
Peletier, Hendrikus Johannes. - Handelaar in Brand-
stoffen, Directeur van de N.V. Alg. Mij. voor Handel en
Industrie te Leeuwarden. - Geb. 18 Mrt. 1877 te Leeu-
warden, als zoon van Johanna Jacoba Otten enLambertus
Adrianus Pele- _>___>___^^
tier, in leven Hj
kapelmeester. - j
Geh. met Em-
ma Gerardina
Syses. - Kinde-
ren: Hendrikus
Johannes, geb.
4 Aug. 1901;
Johanna Jaco-
ba, geb. 31 Deo.
1903 en Gerar-
dina Johanna,
geb. l Mrt. 1915.
P. genoot zijn
opleiding aan
een lagere en
een middelbare
school te Leeu-
warden en was
daarna gedu-
rende ongeveer
2 j aar werk-
zaam aan een
bankinstelling

aldaar. In 1898
kwam hij in den
brandstoffenhandel en hij was tot 1909 agent van een
Rott. Kolen-Importfirnia, waarna hij werd benoemd tot
beheerder en proc.houder v. h. kantoor Leeuwarden van de
Scheepvaart & Steeiikolenmij., gev. te B'dam. In 1920 werd
hij aangesteld tot directeur van het kantoor Leeuwarden
van de Vereen. Kolenmij.'en te R'dam, welke functie hij tot
1930 waarnam, om zich vervolgens te Leeuwarden zelf-
standig als kolenhandelaar te vestigen, welk beroep hij
ook thans nog uitoefent. In 1932 is hij benoemd tot wnd.
dir. der Alg. Mij. v. Handel en Industrie te Leeuwarden.
Gedurende een periode van ruim 12 jaar was hij lid v. d.
gemeenteraad van Leeuwarden en hij had ong. voor een-
zelfde periode voor de Lib. Staatspartij zitting in deProv.
Staten v. Friesland, terwijl hij voorts voor deze partij de
functies van voorz. der afd. Leeuwarden, voorz. der Centr.
Prov. Kiesvereen. en lid van het hoofdbestuur heeft be-
kleed. - P. heeft vooral veel gedaan voor de organisatie
van den middenstand in Nederland. - In 1906 werd door
hem te Leeuwarden de eerste Credietbank v. d. midden-
stand in ons land opgericht, daarna in samenw. m. de in-
middels te Groningen en te Coevorden opger. midden-
standscredietbanker, de Gron. Centr. Credietbank v. d.
Middenstand, waarvan hij resp. vice-voorz. en voorz. was.
Bij de opr. in 1914, op instig. v. de regeering, van de Alg.
Centr. Bankvereen. v. d. Middenstand heeft hij zijn
medewerking verleend en hij was van deze bank commis-
saris, zoomede ook van de uit deze bank voortgekomen



Ned. Middenstandsbank, van wier Raad van Toezicht hij
thans lid en Vice-President is. - In 1918 werd P. benoemd
tot lid van het hoofdbestuur van den Kon. Ned. Midden-
standsbond en sedert geruimen tijd is hij daarvan vice-
president. Hij werd in 1938 benoemd tot lid van den Mid-
denstandsraad, is voorts voorz.-werkgever van de Alp.
Middenstandsbedrijfsvereen. v. Ziektegelduitkeering en
lid van de comm. ex art. 8 van de Bedrijfsradenwet. Sedert
de reorganisatie der Kamers van Koophandel is P. lid der
Kamer voor Friesland en voorz. v. enkele vaste commissies
uit die Kamer. Voorts voorz. v. h. bestuur en van de Sa-
neeringscommissie van het Borgstellingsfonds voor Fries-
land. In de jaren 1934 en 1935 publiceerde P. versch. ar-
tikelen op politiek gebied in diverse dagbladen en hij
redigeerde eenigen tijd het maandblad „De Friesche Vrij-
heidsbonder". Hij bereisde een groot deel van Europa. -
Emmakade 42. Leeuwa-rden.


