
Hofstee, Dr. Hendricus Jacobus Maria. - Directeur van
de Noord- Holhmdsche Levensverzekering-Mij. - Op
17 Juni 1889 geboren in het gezin van Johannes Hofstee
en Anna Gecrtruida Pastor. - Hij huwde 13 Juni 1916 met
Bertha Marie Virginie Dekker, die op 28 Oct. 1891
te Batavia is geboren. — Zij schonk hem een dochter,
Anna Gertruda, geb. 25 Jan. 1918. - H. bezocht de
R.H.B.S. te Alkmaar en studeerde o.m. in België. In



1915 deed hij
zijn doctoraal
op e. proefschr.
over physico-
therapie. - Hij
kreeg een be-
trekking bij de
N.H. Levens-

verzekering
Mij., die inder-
tijd door zijn
vader is opge-
richt, en werd
er in 1922 Di-
recteur. Een-
zelfde functie
kreeg hij bij de

Alkmaarsche
Bank en in 1932
werd hij Direc-
teur van de As-
surantie Mij.
„Het Groene
Kruis". Ten-
slotte werd hij
in 1937 nog Dir.
van de Verz. Mij. „Noord-Holland". - Daarnaast is H. lid
van den Raad v. Beheer v. d. Alg. Verz. Mij. „Mercator"
te Antwerpen 011 van de Levensverz. Mij. van dien naam.
De Noord-Holl. Levensverz. Mij. heeft bijkantoren te
Amsterdam, Hilversum, Rotterdam, Groningen, Tilburg
en Brussel. Zij telt meer dan 350.000 verzekerden. - In
het maatsch. leven is H. voorz. van de R.K. Vereen, voor
kinderbescherming in het arrondissement Alkmaar; voorz.
vanden Armenraad te Alkmaar; voorz. van het Alkmaarsch
Borgstellingsfonds; lid van den Voogdijraad; voorz. van
Oud-Alkmaar en beschermheer van de Vereen. „Kunst zij
ons doel". - Daarmee is de rij niet uitgeput: hij is boven-
dien nog vice-voorz. van den Noord-Hollandschen Bond
van het Wit-gele Kruis; lid van de prov. comm. voor kin-
derhygiëne; penningmeester van de R.K. en B.L.O. school
„O.L. Vr. van Lourdes"; en lid van de comm. van toezicht
op middelt), onderwijs. - H. is ridder in de Kroonorde van
België en Ridder in de orde van den H. Gregorius den
Groote. - Zijn belangstelling gaat uit naar de kunstge-
schiedenis en de historie van Noordelijk Noord-Holland.
- Kennemerstraatweg 73, Alkmaar.


