds behaagd hem hiervoor te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Na zijn vertrek bij het Bedrijfschap kreeg hij, gedreven als hij was, de ruimte om in
het Gewest Gooi en Vechtstreek de regionale belangen van Hilversum te behartigen. Eerst als gewestraadslid, maar al snel als gedelegeerde. Voor gewone burgers
misschien onzichtbaar, echter als portefeuillehouder van onder andere “Algemene Gezondheidszorg, Financiën en Economie”, wel erg belangrijk.
Na zijn drukke werkzame leven is hij zich gaan bezig houden met het seniorenwerk in Hilversum. Door zijn grote bestuurskennis, zijn uitgebreide netwerk, zijn
tomeloze inzet, zijn positieve houding en zijn moed om zaken aan de orde te stellen, is hij ook daar een stuwende kracht gebleken. Als bestuurslid van de Protestants Christelijke Ouderen Bond, via de Samenwerkende Ouderenbonden, is hij
vanaf de oprichting lid van de WMO-Raad in Hilversum (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning). Ook hier is hij een herkenbaar anker in het maatschappelijk middenveld van onze stad.

Piet Quist is een onverzettelijk bewaker van de belangen van ouderen en sociaal
zwakkeren, maar ook van vele andere burgers in Hilversum.
Daarvoor wil het gemeentebestuur de heer Piet Quist bijschrijven in het Gulden
Boek van Hilversum.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 22 januari 2013

DE ZUSTERS AUGUSTINESSEN VAN ST. MONICA
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In maart 1934 werd in Utrecht door de Augustijn pater Sebastianus van Nuenen
samen met een groep enthousiaste vrouwen een kloostergemeenschap opgericht. De actieve congregatie ontstond vanuit het Franciscanerliefdewerk. In 1946
kon een tweede huis worden geopend en wel in Hilversum. Vrienden kochten het
landgoed Monnikenberg aan voor de Augustinessen. Het klooster kreeg de naam
Stad Gods.
De zusters leven in rust en gebed vanuit de gedachte “één van hart en één van
ziel samen gericht op God”. Hierdoor geïnspireerd verrichtten zij tal van sociale
activiteiten binnen de Hilversumse samenleving, door velen zeer gewaardeerd.
Dit uitte zich in de vele financiële bijdragen waar de kloostergemeenschap afhankelijk van was. Hun verschijning in habijt, ’s zomers wit en ’s winters zwart met
het bekende groene biesje, was voor veel Hilversummers een vertrouwd beeld.
Zowel binnen als buiten het klooster richtten zij hun zorg op mensen in nood,
mensen in armoede, mensen met relationele problemen. Overspannen moeders
boden zij rust en geborgenheid, evenals kinderen van verslaafden. Daklozen werden opgevangen in een tijd dat dit een taboe was. Zwangere meisjes vonden bij
de kloostergemeenschap een opvang. Er kwamen vakantiehuisjes voor hen die
niet met vakantie konden. Dit alles met aandacht, warmte en de nodige humor.
De activiteiten werden pas losgelaten toen deze geleidelijk werden overgenomen
door gesubsidieerde instanties voor maatschappelijk werk. Daar waar de instanties niet in voorzagen sprongen de zusters bij in materiële zin.
De zusters bleven tevens jarenlang actief in het verwerven van financiële middelen voor Meisjesstad”, het opvanghuis in Utrecht ook voor meisjes uit onze regio.
Altijd bleef de Stad Gods een plaats waar mensen terecht konden voor rust of
hulp.
De zusters wisten op wonderlijke wijze actie en contemplatie met elkaar te verbinden. Vrouwen zonder franje die wel vanuit hun religie het leven durven vieren.
Door onderlinge taakverdeling wisten zij jarenlang het klooster optimaal te laten
functioneren. Ook een aansprekend onderdeel vormden de creatieve cursussen
voor mensen van buiten het klooster, gegeven door de zuster die zelf beeldhouwer was.

