
Haersolte, Mr. Johan Frederik, Baron van. — Geb.
15 Oct. 1880 te Zwolle, uit het huwelijk van Coenraad
Willem Antonie Baron v. H., burgemeester en secretaris
der gemeente Zwollerkerspel, geb. 4 Oct. 1842 te Zwolle,
en Helena De-
bora van Reede
geb. 25 Juli
1854 te Stad
Almelo. - Geh.
op 7 Maart 1916
te Utrecht met
Jkvr. Ernestine
Amoene Sophie
van Holthe tot
Echten, geb. 23
Pebr. 1890 te
Utrecht. - Uit
dit huwelijk zijn
een zoon en een
dochter gebo-
ren, t.w.: Koe-
lof Arent Vol-
kier, op 2 Juli
1919 en Marie
Louise, op 21
Oct. 1923. -Na
te Zwolle de la-
gere school en
het gymnasium
te hebben be-
zocht, studeer-
de Baron v. H. aan de .Rijksuniversiteit te Leiden en pro-
moveerde aldaar in 1908 op stellingen tot Mr. in de rech-
ten. - Hij vestigde zich aanvankelijk te Zwolle als advo-
caat en procureur en wijdde zich aan beheer en ontginning
van zijn landgoed Gerner, onder Dalfsen, waar hij zich in
1930 metterwoon vestigde. Van 1909 tot 1919 had hij te
Zwolle zitting in den gemeenteraad, waarvan vier jaar als
wethouder. Van 1921 tot 1.938 was hij directeur van de in
laatstgenoemd jaar geliquideerde N. V. Noordoosterlocaal
Spoorwegmaatschappij. Baron. v. H. is rechter-plaatsverv.
in de Arr. Rechtbank te Zwolle; dijkgraaf van het Water-
schap de Noorder Veehtdijken; plaatsvervangend lid en
secretaris van. den Raad van Beroep voor de Dir. Belas-
tingen, te Zwolle; lid van het dag. bestuur van de Neder-



landsche Heide-Maatschappij; lid van het bestuur der
hoofdafdeeling Ruilverkaveling dezer maatschappij;
comm. van de Amsterdamsche Bank N.V. en van de N.V.
Onderlinge Boerenbrandwaarborg Maatschappij. — Voorts
is Baron v. H. kamerheer in buitengewonen dienst van
H.M. de Koningin en lid van den Hoogen Raad van Adel.
- Hij is ridder in de orde van Oranje-Nassau, drager van de
Watersnoodmedaille in zilver en van de Herdenkings-
medaille van het huwelijk van H.H.K.K.H.H. Prinses
Juliana en Prins Bernhard. - Huize „Gerner", Dalfsen.


