
Doorn, Jhr. Mr. Elisa Cornelis Unico van. - Adv. en proc.
te 's-Gravenhage. - Geb. te Middelburg, 5 Aug. 1881, als
zoon van Jhr. Mr. Johan van Doorn, in leven o.m. Raads-
heer in het Gerechtshof te 's-Gravenhage, en Mary Vinceii-
tia Boddaert. -
Kinderen: Jhr.
Mr. Johan, geb.
25 April 1909,
adv. en proc. te
's-Gravcnhage,

geh. met Catha-
rina Commijs;
Jhr. Theodoor
Willem Corne-
lis, geb. 31 Mei
1911, reserve
1ste luit. der
Cavalerie, be-
kend sportvlie-
ger; Jkvr. Eli-
sabeth Jean-
nette Christine.

Jhr. v. D.
doorliep het
Gymnasium te
Amsterdam en
liet zich vervol-
gens als student
in de rechten
aan de Univer-
siteit te Leiden
inschrijven, waar hij in 1906 op stellingen tot meester in
de rechten promoveerde. - Hij vestigde zich nadien te
's-Gravenhage als adv. en proc. en was aldaar bovendien
van 1911 tot 1919 kantonrechter-plaatsvervanger, van
1927 tot 1933 rechter-plaatsvervanger in de Arrondisse-
mentsrechtbank en is sedert 1933 raadsheer-plaatsver-
vanger in het Gerechtshof. Momenteel is Jhr. v. D. Deken
der orde van advocaten te 's-Gravenhage; pres.-comm. en
lid van den Raad van Toezicht der Westl. Hypotheek-
bank; commissaris der Westl. Stoomtram weg Mij.; lid
van den Leidschen Universiteitsraad, alsmede curator van
verschillende fondsen en instellingen op liefdadig gebied.
- Van 1919 tot 1921 is Jhr. v. D. aanvankelijk als jur. secr.
der directie, later als directeur aan de Kon. Stearine-
kaarsenfabriek „Gouda" te Gouda verbonden geweest. —
Hij woonde als kind eenige jaren in West-Indië, alwaar
zijn vader Procureur-generaal bij het Gerechtshof was en
maakte reizen naar Egypte, Marokko, Algiers en versch.
landen van Europa, o.m. als lid der Ned. Delegatie naar
congressen der Union Intern, des Avocats en als ver-
tegenw. der Haagsche Balie. Hij maakt deel uit van de
Joharmiterorde en is onderscheiden met de benoeming
tot off. in de orde van Oranje-Nassau. - Hij legde steeds
veel belangstelling voor sport aan den dag, hetgeen o.m.
tot uiting komt in de vele functies, die hij in de sport-
wereld bekleed heeft. - Zoo was hij bestuurslid van het
Ned. Olymp. Comité en werkte als zoodanig mede aan de
regeling'van de Olympische Spelen, in 1928 te Amsterdam
gehouden, en aan' den bouw van het Amst. Stadion. De
sport, die voornamelijk zijn belangstelling had, was roeien.
Als student nam hij deel aan wedstrijden voor de Leidsche
Studenten Roeivereen. Njord, waarvan hij ook pres. was
en thans nog eerelid is. Van 1920-1928 was hij voorz. van
de Roei- en Zeil vereen. Hollandia te Alphen aan den Rijn,



van 1921—1925 bekleedde hij het voorzitterschap van den
Ned. Roeibond. In deze laatste functie legde hij zich in het
bijzonder toe op het bevorderen van de deelneming van
Ned. ploegen aan buitenl. wedstrijden en van de ver-
sterking van int. contact op roeigebied. Op vele congressen
van de int. roeiorganisatie vertegenwoordigde hij den Ned.
Roeibond. Ook was hij vele jaren bestuurslid van de Kon.
Zeil- en Roeivereen. en van de Roeivereen. „de Laak". -
Dennenweg 124, 's-Gravenhage.


