Scoutinggroepen vernoemd

Gerard ter Pelkwijk
Gerard Abraham Willem ter Pelkwijk is geboren in Elst op 29 maart 1882.
Na het gymnasium in 's Gravenhage studeerde hij in
rechtswetenschappen te Leiden. In dienst van de gemeente Den Haag
doorliep hij verschillende functies en was hij o.a. nauw betrokken bij de
huldiging van Koningin Wilhelmina op het Malieveld in 1918. In 1920 werd
hij tot gemeentesecretaris benoemd.
In 1934 aanvaardde hij de benoeming tot burgemeester van Utrecht. In de
crisisjaren gaf hij impulsen aan werkgelegenheid door het Rijk te bewegen
medewerking te verlenen aan een groot aantal projecten zoals het
ophogen van de spoorlijnen bij het Centraal Station en de bouw van Stadion Galgenwaard.
Burgemeester Ter Pelkwijk
werd op zaterdag 16
november 1930 geïnstalleerd
als Erevoorzitter van de
Utrechtse Padvinders tijdens
het 1 jarig bestaan van de
horde van groep 6. Hij was
erevoorzitter tot 1940.
Daarnaast was hij lid van het
Wereld Jamboree comité in
1937.
Op 1 april 1942 werd Ter Pelkwijk door de bezetter van zijn taak ontheven. Het ontslag
kwam niet geheel onverwacht gezien zijn houding en uitlatingen t.o.v. de bezetter. Hij dook
onder in Doorn en bereidde zich daar met zijn medewerkers voor op de bevrijding, die hij
evenwel niet in alleen juichende vreugde kon begroeten -zijn zoon Jan Joost was nl. aan
boord van de mijnenveger Endeh in de Indonesische wateren in 1942 gesneuveld. Op 7 mei
1945 volgde Ter Pelkwijks terugkeer. Op het bordes van het stadhuis ontving hij onder luide
toejuichingen de commandant van de bevrijdingstroepen. Onmiddellijk stortte hij zich met
alle energie op het herstel van Utrecht. Tot zijn grote voldoening besloot de gemeenteraad
op 26 februari 1948 een grondregeling met het Rijk aan te gaan t.b.v. de definitieve vestiging
van het nieuwe Jaarbeurscomplex op het voormalige 'Suikerterrein'. Op 31 maart 1948 nam
hij afscheid als burgemeester. Hij overleed in Doorn op 8 september 1964.
In 1946 is de Mr. Dr. ter Pelkwijkgroep opgericht als groep 25 in Utrecht. Deze
Scoutinggroep heeft bestaan tot 1970.
Meer informatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Abraham_Willem_ter_Pelkwijk
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/pelkwijk
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