Op het hoogtepunt van haar bestaan telde de congregatie 160 leden. Door natuurlijk verloop is het aantal zusters dermate afgenomen dat besloten is tot sluiting in 2014.
Op het terrein Monnikenberg heeft zich echter een nieuwe kleine leefgroep gevestigd vanuit dezelfde achtergrond met als doel om samen met nietkloosterlingen naar een nieuwe vorm van gemeenschapsleven te zoeken. Gasten
ontvangen voor retraite en contemplatie zijn daarbij de voornaamste doelen.
Vanwege de grote waarde die de zusters Augustinessen voor Hilversum hebben
gehad wil het college van B en W hen tot een blijvende herinnering maken door
inschrijving in het Gulden Boek.

Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 21 januari 2014

PIETER TJEBBE MARIA BIJLHOLT
geboren 24 februari 1955
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Zijn hele leven is Piet Bijlholt geboeid geweest door film.
Geboren in Lemmer waren er in zijn jonge jaren aanvankelijk weinig mogelijkheden om met deze fascinatie iets te doen. Piet Bijlholt volgde een HEAO-studie in
Groningen. Daar werd hij lid van Liga ’68, een instelling met als doel exploitatie
van een filmtheater, het organiseren van filmfestivals in de gemeente Groningen
en het vertonen van kwaliteitsfilms. In het kader van zijn studie kreeg hij de mogelijkheid een HEAO-praktijkstage te lopen op het hoofdkantoor van bioscooponderneming Wolff in Utrecht, die hem veel over de filmwereld heeft geleerd.
Ook de omroepwereld had zijn belangstelling. Hij werd marketingmedewerker bij
de KRO en belandde na vele jaren op de afdeling filmaankoop. Hierdoor kreeg hij
de kans buitenlandse filmfestivals te bezoeken, maar ook filmcycli samen te stellen en daarvoor introducties te verzorgen. Na de werkzaamheden voor de omroep werkte hij als zelfstandig filmproducer en adviseur.
Piet Bijlholt, filmman in hart en nieren, heeft zich vanaf zijn komst naar Hilversum
buitengewoon ingezet voor wat nu het Filmtheater aan het Herenplein is.
Als vrijwilliger vanaf 1981 is hij de stimulerende kracht geweest om het kleine
filmhuis met één film per week in Theater Achterom in een hecht driemanschap
uit te bouwen naar het steeds beter lopende filmtheater in het Gooilandcomplex.
Door enthousiasme en het bewandelen van de juiste wegen kon vervolgens het
huidige prachtige filmtheater in 2008 geopend worden.
Met zijn succesvolle programmering, zijn niet aflatende gastvrije houding naar de
bezoekers, zijn continue inzet en zijn zelfgeschreven unieke maandelijkse programmakrant, heeft Piet Bijlholt het bezoekersaantal tot recordhoogte kunnen
brengen. Hij heeft daarmee dit filmtheater gebracht tot een cultureel thuis voor
de ware filmliefhebber.

Zijn vele vrijwillige werkzaamheden hebben via een algemeen leiderschap geleid
tot een artistiek directeurschap van het theater waarvan hij in februari 2015 afscheid heeft genomen. Zijn enthousiasme heeft er voorts toe geleid dat hij als
vrijwilliger betrokken was en blijft bij activiteiten zoals het creëren van de mogelijkheid na sluitingstijd van het theater voor bepaalde groepen bijzondere films te
projecteren en de oprichting van de Filmclub waar meestal voorpremières gedraaid worden en waarbij de heer Bijlholt altijd aanwezig is en inleidingen houdt.
Op gedreven wijze heeft de heer Bijlholt veel gedaan voor filmminnend Hilversum
en daarmee voor het culturele klimaat in onze gemeente. Daarvoor wil het gemeentebestuur hem - en met hem alle vrijwilligers - eren door bijschrijving in het
Gulden Boek van Hilversum.

Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 27 januari 2015

WILHELMINA VAN DE ROTTE
geboren 16 juni 1951
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Wilhelmina (Ineke) van de Rotte kreeg haar opleiding sociaal cultureel
werk/opbouwwerk aan de Hogeschool De Horst in Driebergen. Later studeerde ze
rechtswetenschappen aan de Open Universiteit. Zij werkte o.a. op het gebied van
maatschappelijke participatie, advisering, trainingen en methodiekontwikkeling.
Van 1998 tot 2006 was Ineke gemeenteraadslid voor Groen Links in Hilversum.
In 2006 trad Ineke toe tot het bestuur van de afdeling Hilversum van de ouderenbond ANBO. Vele werkgroepen werden opgericht om activiteiten te organiseren,
zoals langeafstand wandelen, lezingen, museumbezoek, belangenbehartiging of
preventief huisbezoek bij de oudste leden. Ineke signaleerde, stimuleerde vervolgens de vrijwilligers en greep zo nodig in, zij was de motor. Haar visie is dat als je
als oudere lang zelfstandig wilt blijven wonen, je je netwerk op orde moet houden. Door het organiseren van laagdrempelige activiteiten konden ouderen deel
blijven nemen aan de maatschappij. Een aanzienlijke stijging van het ledental was
het gevolg.
In 2011 koos de ANBO landelijk een koers gericht op belangenbehartiging vanuit
het hoofdkantoor die de mogelijkheden binnen de plaatselijke afdelingen beperkte.
Ineke heeft toen met een tweetal gelijkgestemden seniorenvereniging Senver
opgericht om datgene, wat in Hilversum voor ouderen op het gebied van cultuur,
sport, belangenbehartiging, vervoersmogelijkheden en onderlinge dienstverlening
opgebouwd was, te behouden. Ze pakte als voorzitter opnieuw de leidende, stimulerende en enthousiasmerende rol. Inmiddels is Senver uitgegroeid tot een
bloeiende vereniging in Hilversum met circa 1800 leden en 200 vrijwilligers en
levert een belangrijke bijdrage aan de participatie van ouderen.
Een andere maatschappelijke behoefte, die door Ineke in 2004 werd gesignaleerd
en opgepakt, is het bij elkaar brengen van senioren door het leveren van ondersteuning aan literaire leesgroepen. Hiertoe werden leeswijzers ontwikkeld, waarmee deze leesgroepen zelfstandig kunnen lezen en werken. In 2009 ontstond
hieruit de landelijke Stichting Senia, waarvan ze niet alleen medeoprichter maar
ook zakelijk directeur is. Tot voor kort volledig op vrijwilligersbasis. Een eenvoudige formule met groot effect.

Begonnen als literaire leesgroep telt Senia, ruim 6000 leden en meer dan 850
leesgroepen, waarvan 15 museumgroepen. Inmiddels zijn er ook leesgroepen op
culturele, geschiedkundige, filosofische en andere gebieden en vindt een verbreding van het aanbod plaats met poëzie-en muziekluistergroepen. Vanaf de start
werden in Hilversum en de regio een groot aantal leesgroepen geformeerd.
Ineke is een bevlogen mens. De grote waardering voor haar niet aflatende inzet
voor en het op vernieuwende wijze stimuleren van het actief participeren van
ouderen, wil het gemeentebestuur uiten door bijschrijving in het Gulden Boek van
de Gemeente Hilversum.

Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 26 januari 2016

JULIANUS PETRUS MARIA DRESMÉ
geboren 14 januari 1953
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Jules Dresmé is geboren in Den Haag. Hij doorliep het Gymnasium en na een korte
periode rechtenstudie in Leiden, ging hij studeren aan de Katholieke Theologische
Hogeschool Amsterdam. Later volgde hij de priesteropleiding. In 1997 werd hij tot
priester in het Bisdom Haarlem gewijd. In 2010 werd hij pastoor van de Parochie
Heilige Vitus en Heilige Willibrord te Hilversum, inmiddels van meerdere parochies.
Op 17 juli 2014, in de auto op weg naar zijn broer in Delft, hoorde hij van het
neergeschoten vliegtuig boven Oekraïne. Veel Nederlanders aan boord, 15 slachtoffers uit Hilversum, onder wie 3 complete gezinnen.
Direct na dit bericht zocht hij contact met burgemeester Broertjes waarbij hij zijn
hulp aanbood. Uitgangspunt werd dat iedereen in de Vituskerk welkom moest
zijn. Volgens Dresmé was zijn ’huis’ groot genoeg.
In nauw overleg ontstond een hechte samenwerking gericht op nabestaanden en
buitenstaanders. Ook de pers uit binnen- en buitenland vond de weg naar dit
’huis’.
Het ’huis’ - de kerk - later de kapel die dag en nacht open was, werd een plaats
van verwerking voor nabestaanden, betrokkenen en voor ieder ander die was
geraakt. Het identificatieproces van de slachtoffers in de Korporaal van Oudheusdenkazerne voegde hier een extra dimensie aan toe. De herdenkingsdienst aan
het eind van die zomer, voorafgegaan door een massale stille tocht in het wit,
werd door velen zelfs buiten de kerk gevolgd.
Jules Dresmé was en is hierbij de mensenbinder, meer dan alleen de pastoor. Zijn
inzet blijft enorm. Met wegcijferen van zichzelf was hij dienend, hij troostte de
rouwenden, was er voor iedereen die hulp nodig had. Hij is steun voor velen in
onze samenleving, ongeacht achtergrond, geloof en afkomst.
Bij de totstandkoming van het Hilversumse MH17-monument speelde hij een
belangrijke rol voor de nabestaanden. Voor de media was hij de woordvoerder.
Tijdens de onthulling van het gemeentelijke monument op 17 juli 2016 wist hij
opnieuw heel Nederland te raken. Ook van buiten Hilversum weten nabestaanden
hem te vinden om kracht te krijgen. Hij zal op verzoek spreken bij de onthulling
van het nationale monument bij Schiphol in 2017.

Na de aanslagen in Europa in 2016, zocht Jules Dresmé in Hilversum contact met
jongeren, moeders en vaders, ongeacht hun achtergrond. Hij wil luisteren, leren
kwetsbaar te zijn en verbindingen leggen.
De grote waardering voor zijn blijvende betrokkenheid bij de verwerking van de
ramp en spanningen in de Hilversumse samenleving, wil het gemeentebestuur
uiten, niet alleen door de uitreiking van de Gemeentespeld een halfjaar na de
ramp, maar ook door bijschrijving in het Gulden Boek van de Gemeente Hilversum.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
d.d. 17 januari 2017

JACOBA HELENA WIJZENBEEK
geboren 18 april 1948
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Jacoba Helena (Coosje) Wijzenbeek is geboren in Hilversum in een muzikaal gezin.
Zij heeft in Hilversum de mms-opleiding gevolgd aan het Christelijk Lyceum.
Coosje woont nog steeds in Hilversum.
Coosje heeft na de middelbare school aan het Utrechts Conservatorium en aan
het Conservatorium van Amsterdam viool gestudeerd. Zij werd daarna actief als
violiste in diverse ensembles en in het Radio Filharmonisch Orkest, nauw
verbonden met Hilversum als Mediastad.
Al op heel jonge leeftijd (13 jaar!) gaf Coosje vioolles. Op enig moment heeft zij
zich helemaal toegelegd op het lesgeven. Zij doceerde vioolmethodiek aan het
Conservatorium van Amsterdam en was ook verbonden aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. Momenteel geeft ze les aan de Sweelinck Academie
aan het Conservatorium van Amsterdam.
Ook internationaal heeft Coosje faam verworven: sinds 2011 is zij docent aan de
Internationale Musikakademie in Liechtenstein. Zij geeft cursussen en
masterclasses in de Verenigde Staten, Zwitserland en in het Kloster Schöntal en
Goch (Duitsland).
Coosje is regelmatig jurylid geweest bij nationale concoursen. Op dit moment is zij
jurylid van het Herman Krebbers Concours voor amateurviolisten te Kampen en
het Nederlandse Vioolconcours te Den Haag. Bij al deze concoursen gaat het om
jonge violisten.
In 2007 ontving zij voor haar verdiensten een bijzondere prijs van het Anton
Kersjes Fonds, een fonds dat zich richt op de ontwikkeling van talent van jonge
musici.
Als zelfstandig muziekpedagoog heeft Coosje zich toegelegd op het geven van
vioolles aan leerlingen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. Haar bijzondere aanpak
heeft de weg gebaand om zeer jonge kinderen (vanaf 3 jaar!) vertrouwd te maken
met de viool. Zij staat aan de wieg van jong talent en bouwt dat talent uit in een
strenge, heldere en stimulerende stijl.
Coosje is de oprichtster en de inspirerende kracht achter Fancy Fiddlers, een
ensemble waarin haar jonge leerlingen intensief podiumvaardigheden opdoen in
binnen- en buitenland. Zij vraagt grote inzet van haar leerlingen en hun ouders.
Het blijkt dat zij Coosje weten te vinden in het besef dat het talent tot hoog
niveau wordt uitgebouwd. Dat niveau weet zij te bereiken in een eigen stijl en
met grote liefde voor de kinderen.
Coosje neemt afscheid van haar leerlingen zodra deze 18 jaar zijn geworden zodat
zij ook elders hun weg vinden en inspiratie opdoen.

