
Haersolte van Haerst, Joan Walrave, Baron van. —
Directeur sinds 1928 der N.V. „Woningmaatschappij" en
der N.V. „Mij. v. Onroerende Goederen", beide gevestigd
te Delft. - Geb. te Doetinchem, 15 April 1887, als zoon
v. Johan Chris- _.
tiaan, Baron v.
Haersolte van
Haerst en Sara
van Houten,
uit een dei-
oudste families
van Nederland
— de geslachts-

booin gaat te-
rug tot 1330. -
Geh. met Anna
Willemina 's-

Gravesande
Guicherit.
Dochter: Simo-
nette Marie,
Baronesse van
Haersolte van
Haerst, geb. 8
Oct. 1914, geh.
met Mr. C. W.
A. Baron van
Haersolte, ge-
zantschapssecr.
te Stockholm
- Baron v. H.
ontving een opleiding tot Zeeofficier aan het Kon. Insti-
tuut voor de Marine te Den Helder en werd na het
examen voor officier „als No. l" afgelegd te hebben
benoemd tot Adelborst Ie Klasse (thans genoemd luit. ter
zee 3e klasse). 2 jaren later volgde de bevordering tot Luit.
ter Zee 2e KI. in welken rang hij op l Nov. 1913 den
Marine-dienst verliet. Tengevolge van de mobilisatie in
1914 kwam hij weer in actieven dienst als landstorm-
plichtig luit. ter zee van 21 Aug. 1914—l Nov. 1915. —
Baron v. H. was van 1918-1928 gedel. lid van den Raad
van Beheer der Alg. Bewaarplaatsen en Reclame Mij. te
Amsterdam; was tijdens den wereldoorlog chef der afd.
controle der Kaas vereen.; was voorts korten tijd werk-
zaam op de afd. Telegrammen bij de Ned. Overzee Trust;
Mede-oprichter der Haagsche Burgerwacht, waarvan hij
evenwel het lidmaatschap heeft moeten opzeggen wegens
het feit, dat hij deel uitmaakt der Nationaal Socialistische
Beweging. Baron v. H. is thans lid der Prov. Staten van
Zuid-Hofland; Bestuurslid der Vereen, van huis- en grond-
eigenaren „Het Eigendom" te Delft. - Zijn militaire ver-
diensten werden officieel erkend door de verleeningen van
het Expeditiekruis met de gespen Kleine Soenda eil.,
Atjeh en Nieuw Guinea, alsmede het Mobilisatiekruis. -
Baron v. H. maakt deel uit van de Ridderschap van
Overijssel. -Van zijn hand verschenen in de Nieuwe Arn-
hemsche Courant 'de artikelenreeksen „Reisherinnerin-
gen van een Zeeofficier" en „De overwintering van Hr. Ms.
Brinio op Bath". - In den loop der jaren maakte Baron
v. H. reizen door geheel Europa, met uitzondering van
Rusland en den Balkan, naar Noord-Afrika, Ned.-Oost-
Indië en de Vereen. Staten van Noord-Amerika. - In
vroeger jaren had Baron v. H. zeer veel belangstelling
voor het verzamelen van postzegels, de laatste jaren heeft
hij zich echter geheel aan de politiek gewijd, getroffen
door het groote verschil in de toestanden in Duitschland
en Italië vóór en tijdens het Fascistisch Régime, gecon-
stateerd op zijn jaarlijksche buitenlandsche reizen. Hij is



commandant van de Haagsche afdeeling van het Hoofd-
kwartier der N.S.B.: het Willem de Zwijger Huis, alwaar
de vergaderzaal voor de N.S.B.-kamerleden is gevestigd,
benevens eenige diensten te hunnen behoeve. - Laan
Copes van Cattenburch 17, 's-Gravenhage.


