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Betreft:HARMSE,Frans Hendrik. 

Antwoord op 

verzoek No.Dis 16.779-V4e,dd.8-4-52. I.D-3370 Z.

----

VERTROUVJELIJÄ 

Frans Hendrik HARNISE,geboren te Garoet,22 Mei 1916,was 

van 1947 tot 1951 te Leiden woonachtig.Hij is een zoon van 

Alexander HARMSE,geboren te Amsterdam,11-9-78 en Francisca 

Hendrika STROOTHENKE,geboren te Amsterdam,28-9-90.Zijn in

en afschrijvingen staan in het Bevolkingsregister te Leiden 

als volgt beschreven: 

12- 8-36 Oegstgeest komende van Indonesië;

16- 1-37 Wassenaar komende van Oegstgeest;

1- 5-37 Delft komende van Wassenaar;

27-10-41 wassenaar komende van �elft;

16-10-45 Delft komende van �assenaar;

17-10�46 Utrecht komende van Delft;

22- 9-47 Leiden komende van Utrecht;

25- 6-51 L.eeuwarden komende van Leiden.

Bevraagde bezit de Nederlandse nationaliteit en behoort 

niet tot enig kerkgenootschap.Dd.1-7-48 huwde hij te Rotter

dam met Cornelia Adriana Jacoba van der WAJil.i.S,geboren te Rot

terdam,31-7-26,uit welk huwelijk 2 kinderen werden geboren. 

In zijn omgeving stond hij bekend als een eerlijk en 

vollcomen betrouwbaar persoon.Hij is georienteerd op de V. V.D. 

doch trad op politiek gebied alhier niet op de voorgrond.In 

de Politie-administratie te Leiden komt zijn naam,op politiek 

of crimineel gebied,niet voor. 

Zijn echtgenote stond in deze gemeente eveneens gunstig 

bekend. 



16.779 8 April 19?2. 

Aan de Heer 

.. '

c·ommisaaria van Politie 
rte 

,· LEID 

/ 

H '.i.MSE, · F�ana .Hendrik. .t- , 

Garoet, 22-5-1'.916 
LEi.!.'lT., 11.tlLEN, m:anaalweg 189. 
· · I � , 
Woonde van 22-9-1947 ·tot 25-6-1951 te Leiden. 
Betrokkene is werkzaam bij Prov. \Electr. Bedr. Leeuwarden. 

· Zal betrokken worden bij vertrouwelijke werkza!3.Illheden betr. het
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G e h e i m ------

Betrel t: '.Il. Harmse, 
woDende l\.anaalweg 189 te Leeuw·n·den .

. Antwo0rd op: 
Verzoek Dis 16. 779 Il, c .d. 13-2-1952.
Form. v 7. ------

.Als antwoord op Uvr l)oven:::..an�e'J.c-.�ild schrijven, ieh ik
c1_e eer U h.;t voL�ende te b-�·ichten: 

l!'rans Hendrik Harmse, g�borAn te Garoet, 22 Mei 1916, 
zoon van Alexander Harmse en Fra.ncisca Hendrika 8troothenke, 
wonende Kanaal weg 189 te Le<mwa:rc e!!-,. vestigde zich op 12-0-36
te Oegstgeest, komende van Indone"'ie. Op 16-1-1937 ve_:trok: 
hij naar Ta.ssenaar, vandat.1.r op 1-5-1937 naar 1.Jelft, op 
27-10-1941 na�r assenaar, op 16-10-1945 natlr Lelft, op 

�J._ 17-10-194� naar Ut�echt, O? 2�-9-1947 na�r Lei(en en op 
C J.Jt �;, \ 25-6-;!-_951 naar 1ee11wo.rë.en. 

W. .,tL ;I.VV". 
Hij trad op 1-7-1�42 in l13t huwelijk met Co�nelia r�d:;.�ia-

\ tJi v-4"� .• JPf.1-.,"/. na Jacol.Ja van der "{a�üs, •;eborcn te :3.otterdam, 31-7-1926. 
_ ,...,..r, 1-?'' [fi. Het echtpau.r .:iarmse- v..,_n il.er .,a�ls neeft 2 kir.c1 eren. 

• 

... F. R. Ho.rmse behi:Lcllde� nadnt uij de lat:;e...:e school door-
lopen had, het diploma H.E.�. 5jarige m.,rsus l>, aan het c::�·is
teli ,jk L;-rceum te Bandoeng. In 1936 werd hij student aan de 
.1.'echnische Hogeschool te 1elft. Door è.e oo:::-log moest hij zijn
studie 6ecurende 3 jaren onderbreken. In Juli 1946 behaalde 
hij het diploma werktuigkundig ingenieur. 

