
Muiier, Gerard Haitsma. - Consul van Luxemburg. -
Commissionnair in effecten en assuradeur. — Geb. te Win-



terswijk op 27 Apr. 1887, als zoon van Eco Haitsma
Muiier, burgemeester, en Aleida Thoden van Velzen. -
Hij stamt uit
een Fransen ge-
slacht van refu -
giés, dat hier te
lande, behalve
vele officieren,
ook talrijke bur-
gemeesters in
Friesland en in
andere gewes-
ten heeft opge-
leverd. - In
1914 huwde hij
met Cornelie
Jacqueline La-
bouchere, doch-
ter van den
vroegeren direc-
teur, thans pre-
sident-commis-
saris van „De
PorceleyneFles'
te Delft. - Kin-
deren : Cornelie
Jacqueline, geb.
te Rijswijk Z.H.
18 April 1916;
Aleida Wijnanda, geb. te Sloten (Fr.), 9 Februari 1918;
Machteld, geb. te Zeist, It5 Sept. 1922 en Jean Gaspard,
geb. te Zeist, 24 Juli 1927. - H.M. genoot zijn opleiding
aan de H.B.S. te Zutpben en de gemeente-secretarie te
Hof van Delft. - Van 1913 tot 1919 was hij burgemeester
van Sloten in Friesland . Hij was daar tevens president -
kerkvoogd en voorz. van verschillende plaatselijke ver-
eenigingen. O.a. werkte bij voor de bevordering van het
vreemdelingenverkeer; hij richtte een V.V.V. voor Zuid-
west-Friesland en een provinciale V.V.V. op; van de eene
was H.M. voorzitter, van de andere secretaris. Verder
stond hij op de bres voor den aanleg van een spoorlijn
Stavoren-Balk-Sneek en trad hij op als districts-commis-
saris v. d. Vereen. „De Nederlandsche Padvinders" voor
de prov. Friesland. - In de provincie Utrecht, waar hij
woonde van 1920 tot 1937, had hij soortgelijke functies.
Hij was van 1919 tot 1923 voorz. v. d. Vereen, voor Vreem-
delingenverkeer te Utrecht, secretaris v. d. Doornsche
Golf club en is thans bestuurslid v. d. Utr. Golf club „De
Pan". - Daarnaast was hij van 1922 tot 1.928 correspon-
dent Ie klasse bij de Ned. Bank te Zeist en van 1928 tot
1932 remisier bij de firma Labouchere & Co., bankiers te
Amsterdam. - Thans oefent H.M. de volgende functies
uit; hij is directeur van de N.V. „Het Buitenverblijf in
Nederland", Landgoederenbureau en Assurantiekantoor
te Zeist en van de N".V. tot Exploitatie v. h. Landgoed
„De Hoogstraat" te Leersum. Voorts is hij lid v. d.
Vereen, voor den Effectenhandel te Amsterdam en com-
missionnair in effecten, lid der firma G. Haitsma Mulior
te Amsterdam en Zeist. - Tenslotte is H.M. dan nog
commissaris v. d. Nutsspaarbank te Zeist, v. d. Kon.
Delftsche Aardewerkfabriek „De Porceleyne Fles", v. h.
Joost 't Hooft & Labouchere te Delft en van Hotel Her-
mitage te Zeist. - In zijn vrijen tijd verdiept hij zich bij
voorkeur in lectuur van genealogischen aard. — Villa
„Het Witte Hek", Woudenbergscheweg 34, Zeist.


