Gratama, Herman Gijsbert Freseman. - Rozenkweeker.
- Geb. 18 Mei 1870 te Assen. - Vader: Jan Freseman Gratama, in leven kassier en correspondent van de Ned. Bank
te Hoogeveen; Moeder: Egberdina Clasina Keppel Hesselink. - Geh. m
Johanna Margaretha
Heybroek op 4 Jan.
191 (i te Hoogeveen. - Kinderen : Johanna
M'argaretha,
geb. 16 Nov.
1916, verpleegster ; Egberdina
Anna, geb. 17
Mei 1919. - G.
bezocht 3 jaren
de H.B.S. te
Assen. In 1888
stichtte G. in
samenwerking
met zijn broer,
op
initiatief
van zijn vader
de Kon. Rozenkweekerij
te
Hoogeveen. Zij
legden zich voor
namelijk toe op
veredeling van
buitenlandsche soorten en het beproeven van nieuw in
den handel gebrachte rozen. In verband hiermede bezocht
G. vele buitenlandsche kweekerijen. Al spoedig zond de
fa. in op binnen- en buitenlandsche tentoonstellingen;
in den loop der jaren verwierf zij meer dan 100 gouden en
zilveren medailles. De fa. heeft thans relaties over de
gehoele wereld. Als onderscheiding tnag ook worden genoemd dat G. in 1889 deel uitmaakte van de jury voor de
Int. Tuinbouwtent. te Petersburg. G. is eenige jaren redacteur geweest van het orgaan „Rosarium". Ook in
andere vakbladen schreef hij artikelen. G. heeft div.
tentoonst. en congressen bezocht en mede georganiseerd
in Duitschland, Engeland, Frankrijk en België. - G. is
sedert 1907 bestuurslid, van 1920 af voorz. der vereen.
„Hoogeveen" ter bev. van plaatse], bloei en welvaart.
Tijdens den oorlog was hij lid van hot provinc. en voorzitter van het plaatse!, comité voor vluchtelingen, alsmede voor/,, van het Steuncomité. Sedert 1920 is hij
corresp. van de Nederl. Bank en mede-direct, der Spaarbank te Hoogezand. Hij is consul van de Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B., penningm. der prov. Vereen, v.
Vreomdel. Verkeer en was 26 jaar lang voorzitter van de
plaatsel. V. V.V. Ten slotte is G. oprichter van de plaatselijke tennisclub van Hoogeveen en bekleedde gedurende
15 jaar de functie van voorz. hiervan. In Mei 1929 werd
hij benoemd tot secr. der Gezondheidscomnr, als Kon. onderscheiding viel hem de benoeming tot ridder in de orde
van Oranje-Nassau ten deel. - Hoofdstraat 13, Hoogeveen.