Enkele van haar leerlingen behoren tot de hedendaagse topviolisten: Janine
Jansen, Rosanne Philippens, Francien Schatborn, Noa Wildschut en Nadia
Wijzenbeek.
Coosje is nationaal en internationaal een begrip en is uitgegroeid tot een
vioolpedagoog van internationale allure. Zij is een inwoner op wie Hilversum trots
mag zijn. Bij haar unieke en bijzondere kwaliteiten past een eerbetoon in de vorm
van de gemeentelijke legpenning in goud.

Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum d.d. 16 januari 2018

PIETER DIRK HOOGENRAAD
geboren 23 december 1947

160

Pieter Dirk Hoogenraad, geboren te Zevenaar, volbracht zijn studie rechten aan de
universiteit van Leiden. Op latere leeftijd studeerde hij geschiedenis aan de universiteiten van Utrecht en Amsterdam. Toen hij in dienst was bij
de gemeente Hilversum en vervolgens Amsterdam, was Pieter buiten het dagelijks
werk volop actief in zijn woonplaats Hilversum. Hij werd lid van serviceclubs en
bestuurder van organisaties en verenigingen van waaruit hij vele projecten trok
en mee realiseerde.
Als buurtbewoner was Pieter in 1988 een van de medeoprichters van de buurtvereniging Trompenberg-Oost. Hoogtepunt werd daarbij het behoud van het
‘Heksenweitje’, een vroegere eng, inmiddels beschermd natuurgebied. Mede
door zijn inzet binnen de buurtvereniging Trompenberg-Oost is het groene en
cultuurhistorische karakter van deze villawijk behouden.
Binnen het Pinetum Blijdenstein heeft Pieter Hoogenraad zich hard gemaakt voor
het in stand houden en toegankelijk maken van de internationaal unieke collectie
coniferen en andere gymnospermen. Hij stond daarnaast aan de basis van educatie, rondleidingen, bijzondere evenementen en vele publicaties. Als vrijwilliger is
hij intens betrokken.
Het beeld van de Erfgooier in het centrum werd door zijn grote inzet vanuit de
Lions Club Hilversum gerealiseerd.
Pieter zette zich in voor de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk. Als voorzitter van de Werkgroep Monumentenzorg streed hij voor het behoud van panden die belangrijk zijn voor de cultuurhistorie van Hilversum.
Hij was naast initiatiefnemer ook de man achter het project ‘Leesbaar Hilversum’,
het plaatsen van informatieve bordjes op panden met cultuurhistorische waarde.
Een boekje met een beschrijving van deze panden heeft hij samengesteld en hij
heeft langs deze panden fietstochten georganiseerd.