Ve1·volgens was hij beclurende ongeveer 1 jaar we.rti::zaam 
op het bedrijfsbui·eau van de .fago11- en Bxuggen:fabriek ,erk
spoor te U t1:echt. In 1947 werd hij als ingenieur van de Cen
trale aangesteld biJëfe"1'1:ä:ïelijte Fabriek voor Electriciteit 
te Leiècn. Op 1-7-1951 werd hij benoe,d. tot e rstaanwezend 
ingenieur-der Centrale bij het Provinciaal �lectrisch Betrijf
te Leeuvrard.en. 

He·t gezin Harmse is :Z1.e!flonst1·ants. _1..anc(;zie.:.1 de Remon
s"Lranten te Leeu,,11rden z.g. in de verbtrooiing leven , ,, orè.en
alhier geen ::Lemonstrantse kerkdiensten gehouden. Ir. Harmse 
en zijn echte;enote bezoei:en echter vrij geregeld de l'Jed. 
Hervormde 6oéls<1ienstoefeningen. 

vp politiek cetied tretdt ir. Ilarmse niet op de voor
g:i.ond. Hij is vrij zeker geen lid van een politieke partij, 
doch sympathiseGrt blijkens zijn uitlatingen met het streven
van de V.V.D .. F.H. Harmse is lid van de -\.V.r:. ..... 

In het t;ezin Harmse ;10rdt de L�euwarder Courant e11 het 
Algemeen n�ndelsblad gelezen . 

. i-1_..=3::;; St ,-
w J/.&e . "' .>� 

-- 1 ·--........--·---- ----·----·---
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H l\.R:.'13 E, F. H • I r. 

/52. 
\an de Heer 
Commissaris van Poli tie 
te 
L E E U W A R l, E N. 

Garoet, 22-5-16 
\verkza.am bij Prov. Electr.Be<'.tr. Leeu..-1::i.::.'den. 

Hij zal betrokken worden bij vertrouwelijke werkzaamheden 
betr. het P. E.B. 

Tot op hc..-!�n onbt.?k•nd in 
de ac!ministi atie van de RJ.D. 

1 9 FEB 1952 

Hoofd R.l.D. 
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16.779 .tl 

13 Febr" /52. 

1an de Heer 

x_ux.xxxx 

Commissaris van Politie 
te 
1 .6 E U Vv A iî D E N • 

H \rw.BE, i.H. Ir. 
r..aroet, 22-5-lG 
Werkzaam bij Prov.�lectr.Bedr. Le�uw�..rtlen. 

Hij zal oet�okken Worden bij v�rtrouwelijke werkzan.mheden 
betr. het /Y· E. B.

I 
V!""'--oeke dit ONTV ANGST:8EWIJS met s�, GEHEEL

INGEVL,L,l) en op de gebruikelijke wijze te retourneren aan : 
Min. van Binnenlandse Zaken 

.......... P.J.S. Javastraat 68, 's-Gravenbage. 

De ondergetekende verklaart stuk 
No . .......... 1.9. .. , .. 7.7.9 ... .R ............ 3. .... J.C .. !., d.d. . .. 1.3 ... E.'.�.?F.�.. ........... .... 195 2 •
in goede orde te hebben ontvangen. 

verb.62 

(Dienst, Code of Verbindingsnr.) (Datum} (Paraaf of Handtekenin., 

1 33629 50 



e NOTA 

Aan: DIS 

Van: DAB 

Verzoeke een R-ondeDzoek in te stellen naar de volgende 
personen, allen werkzaam bij het Provinciaal Electriciteits
Bedrijf te Leeuwarden. 

I Ir. Fokm.a, directeur P.E.B. te Leeuwarden. 
J. Ir. J .K. Lijfering, 8.7.1902, Bedum. �
J. Ir. F.H. Harmse, 22.5.1916 te Garoet. �\�,J,

nadere personalia niet bekend.

Zij zullen betrokken worden bij vertrouwelijke werk
zaamheden betref fende P • .i!t.B. 

5 Februari 1952. 
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Betreft: Communistische infiltratie 
in overheidsbedrijven. 

