Haar Jr., Joannes ter - Koopman; oud-wethouder van
Amsterdam. - Lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraal. - Geb. 18 Aug. 1868. - Vader: .Joannes ter
Haar, koopman; Moeder: Anna Voortman. - Geh. met
Iskjen Catharina Pvomeny. Kinderen:
5
zoons en 4 dochters. - Na het
eindexamen der
Openbare Handelsschool
te
hebben
afgelegd, kwam ter
H. in 1885 bij
de fa. B. ter
Haar & Zn.,
waarin hij in
1901 als 'deelgenoot werd opgenomen
en
meer dan 30
jaar werkzaam
bleef. Inmiddels
werd hij verkozen tot lid van
den Amsterd.
gemeenteraad
en wethouder
van Publieke
Werkenen Handelsinrichtingon en van Bedrijven. Gedurende 26 jaar
had hij zitting in de Prov. St. van N.-Holland, terwijl hij
sedert 1930 lid is van de Eerste Kamer. Tijdens het verblijf van Dr. W. de Vlugt in Ned.-Indië was t. H. wrnd.
burgemeester van Amsterdam. — Op meer dan een gebied
heeft hij verschillende belangrijke functies bekleed; hij
was comm. der N.V. Kon. Nederl. Hoogovens en Staalbedrijven te Velzen, afgevaardigde van de gemeente in den
Raad van Beheer van het Kol. Instituut; voorz. van de
Groote Club, Doctrina et Amicitia, en van de Amsterd.
Ijsclub, regent en later voorz. van het Burgerweeshuis.
Voorts was hij ged. eenige jaren lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken, voorz. van het Nat. Comité van
Oranje en Nat. organisaties en lid van eenige Staatscomm.;
afgevaardigd in 1919 naar het „Labourcongres" te

Washington. - t. H. werd benoemd tot off. in de orde van
Oranjc-Nassau; ridder in de orde van den Ned. Leeuw;
comm. in de Kroonorde van Italië en comm. in de orde
van. Burg. Verdienste van Spanje en op 18 Aug. jl. tot
commandeur in de Huisorde van Oranje. - In 1930-31
maakte hij een reis naar Ned.-Indië; hij bracht o.a. bezoeken aan Sumatra, Java en Bali, was de gast van den
Gouverneur-Generaal en werd door den Sultan van
Djokja uitgenoodigd tot het bijwonen van een groot feest.
- Groote belangstelling heeft hij voor literaire kunsten
en wetenschappen; tot zijn meest geliefkoosde takken van
sport behooren de ijs- en paardensport. - Jan Luykenstraat 60, Amsterdam.

