Walther Simon Joseph van Waterschoot van der Gracht (Beverwijk, 21
augustus 1845 - Scheveningen, 30 augustus 1921) was een Nederlands
advocaat, notaris en politicus.
Van Waterschoot stamde uit de patricische familie Van Waterschoot van
der Gracht en was een zoon van Wilhelmus Joannes Cornelius van
Waterschoot van der Gracht (1802-1879), wethouder te Beverwijk, lid
prov. Staten van N.-Holl. enz., en Antonia Henrica Schermer (18071885).
Hij trouwde in 1870 jkvr. Maria Cornelia Adriana Josepha van der Does
de Willebois (1844-1923); uit dit huwelijk werden drie zonen en één dochter geboren.
Van Waterschoot van der Gracht studeerde van 1863 tot 1868 rechten aan de
Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde op een proefschrift over erfdienstbaarheden.
Vervolgens vestigde hij zich als advocaat in Amsterdam, waar hij in 1875 tot notaris
benoemd werd. Van 1890 tot 1903 was hij lid van de gemeenteraad van Amsterdam en van
1887 tot 1904 lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. Van 1904 tot 1916 was hij lid
van de Eerste Kamer voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij.
Johanna Jacoba Petronella (José) Hageman (Beverwijk, 27 oktober
1949) is een voormalige Nederlandse politica namens de Partij van de
Arbeid (PvdA). Van 1987 tot 1989 zat Hageman in de Tweede Kamer.
PvdA-politica en psychologe. Begon haar loopbaan als lerares en werd
daarna docente aan een Sociale Academie. Was zes jaar wethouder van
Gorinchem en werd in september 1987 tussentijds lid van de Tweede
Kamer voor de PvdA en bleef dat tot de verkiezingen van 1989.
Woordvoerster van haar fractie bij de omvangrijke gemeentelijke
herindeling in de provincie Groningen. Was in 2004-2011 hoofd van de
Dienst Verslag en Redactie van de Tweede Kamer. Hield zich in de
Tweede Kamer onder andere bezig met binnenlandse zaken (gemeentelijke herindeling,
nationale ombudsman), midden- en kleinbedrijf (positie van vrouwen) en sociale zaken
Eize Willem (Ed) Anker (Beverwijk, 30 juni 1978) is een Nederlands
politicus voor de ChristenUnie. Hij is sinds 26 mei 2014 wethouder in
Zwolle. Van 2007 tot 2010 was hij Tweede Kamerlid en van 2012 tot
2014 wethouder in Almere.
Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Anker
was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 lijsttrekker voor zijn
partij.
Door zijn betrekkelijk lage positie op de kieslijst kwam Anker
aanvankelijk niet in de Tweede Kamer omdat zijn partij zes zetels haalde. Doordat André
Rouvoet en Tineke Huizinga, die op de eerste en de derde plaats van de lijst stonden, een
ministers- respectievelijk een staatssecretarispost in het nieuwe kabinet-Balkenende IV
innamen, kwam hij per 1 maart 2007 alsnog in de Tweede Kamer terecht.
In 2010 stond Anker weer op een lage plaats op de ChristenUnie-lijst, namelijk de negende
plaats. In het VARA-programma Pauw & Witteman maakte hij bekend dat hij ging proberen
door voorkeurstemmen in de Tweede Kamer te komen. Hij gebruikte hierbij de slogan 'Ga
voor Anker'. Hij behaalde niet genoeg voorkeursstemmen om in de Tweede Kamer te
komen. Op 26 april 2012 werd Anker wethouder in Almere namens CDA/ChristenUnie. Van
februari 2011 tot april 2012 was Anker werkzaam bij de Evangelische Omroep. Hij
presenteerde daar de programma's De Nacht op 1, Dit is de Zondag en het iedere werkdag
uitgezonden Dit is de Dag met Elsbeth Gruteke.