Antwoord op: 1

Cc 9 'f VJ 1

Schrijven no. 84074, e.d. 24-5-1950. 
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�A,µ)� .. �;JJ eer U het volgende te berichten:
Als antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven, heb ik de 

f YV"' 
"',,I.JJ.W , Bij het P_!'ovinciaal_ E_lectrisch �J;1drJj.f in Friesland zijn 

•
�

te 11.eeuwa
.
rden de volgende personen wèrkzaam, die als e:x.tremis-1.V'v 'tisch georienteerd moeten worden beschouwd: 

. f ,11 r S
joerd Beu�er, geboren te Harlingen, 5-5-1887, wonende Bijen

__. X: fT.v,· · hofstraat 34 te Leeuwarden, chef'-k:etelmachinist, lid E.V.C.; 
Y "'' Rinze Do�a, geboren te Leeuwarden, 20-1-1924, wonende Tijnje-, � dijk 97 te Leeuwarden, werkman, lid E.V. C.; ' ' 

�,�} 
D 'i·Lolke :[.�ber, geboren te Leeuwarden, 9-3-1887, wonende Noord

vliet 421 te Leeuwarden, chef-k:etelmachinst, lid E.V.C.; �1 
a�Philippus van der �eest, geboren te Leeuwarden, 22-1- 1897, 
�wonende Insulindestraat 78 te Leeuwarden, asruimer, lid E.v.a.; 

[ Auke de GroQt, geboren te Workum, 9-10-1913, wonende Archipel
weg 120 te Leeuwarden, kraanmachinist, lid E.v.a.; 
Jan Hoekstr�, geboren te Leeuwa:clil:en, 14-11-1897, wonende Mei
doornstraat 42 te Leeuwarden, chef-ketelmachinist, lid E,V.C.; 
Douwe Leverink, geboren te Oosterend, 20-4-1891, wonende Mars-

[. 

D 

rr
sumerstraat 34 te Leeuwarden, le ketelmachinist, lid E.v.a.; 

,<} Auke Looijenga, geboren te Grouw, 5-12-1892, wonende Adriaan 
Brouwërstraat.14 te Leeuwarden, asruimer, lid E.V.C.; 

�/ ) Casper Karel Munster:ma�, geboren te Leeuwarderadeel, 18-5-1924, 
wonende Bosboomstraat 11 te Leeuwarden, 3e monteur, lid ge

�\"!eest van de E.V.C.;
�,.) .. -.t., t�,r,ohannes Ste,k, geboren te Vreeswijk, 8-4-1893, wonende Geranium

..a. '1 � straat 15
t1<t 

te Leeuw�rden, bankwerker le klasse, lid C .P.N. en 
.,,.. r::- E.v.a.; 1')..,...o-o-k �- J.. 

� D Cornelis !roost, geboren te Bennebroek, 24-9-1913, wonende 
� Eebuurt 18 ben. te Leeuwarden, werkman in algemene dienst, lid 
r E.v.a.;

.,<I \ D Eelke d� Wa._l, geboren te Leeuwarden, 12-11-1915, vronende Hoek-
-� sterpad 8 bov. te Leeuwarden, le ketelmachinist, lid E.v.c. en

,faarheidlezer; 
Gerrit IJp�ma, geboren te Amsterdam, 1-8-1891, wonende Reinier 
de Graafstraat 5 te Leeuwarden, werkman in algeme�e dienst, 
lid geweest van de E.V.C., lid P.v.d.A •• 

- ,f' Bovendien zijn bij dit bedrijf we�k..z�
<\.r wn.ty Pieter .tnOm; gèDorên*-te" Leêuwarden, 18-4-1922, wonende 

·'" f Verstolkstraat 32 te Leeuwarden, wiens broer �
�

hannes Geert 
Blom, geboren te Leeuwarden, 27-2-1919, in 19 5 2e secretaris 
van de "Vrienden van de Waarheid" was; ") 1 "f'<' 

.,....., f r Gerrit Dominicus Dijkstra, geboren te Leeuvrarden, l3-ll-1928, 
wonende Starterstraat 4 te Leeuwarden, schrijver, wiens vader 
Dominicus Douwe Dijkstra, geboren te Leeuwarden, 27-7-1903, 
lià van de E.V.C. is; 

xl 

r 

Jahanna Langius-Q.Pinmuis, geboren te Schoterland, 6-5-1905, 
wonende Balistraat 8 te Leeuwarden, werkster, wier echtgenoot 
Cornelis Langius, geboren te Nijehaske, 27-2-1908, lid van de 
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-,�,�, � 

