
Doorne, Hubertus Josephus van. - Industrieel. Direc-
teur Van Doorne's Aanhangwagenfabriek N.V. (DAF),
Eindhoven. - Geb. te Horst (Limburg), l Jan. 1900 als
zoon van Martinus van Doorne, geb. 25 Nov. 1870 en

Petronella Ver-
voort, geb. 29
Sept. 1866.
Geh. met Maria
•Henrica Reyn-
ders. - Kinde-
ren : Martina
Petronella Ma-
ria, geb. 26
Febr. 1930, Jo-
anna Wilhelmi-
na Theresia,
geb. 26 Febr.
1930, Martinus
Petrus Johan-
nes Hubertus,
geb. 22 April
1932 en Petrus
Johannes Ga-
briël, geb. 14
Deo. 1934. - v.
D. genoot gedu-
rende eenige j .
zijn opleiding in
de smidse van
zijn vader, later
was hij werk-

zaam bij diverse andere bedrijven, het laatst als bedrijfs-
leider in een machinefabriek. — In 1928 stichtte hij een
onderneming onder den naam Machinefabriek Hub. van
Doorne. Twee jaar later werd begonnen met de fabricage
van opleggers en aanhangwagens met bijzondere eigen-
schappen, onder het merk DAF en werd het bedrijf omge-
zet in een N.V. onder den naam Van Doorno's Aanhang-
wagenfabriek N.V. Een zeer groote verbetering heeft
v. D. in de opleggers en aanhangwagens gebracht door
zijn speciale lichte constructie, waardoor een groote be-
sparing in het eigengewicht en als gevolg daarvan in de
belasting werd verkregen. Behalve deze producten wer-
den door v. D. versch. constructies ontworpen o.a. terrein-
voertuigen ten dienste van het leger. — v. D. staat aan
het hoofd van een steeds groeiend bedrijf, dat zoowel
in als buiten Europa een goede reputatie geniet. Het
groote afzetgebied bestrijkt naast Nederland en België
(waar een eigen filiaal gesticht is) Nederlandsch-Indiö,
Balkanstaten, Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika,
Polen, Noorwegen. In versch. landen met eigen auto-
industrie werden licenties verkocht, v. IX heeft 33
patenten voor uitvindingen op z i j n naam, waaronder
details van opleggers en aanhangwagens, terreinvoertui-
gen enz. Momenteel houdt hij zich verder bezig met het
transport op den weg en de motoriseering van het Leger.
- 't Hofke van Marijke, Deurne.