De belangstelling van Pieter voor de gebeurtenissen in Hilversum in de Tweede
Wereldoorlog leidde tot een nauwe betrokkenheid bij de totstandkoming van een
herdenkingsbeeld aan de Rossinilaan voor de tijdens de oorlog weggevoerde
kinderen van de S.A. Rudelsheimstichting.
Zijn interesse voor het religieus erfgoed in Hilversum mondde uit in het schrijven
van het jubileumboek ‘Zes eeuwen Hilversummers en hun kerken, 1416-2016', een
prachtig boek geschreven op verzoek van de Hilversumse Raad van Kerken.
Het op vele wijzen zorgvuldig uitdragen van het belang van monumenten als onderdeel van de Hilversumse geschiedenis is iets wat Pieter Hoogenraad op het lijf
geschreven is. De vele publicaties, excursies en lezingen maken het verleden van
Hilversum toegankelijk voor het publiek en maken duidelijk waarom het monumentale Hilversum het waard is met zorg te worden behandeld.
Als dank voor zijn grote inzet eert het gemeentebestuur hem door bijschrijving in
het Gulden Boek van de gemeente Hilversum.
Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 22 januari 2019

EMMY THEODORA (Imme) DROS en
HENRICUS PETRUS EGIDIUS ALPHONSUS (Harrie) GEELEN
geboren 26 september 1936

geboren 10 januari 1939
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Imme Dros, geboren in Oudeschild, Texel, en Harrie Geelen, geboren in Heerlen,
kennen elkaar sinds de jaren zestig via het cabaret, van het spelen met taal. Dat
zijn zij hun hele leven blijven doen en dat doen zij nog steeds. Imme studeert in
de tijd van hun kennismaking Nederlands en in dezelfde tijd rondt zij het gymnasium af. Harrie studeert ook Nederlands, maar wordt al voor zijn afstuderen gegrepen door het schrijven van scenario’s voor films, het regisseren ervan en het
samenstellen van tekenfilms. En zo is hij al voor zijn dertigste creatief directeur bij
een grote productiestudio.
Imme Dros en Harrie Geelen hebben ieder voor zich en gezamenlijk nog veel
meer, een grote bijdrage geleverd aan de jeugdcultuur in Nederland en zij hebben
hiervoor vele prijzen gewonnen. De gemeente Hilversum wil door deze twee inwoners in te schrijven in het Gulden Boek hun werk in de vorm van ontelbare
boeken, films, televisieseries en musicals, een ereplaats geven. Imme Dros en
Harrie Geelen zijn uitzonderlijk getalenteerde en gedreven Hilversumse ambassadeurs van cultuur en literatuur.
Imme Dros heeft een groot aantal boeken uitgebracht die regelmatig ook hun
weg buiten Nederland hebben gevonden. Prentenboeken bedoeld voor jonge
kinderen, leesboeken voor oudere kinderen, en hertaalde klassiekers voor jongvolwassenen en volwassenen. Veel van de boeken zijn geïllustreerd door Harrie.
Zijn tekeningen maken de verhalen van Imme onvergetelijk omdat de figuren in
zijn tekeningen excentriek zijn, eigenwijs en vrolijk. Zij maken de verhalen van
Imme compleet.
Een bijzondere plaats nemen Imme Drosts’ vertalingen in van de Odyssee en de
Ilias en andere Griekse mythen. Zij heeft de bijna drieduizend jaar oude vertellingen hun populariteit teruggegeven en toegankelijk gemaakt voor duizenden jongeren en volwassenen. Dat het haar gelukt is het verhaal in het ritme, het metrum, te plaatsen dat de oude verzen kenmerkte, maakt het tot een ongelooflijke
prestatie.
Harrie Geelen heeft vanaf een andere kant bijgedragen aan de jeugdcultuur in
Nederland. Zijn creatieve talenten hebben onvergetelijke kinderseries voortgebracht als Oebele, Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen meneer en Q en Q.
Hele generaties kinderen zijn opgegroeid met hun avonturen en liedjes. Harrie
maakte verder liedteksten, schreef boeken, illustreerde ze, niet alleen van zichzelf

maar ook van anderen (vooral die van Imme), regisseerde films, ontwierp animatiefilms en schreef musicals. En wie weet is deze rij niet eens compleet.
Het is uniek dat twee mensen elkaar hun leven lang inspireren tot prachtige cultuur voor jeugd en volwassenen.
Als erkenning van hun belangrijke bijdrage aan de jeugdcultuur in brede zin in
Nederland en daarbuiten eert het gemeentebestuur hen door beiden bij te schrijven in het Gulden Boek van de gemeente Hilversum.

Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum van 28 januari 2020

JOSEPHUS ALOYSIUS MARIA (Joost) NACHBAHR

Geboren 8 september 1945
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Joost Nachbahr, geboren in Vlissingen, doorliep na het gymnasium de studie
sociaal-cultureel werk aan de Hogeschool De Horst in Driebergen. In 1975
vestigde hij zich in Hilversum in de nieuwe woonwijk de Hilversumse Meent.
Hij was werkzaam bij de toenmalige Jeugdraad van Hilversum en later in stafen leidinggevende functies in welzijnswerk en zorg.
Joost heeft zich na zijn pensionering langdurig en op bijzondere wijze ingezet
voor de gemeenschap van de Hilversumse Meent.
In 2006 trad hij toe tot het bestuur van Stichting Hilversumse Meent. Al snel
ontpopte Joost zich tot één van de drijvende krachten. Vanaf 2007 tot 2012
was hij vicevoorzitter en had hij een centrale rol bij belangrijke ontwikkelingen
in de wijk, zoals de woondienstenzone, het verzet tegen de pogingen om de
Meent bij Bussum te laten aansluiten en de vernieuwing van de wijkorganisatie.
Ook was hij naast en tussen de vele vrijwilligers de motor bij het tot stand
brengen van – nog altijd - succesvolle voorzieningen zoals het ‘Informatiepunt’,
de wijkvrijwilligerscentrale ‘Meentbewoners voor Meentbewoners’ en het
maandelijkse ‘Senioreneetcafé’.
Na enkele jaren lid van de Wmo-raad van de gemeente Hilversum te zijn geweest
ging Joost zich in 2014 als lid van de commissie zorg en welzijn van de Stichting
intensief bezig houden met veranderingen in het sociaal domein. De sterke
vergrijzing van de wijk stelde nieuwe eisen aan de samenwerking met
zorgprofessionals en het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen.
Met zijn kwaliteit om beleid en praktijk aan elkaar te verbinden zorgde hij ervoor,
samen met anderen, dat de gesprekken met 75-plussers die in heel Hilversum
werden afgelegd, in De Meent speciaal op de wijk zélf werden afgestemd.
Daarnaast zette hij er zich voor in om samen met HilverZorg dagbesteding op
te richten voor oudere wijkbewoners in de eerste fase van dementie. En tenslotte
werd er mede dankzij zijn inspanningen een onderzoek uitgevoerd naar de
effecten van de vergrijzing in de wijk en kreeg de Meent een AED-wijknetwerk.

Joost was lange perioden een drijvende kracht met grote toegevoegde waarde.
Hij wist tal van initiatieven uit te werken en blijvend vorm te geven. Daarmee
versterkte hij het fundament voor een bloeiend maatschappelijk leven in de
Hilversumse Meent. Daarvoor wil het gemeentebestuur hem eren door
inschrijving in het Gulden Boek. Echter, veel van wat tot stand kwam, was niet
alleen de verdienste van Joost. Vele vrijwilligers waren betrokken en leverden
belangrijke bijdragen. Deze inschrijving is daarmee tegelijkertijd een eerbetoon
aan al die vrijwilligers in de Hilversumse Meent die zich gedurende vele jaren met
grote betrokkenheid hebben ingezet voor de leefbaarheid en het stimuleren van
de gemeenschapszin in hun wijk.

Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum d.d. 26 januari 2021

PIETER IZAK BROERTJES

geboren 20 september 1952
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Burgemeester Pieter Broertjes is geboren in Den Haag. Zijn grootouders woonden
in Hilversum en aan die plaats heeft hij zijn meeste jeugdherinneringen. Hij ging
na het gymnasium sociale wetenschappen studeren in Utrecht, was langharig en
'links' georiënteerd. In 1979 trad hij in dienst bij De Volkskrant en van deze krant
was hij hoofdredacteur van 1995 tot 2010. In deze periode verlegde de krant zijn
links-intellectuele signatuur naar een kwaliteitskrant met een bredere scope en
een groot bereik. Vele jaren was hij actief als voorzitter van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren.
Op 1 juli 2011 werd Pieter Broertjes burgemeester van Hilversum en die functie
heeft hij vervuld tot 15 februari 2022. Hij was een lange periode vicevoorzitter
van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Daarnaast was hij van 2013
tot en met 2021 voorzitter van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond.
Pieter Broertjes heeft de overstap gemaakt van een journalistieke werkkring naar
het openbaar bestuur en hij heeft zijn nieuwe rol met verve vervuld. Dat vroeg
een omschakeling van de dagelijkse journalistieke dynamiek naar een meer afgewogen bestuurlijke lijn met veel meedenkers en meebeslissers in een ingewikkeld
politiek speelveld. Hij heeft zijn vele contacten gebruikt om de positie van Hilversum als Mediastad te versterken. Zijn optreden kenmerkte zich door helderheid
en resultaatgerichtheid: wanneer is het klaar? Zijn heldere taal vanuit een open
hart wekte waardering, ook bij mensen die het niet op voorhand met hem eens
waren.
Als burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek was
Pieter Broertjes belast met openbare orde en veiligheid en hij maakte eigen keuzes, ook zonder te weten of die onmiddellijk populair zouden zijn. Zo heeft hij het
voortouw genomen om te komen tot een vuurwerkverbod en hij was daarin voortrekker voor veel andere gemeentes.
Daarbij is tekenend dat hij het directe gesprek met betrokken ondernemers aanging en zijn lijn verdedigde. Hij pakte straatgeweld aan en heeft er op gestuurd
dat de Groest weer een veilige ontmoetingsplek kon worden, ook in de nachtelijke uren.

Het neerschieten van de MH-17 was een gebeurtenis die Hilversum diep geraakt
heeft. De identificatie van de slachtoffers, waarvan vijftien inwoners van onze
gemeente, vond plaats in de Korporaal Van Oudheusdenkazerne, naast het vliegveld Hilversum. Samen met anderen heeft Pieter Broertjes de nabestaanden en
andere betrokkenen tot op de dag van vandaag steun gegeven bij de verwerking
van hun verdriet. Gedenken en herdenken waren zijn kernwoorden.
Pieter Broertjes is een gedreven man zonder dat hij gericht was op eigen status.
Hij vroeg veel van zijn ambtenaren, gaf er zeer veel voor terug. Hij was er voor
iedereen ongeacht de achtergrond en had het lef om rellende jongeren thuis te
bezoeken en aan te spreken op hun gedrag. Tijdens bezoeken aan wijkcentra
werkte hij bij voorkeur zelf mee, liever dan alleen de conventionele gesprekken te
voeren. Hij heeft het burgemeesterschap een heel eigen vorm gegeven. Iedereen
had respect voor de manier waarop hij zijn ambt inhoud gaf, in vergaderzalen of
op straat: helder optredend, sterk verbindend. Zijn ouders gaven hem het 'noblesse oblige' mee en Pieter Broertjes heeft dat vertaald in een niet aflatende
zorg voor de medemens en voor groepen die het zonder steun niet redden in de
samenleving. De waardering vanuit de bevolking van Hilversum bleek tijdens zijn
ziekte in 2021: veel mensen toonden hun betrokkenheid door een persoonlijke
kaart te sturen of een kaarsje te branden in de Vituskerk. Zijn terugkeer in het
Raadhuis werd begeleid met een muurschildering langs de spoorlijn "Welkom
terug".
Bij zijn afscheid wil het gemeentebestuur zijn grote waardering tot uitdrukking
brengen door Pieter Broertjes de gouden legpenning toe te kennen en daarmee in
te schrijven in het Gulden Boek als Ereburger van de gemeente Hilversum.

Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum
van 14 december 2021
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