E.V. C. is;
Antje Lubach-Swaagman, geboren te Sneek, 29-4-1897, wonende
Jouwsmastraat 33 te Leeuuarden, werkster, wier man Marten Lu
bach, geboren te Leeuwarden, 6-6-1896, lid van de E.V.C. is;
Jantje Meijerhof-Boonstra, geboren te Leeuwarden, 20-5-1901, 
wonende le Saskiadwarsstraat 15 te Leeuwarden, werkster, wier 
zoon Wolter Meijerhof, geboren te Leeuwarden, 10-1-1923, lid 
van de E.v.c. is. 

) 
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Alida Elizabeth Nieuwenhuis, geboren te Leeuwarden, 30-9-1931, 
wonende Nieuwekade 88 te Leeuwarden, telefoniste-typiste, 
wier vader Berend Nieuwenhuis, geboren te Leeuwarden, 22-4-95, 
lid geweest is van de C.P.N. en thans lid is van de Socialis
tische Unie; 

'Maria Catharina �eima-Fernee, geboren te Leeuwarden, 19-6-1906, 
wonende Saskiastraat 2 te Leeuwarden, werkster, wier echtgenoot 
Jelke Weima, geboren te Leeuwarden, 5-7-1902, lid van de C.P.N 
en de E.V.C. is, terwijl haar zoon Sijtze Weima, geboren te 
Leeuwarden, 23-12-1930, lid van de E.v.c. en het A.N.J.V. is. 

Het gehele te Leeuwarden woonachtige personeel van het 
P.E.B. bestaat uit 299 personen. De invloed van de extremis
tisch georienteerde personen is zeer gering. Slechts Johannes 
Stek is lid van de C.P.N. en hij bezoekt communistische ver
gaderingen� Bij de diretie van het P.E.B. staat hij echter 
als een zeer gewillig werkman aangeschreven. 

De aanhang van de E.V.C .. zit hoofdzakelijk onder de sto
kers ( z.g. ketelmachinisten). 

Geen van de hierbovengenoemde personen bekleedt een sleu
telpositie bij het bedrijf. 

Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden 

Het te Leeuwarden woonachtige personeel van dit bedrijf 
bestaat uit 119 personen. 

Van deze personen is één lid van de E.V.C., n.l. 
Gee�t Binnema, geboren te Eestrum, 29-7-1903, die thans over
geplaats-r

-i-s- als fitter B naar Drachten. 
Bovendien zijn bij dit bedrijf werkzaam: 

Roelofke Antje Brinkman, geboren te Leeuwarden, 26-8-1926, 
wonende Emmastraat ""21 te Leeuwarden, steno-typiste, wier vader 
Hinne Brinksma, geboren te Leeuwarden, 18-5-1895, een protest
schrijven 15ëtreffende de uitzending van dienstweigeraars naar 

� Indonesië ondertekende; 
f O Johannes George van der Ka�_, geboren te Haarlem, 13-�-1928, 

wonende Mozartstraat 50 te Leeuwarden, tekenaar C, wiens ou
ders vroeger lid van de C.P.N. en thans lid van de Socialis
tische Unie zijn. J.G. van der Kaa is een zoon van Johannes 
George van der Kaa, geboren te Wageningen, 28-11-1897 en Hen-

fn, drika :Nernardina Peters, geboren te Arnhem, 14-3-1899. 
� Gee�t Matthijs Blom, geboren te Leeuwarden, 10-9-1927, wonende 

XI 

r Verstolkstraat J2"1;e Leeuwarden, aankomend meterhersteller, 
wiens broer Johannes Geert Blom, geboren te Leeuwarden, 
27-2-1919, in 1945 2e secretaris van de Vrienden van de Waar
heid was.

