
Brauw, Jhr. Mr. Albert Karel Cornelis de. - Advocaat
bij den Hoogen Raad, directeur der Bataafsche Brand-
waarborg Mij. te 's-Gravenhage. - Gcb. te 's-Gravenhagc,



10 Maart 1884. - Vader: Jhr. Mr. Engelbert Nicolaas de
Br au w, advo-
caat bij den
Hoogen Raad.
- Moeder: Jkvr.
Ariane Maria
van Doorn. -
Geh. met Jkvr.
Maria Teding
van Berkhout.
-Kinderen: Jhr.
Mr. Pieter Jan
Willem, geb. 30
Nov. 1912, ad-
vocaat te 's-

Gravenhage,
geh. met Jkvr.
N. C. H. Baro-
nesse van Tuyll
van Scroosker-
ken; Jhr. Nieo-
laas Engelbert,
geb. 5 Dec.
1914, assistent
bij de Deli Mij.
te Bind j ei; Jhr.
Willem Mau-
rits,geb. lOMrt.

1917; Jkvr. Elisabeth Wilhelmina Malvina, geb. 30 Jan.
1919; Jkvr. Louise Ariane, geb. 15 Febr. 1923; Jkvr.
Amelia Albertina Mary, geb. 30 Juni 1927. - Jhr. Mr. d. B.
bezocht het gymnasium in zijn geboortestad en liet zich
na het behalen van het einddiploma als student in de
rechten aan de Universiteit te Utrecht inschrijven, waar
hem in 1909 zijn titel werd verleend. Zijn organisatorische
talenten kwamen reeds in die periode tot uiting, hetgeen
gedemonstreerd werd door zijn verkiezing tot rector van
het Studenten Corps van zijn Alma Mater in het jaar 1906.
- Na het beëindigen van zijn studiën kwam hij op het kan-
toor van zijn vader; sedert 1935 maakt hij deel uit van den
Raad van Tucht en discipline. Voorts is Jhr. Mr. d. B. oud-
lid van. de Prov. Staten van Zuid-Holland; lid van de
Staatscommissie voor de Nederlandsche Burgerlijke Wet-
geving (commissie Limburg); oud-president van de Ned.
Advocaten Vereen.; lid van de Comm. van Advies van de
Anti-Revolutionnaire Staatspartij; secr. der Comm. van
Toezicht op de Bijzondere Leerstoelen en de Bijzondere
Universiteiten ; president-comm. der Suikeronderneming
„Tjomal"; comra. der Cultuur Mij. „Wonolangan"; cura-
tor van het Christ. Gymnasium te 's-Gravenhage; presi-
dent van het college van notabelen en ouderling van de
Ned. Hervormde Gemeente aldaar. - Jhr. Mr. d. B. maak-
te verschillende reizen in en buiten Europa. - Zijn ver-
diensten werden officieel erkend met de benoeming tot
ridder in de orde van den Ned. Leeuw. - Hij wijdt zich
aan de Oxfordbeweging, en leidde de eerste der Pinkster-
bijeenkomsten te Utrecht in 1937. - Jan van Nassau-
straat 88, 's-Gravenhage.