D� invloed van de E.V.C. is in dit bedrijf practisch 
. 

cC • q# 
lt_u; 1tl:.·1"r P .1.17 ... � Gemeente Lichtbedrijven Leeuwarden 

Bij dit bedrijf zijn 219 personen werkzaam. 
Van dit personeel zijn de volgende personen extremistisch 

georienteerd: 
1 

Geert Kramer, geboren te Katlijk, 8-2-1896, wonende Olde-
D 

� 
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galileen 40 te Leeuwarden, le monteur, lid E.V.C. en 7aarheid
lezer; 
Jacob Feitsma, geboren te Huizum, 1-6-1915, wonende Adriaan 
Brouwerstraat 23 te Leeuwarden, le machinist, lid E.V.C. en 
lid P. V .d.A.; 
lioelof Koerts, geboren te Leeuwarden, 4-9-1901, wonende Sont
dwarsstraal:10 te Leeuwarden, le machinist, lid E.V.c. ;
Hendericus �aarsma, geboren te Franeker, 12-3-1899, won�nde 
SchooldijkJe41 te Leeuwarden, stoker, die een protestschrij
ven tegen de uitzending van dienstweigeraars naar Indonesië 
ondertekende; 
Johannes Tromp, geboren te Leeuwarden, 29-9-1909, wonende 
Cronjéstraat 38 te Leeuwarden, stoker, lid E.V.C •• 
Bovendien zijn bij dit bedrijf werkzaam: 
Klaaske van der Meulen, geboren te Leeuwarden, 5-3-1932, 
wonende GalileerK"erkstraat 19 te Leeuwarden, schrijfster, 
wier broer Anna Willem van der Meulen, geboren te Leeuwarden, 
7-8-1926J deel uitmaakte van het cabaretgezelschap Amusante
en die zich veel in zeer links gerichte kringen bewoog;
Grietje Douna-Groothof, geboren te �ietjerksteradeel, 24-7-05,
wonende X-oësfraat 8 bov, te Leeuwarden, wier echtgenoot Sierk
Douna, geboren te Leeuwarden, 18-7-1904, lid van de E.Y.C. is.

De door bovengenoemde personen uitgeoefende invloed in 
het bedrijf is zeer gering. Geen hunner bekleedt een sleutel
positie, behalve J. Feitsma en R. Koerts. 

Gemeentelijke Dienst voor Sociale z�ken 

Bij deze dienst zijn 57 personen werkzaam. 
Geen hunner is bij een ext�emistische organisatie aangesloten. 
Bij deze dienst is werkzaam �nna Scholte, geboren te Achtkars
pelen, 3-9-1928, wonende Westerstraat 73 te Leeuwarden, werk.
ster, wier zwager Jan Pasveer, geboren te Leeuwarden, 2"'14-1912 
in 1949 een protestschrijven van het A.N.J.V. ondertekende. 

Provinciale Waterstaat in Friesland 

Het te Leeuwarden woonachtige personeel van deze dienst 
bestaat uit 24 personen, van wie niemand bij een extremisti
sche organisatie is aangesloten. 

Openbaar Slachthuis te Leeuwarden 

Bij deze dienst zijn 14 personen werkzaam, van wie nie
mand bij een extremistische organisatie is aangesloten. 

Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 

Bij deze dienst zijn 73 personen werkzaam, van wie nie
mand bij een extremistische organisatie is aangesloten • 
..ls loopknecht is bij deze dienst werkzaam: 

Klaas Visser, gebo�en te Amsterdam, 21-5-1888, wonende Achter 
Landbuurt 24 te Leeuwarden, wiens zoon Anne Visser, geboren 
te Leeuwurden, 1-7-1928, lid van de E.V.C. is. 
Als werkster is in dienst: 

- Petronella Johanna Elizabeth Vrind- Arnmerlaan, geboren te
x Leeuwarden, 15-1-1928, wier broer Petrus Jacobus Henê.rik:us

4mmerlaan, geboren te Leeuwárden, 12-2-1913, lid van de C.P.N. 
is. 
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Dienstgeheim 4 

Gemeente-Reiniging Leeuwarden 

Bij dit bedrijf ZJ.Jn 167 personen werkzaam. 
Van dit personeel zijn de volgende personen extremistisch ge
orienteerd: 
Roelof de Ruiter, geboren te Leeuwarden, 5-9-1906, wonende Gera
niumstraat 30 te Leeuwarden, 'iVaarheidlezer en lid geweest van 
de E.V.C., van beroep ontsmetter; 

�l Sjoerd Nijp, geboren te Leeuwarden, 18-7-1900, won�nde le Saskia 
dwarsstraat 12 te Leeuwarden, le chauffeur, Waarheidlezer; 

.Y' Henderikus Drijfhout, geboren te Leeuwarden, 10-1-1904, wonende 
3e Vegelindwarsstraat 21 "Ge Leeuwarden, tonnenbezorger, Haar
heidlezer en lid geweest van de E.V.C. 

�, An.toon Lens, geboren te Dokkum, 3-6-1900, wonende van Loonstraat 
15 te Leeuwarden, tonnenbezorger, lid E.V.C., \7uarheidlezer, 
lid van de arbeiderstoneelvereniging Voorwaarts; 

,x Jan Brouwers, geboren te Stiens, 26-4-1914, wonende Tijnjedijk 

� 
67 te Leeuwarden, tonnenbezorger, lid E.V.C. ; 

- ,>< Albert van Biessum, geboren te Leeuwarden, 17-8-1892, wonende
Menno van Coehoornstraat 20 te Leeuwarden, schippersknecht, 
Waarheidlezer; 

Oi'\ lbts� Petrus Roelé, geboren te Leeuwarden, 4-1-1905, wo1· ende le KJ.an
,·��· derijàwarsstraat 4 te Leeuwarden, asophaler, lid E.V.C. en Waar

heidlezer; 

• 

x Anne Elsinga, geboren te Leeuwarden, 17-3-1894, wonende Wijnh,at'n · 
ster.straat 5 te· Leeuwarden, voerman, zeer links georienteerd; 

1, Cornelis Polak, geboren te Leeuw<..rden, 15-12-1908, wonende 
Archipelweg 116a te Leeuwarden, voerman, lid Socialistische Unie 
lid geweest C.P.N., lid E.V.C., lid A.B.C., Waarheidlezer en lid 
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van de arbeiderstoneelvereniging Voorwaarts; 
Hendrikus Pel, geboren te Leeuwarden, 13-3-1891, wonende 5ont
dwarsstraat 44 te Leeuwarden, straatveger, communistis;h georien 
teerd; 
Andries Nederhoed, geboren te Harlingen, 15-12-1894, wonende 
;7ijnhornsterstraat 14 te Leeuwarden, straatveger, lid geweest 
E.V.C.
Douwe van der Land, geboren te Achtkarspelen, 30-7-1899, wonende 
Dorp 51 te Leeuwarden, landwerker, lid E.V.C.; 
Folkert Alma, geboren te Leeuwarden, 15-7-1886, wonende Insulind 
straat 62 te Leeuwarden, le chauffeur, lid Socialistische Unie; 
Cornelis Gras, geboren te Leeuwarden, 17-4-1891, wonende Spreeu
wenstraat 3 te Leeuwz.1·den, tonnenbezorger, lid C.P.N ., lid A.B.C. 
lid E.V.C., Waarheidlezer; 
Hendrik Westerdijk, geboren te Leeuwarden, 15-9-1908, �vonende 
Werl:ananslust 35 te Lee�warden, veemarktreiniger, lid C.P.N., 
lid E.V.C., Waarheidlezer; 
Evert Griepsma, geboren te Nijehaske, 31-3-1892, wonende vlijn
hornsterstraat 15 te Leeuwarden, veemarktreiniger, lid C.P.N., 
lid E.v.c.; 
Boele Jagersma, geboren te Marum, 20-4-1890, wonende Da.hliastraa 
25 te Leeuwarden, straatveger, lid E.V.C.; 
Sjoerd Jongsma, geboren te Dokkum, 11-7-1903, wonende Fabriek
steeg 52 te Leeuwarden, landwerker, Waarheidlezer en lid E.V.C.; 
Geert Zwerver, geboren te Leeuwarden, 15-6-1886, wonende Camstra
buren 25 te Leeuwarden, veemarktreiniger, lid E.V.B.; 
Sijbren de Jong, geboren te Harlingen, 28-3-1896, wonende Gro
ningerstraatweg 160 te Leeuwarden, si;raatveger, Waarheidlezer. 
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Van bovengenoemde personen bekleedt niemand een sleutel
positie. De invloed van de E.V.C. is bij de Gem. Reiniging 
vrij gering. 

Gemeentewerken Leeuwarden 

Bij deze dienst zijn 237 personen werkzaam. 
Van dit per�oneel zijn de volgende personen extremistisch 
georienteerd: 
Marius de Boer, geboren te Leeuwa1:den, 14-8-1929, wonende 
Wissesdwinger 1 te Leeuwarden, practicant, lid A.N.J.V., lid 
0.P.S.J. ; 
Johannes de Boer, geboren te Leeuwarden, 29-4-1901, wonende 
Wi ssesdwinger 1 te Leeuwarden, concierge, tlaarheidlezer; 
Johan Frederik Wuhl, geboren te 's-Gravenhage, 22-2-1891, 
wonende �choppershofstraat 38 te Leeuwarden, badmeester, 
lid E.V. C. ; 
Lieuwe Hellenga, geboren te Giekerk, 22-11-1902, wonende Rese
dastraat 8 te Leeuwarden, hulpgaarder, lid E.V.C.; 
Pieter Rinze Visser, geboren te Hardegarijp, 7-9-1897, wonen
de Azaleastraat 96 te Leeuwarden, plantsoenarbeider, lid ge
weest van de E.V.C.; 
Kornelis Elsinga, geboren te Leeuwarden, 23-3-1909, wonende 
Le_.lrumerstraat 16 te Leeuwarden, grondwerker, is \'laarheidlezer 
geweest en is thans lid van de P.v.d.A. 
Jan Pool, geboren te Leeuwarden, 29-12-1912, wonende Achter 
de Hoven 173 te Leeuwarden, g1·ondwerker, i7aarheicll.lezer • 
Bovendien werken bij deze dienst: 
Geert Doetjes, geboren te Leeuwarden, 12-7-1887, wonende 
Pieterseliewaltje 23 te Leeuwarden, wiens zoon Jan Doetjes, 
geboren te Leeuwarden, 24-4-1951, lid van de E.V.C. is. G. Doe 
jes is opperman van beroep. 
Pietje Koerts, geboren te Leeuvrarden, 5-1-1904, wo.:.iende Koe
plein 4 te Leeuwurden, schoonmaakster, wier echtgenoot Sijoerd 
de Jong, geboren te Bruch, 1-7-1901, lid van de E.v.c. is. 

Van bovengenoemde personen bekleedt niemand een sleutel
positie, J. de Boer heeft echter als concierge toegang in alle 
lokalen . 

De invloed van de E.V.C. is bij deze dienst zeer gering. 

Gemeentesecretarie Leeuwarden 

Op de gemeentesecretarie zijn 89 personen werkzaam, van 
wie niemand lid is van een extremistische organisatie. 
Van dit personeel maakt deel uit: 
Trijntje van der Wijk, geboren te Leeuwarden, 28-3-1932, 
wonende Saskiastraat 23 te Leeuwarden, wier vader lid van de 
C.P.N. is, de functie van voorzitter van de Rode Zangers be
kleedt en abonné is op het dagblad de Waarheid. T. van der
�lijk ondertekende een protestschrijven van de N. V • .ö. tegen
de veroordeling van 12 vrouwen die in Rotterdam voor de vrede
demonstreerden in Augustus 1950. Zij is werkzaam als jeugdige
kracht bij de afdeling bevolking.
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Provinciale Griffie te Leeuwarden. 
Bij de Provinciale Griffie te Leeuwarden ziJn �4 

warden wonende personen werkzaam, van wie niemand lid is van
een extremistische organisatie. 

Provinciale Planologische Dienst in Friesla...�d 

Bij deze dienst zijn 9 te Leeuwarden wonende personen 
werkzaam, van wie niemand lid is van een extremistische or
ganisatie. 

'Leeuwarden, 19-3-1951.
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-.cr:!e:n. a.;..n: 

Onder,:,t11P.nd.e -nGrs:iouen zijn :1.n d:.l.�nffl;uetre�d::i.ng bij het 
?rovincia.�l Eleotrioitei·i;sbed.x-ijf diFrtxict Bneek in de ...,rovtn
c:le Friesland. 
Boo..r_n.ma Rolke,;r.t, geboren ·te I:rrrnUlll, ö :�rJi 1913, boekhouder,

wonende Kerk.l-i.o.naan 19 te Sneek. Godsdienat 
Med.Tierv. Politiek.� richting l'.v.dd.-

L,'!Jffi4lläLf!..Jl�,.x...n, gebozen te Deli?i:1ij1.2{i Se:rpte�be:r 18i15, amb·ce:1/ll�r, 
wonende G·roenedijk 3 ta Bnnek. &odm1ienet geen. 
l'oJ.i tieke richting P "v. l, • A. 

--

p:eborert te Sne!.";k, 1 Januari 1900, hulrmon-teur,wonende KerY..hoflaan 24 te Sneek. Godsdienst 
gef:n. • .?oliticl-::c richting P. v .a .• A. 

---

g�boren te Lolswaxë.1 13 Hovc!llbe1· 1869
1 

mon-
teur �;onenclc h'1cios ,,oz-straat 2 te s�e�k. 
Godsdtenr,t trr;,1. !ierv, J..1oli ti1:ke richting 

�nm:s1 ,Tan,, 

?.v.d.A. 

monteur� ,,,onündc Kerl:hofluRn ,A te sn�ek. Deze _per
soon -5 t=J afla1mf.tie- 1.1.it Dl-�1e'1ter, gem-:r;!l.tt::· Smullinl'l"er 
land. uij staat nog- niet int!eschrr:ven in het bevol
ldnrf-lregister der gemeente �neek. f'6rsoOL'tlia van be 
tro1':k<:ne zal bij insch:t'tjviu.R te Brw0k r..ader worden 
o·nn;egevm1.

VoortA zijn in dit district nog ih di�uRtbetrekki:tg; 
.J2Hri van . ..4,s;'.L.Q, r.iontetu• • ,ion.ende te !jobrc--:i:t'U1'.C, gemeente 
brits.�rndP.el. 
�h .. .,.?:n.à.�n, se.hr.ijver, y:c;nend.e Sijbzanda.1:nt?�en rcme:-nte 

,7 erd s:rhen1. 
:,ll.. dn, ,-rn1l>tt'MHr, r.onende te I'T.ttncl:::-::r • 
�:il'!sr·t � ronte,,.r., ··, ouénó.e t-ë l�.;in'.:°;ker. 
lê"n.2�.n, ,�mbt�naar, :1on�nde 'te R:J.rl:ing<:c. 
,r!"\ r;:: ..... ,.,.,.<:< .,.O'·lt .,,,,... '"'"'1"'"'d"' .,_"' I1a:t·l'i ·1gon �:..s..... .... -- � , '" � .. - l..1,...4 , • """ -•,J. �... ..,. \..• .... • -&.-. - • 
];o..kr;:'i:-, 1r.on·:cm:, .. ,oncmde te HH:::-lin.gou. 
E..C2"QJ1, uoni;PUJ.", -;mnende tf? H:.trlin{:en. 
�el.;.e:�·1, l:\cntüttr 

1 
v onende te .Ha:rlit1.gan.. 

� n1:rinzn., mont�ur, w<.1nenà�· té'.: ;'\.rU.'Il
1
�:'.!�ie- n.tû ' or:.r.�?:raé!.cel. 

Q;r.atema, monteur, wonende te �itl.;jn.m, �·�J'fl.�1:mte p_ronserade0l. 
Voel':�, mo�·t:�ur, wonende 1;,;) �ll"i twrsum

> 
,•c-1.1 r:ntc 1vonserad,;:el.

c•ti"'•t""·t ... '\ .,. rnnbt'.!,"'�ar '·o�i,··l!Î"' .,.,,. B'>1 ... ,.. ... .,.a ,.!..!,..... •, O ;t:•l $1 f !_l,1!( _.i..11,"h J t ,,,_� ... \,," U\; , .s..t:'>,,t.,. ... 

.Qj.'�dn,:,�, L1onteur, ,,ouend.e t;;: Bol�i'·ard. 
1�1.ir-ma:.:rn ... .A, ·.-on2nde te 1Iindeloon�n" 
K�.l�J?_,. ami.,tenn�r, ,9oncnde 'Le Kc:1vlum, e;em;en·he R.o.:H. 
Jhl i=i•lI...t. , runb'h en.11� r � wor.�nd.e "!;� ·r,€'0ill!.?l" .. 
r.:·tHv ir.�::,. :J • mon t<fll.::, ,, Of1.e1:.�.c t ·� .... erur.H�:!'. 
De·.:?;tstrn S, v10,1ende "te �au.werd, .cz:cmeo:::n-l;e R:�U1"\"1·dcrhm11. 
I!A.11 E)l.1, ya,n, mon·e�ur, wonende te �iri.u";cr,i, gemeente P.auwe:rderhem. 

lieaar Procureur Gen�:raal, .f.g •• 1'lr,�o:;eu . ..!' van .Politie to It-..?cu0al"den. 
·e:e1· H::>ofd vnn der. ûentral!:?u Veiligheidediemrt te � &::c$,re��ge. Java.straat

no.ea 
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Daar laatst genoemde twintig nersonen niet te Sneek 
woonachtig zijn, l:an hun neraonG.lia alsmede huu. poli tiekc 
richting niet nader worden o..-.ecgi:. ven. Van dc::.e -neraonen is 
daaromtrent hier niet3 vari be1cond. 

Sneel:, füJ ra.art 1947 • 
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