
Bouvy, Leon Jean Marie. - Dir. der N.V. J. J. Bouvy en
Zoon te Muiden. - Geb. 11 Sept. 1874 te Amsterdam, als
zoon van Henri Matheus Jean B. en Jeanne Mathijs. -
Geh. op 25 Juni 1901 te Hillegom met Gertruda Maria
Catharina Aloy-
sia Lomans,
geb. 22 Maart
1879 te Am-
sterdam, doch-
ter van Johan-
nes Gerardus
Lomans en An-
ua Afra Stuyt.
— Vier kinderen
zijn uit dit huw.
geb., t.w.: Ma-
rie Anne Fran-
coise, 2 Juli
ï902;JeanHen-
ri Joseph Cor-
noille, bedrijfs-
leider, 15 April
1904; Leon
Jean Nicolas, 6
Dec. 1907; In-
nocence Marie-
Anne Henriette
28 Dec. 1013. -
Het bedrijf der
N.V. J. J.' Bou-
vy en Zoon is
eender oudste en tevens een van de modernst geoutilleerde
zontziederijen van Nederland. Reeds in 1739 wordt gewag
gemaakt van drie zoutziederijen nl. Ie. Lange Gang 2e.
de Pauw en 3e. Lelie, te Muiden, waarvan slechts de zout-
ziederij „De Pauw" thans geëxploiteerd door de N.V.
J. J. Boiivy en Zoon, is blijven bestaan. 3 Sept. 1838
kocht Johannes Jacobus Bouvy „De Pauw" van Mr. van
Bosse, dus sinds een eeuw bevindt zij zich in het bezit der
familie Bouvy. De verwerking van het ruwe steenzout,
dat in tanks met een inhoud van 4.000.000 K.G. wordt
opgeslagen, geschiedt tegenwoordig (de reorganisatie en
verbouwing der oude fabriek nam destijds vijf jaar in
beslag) vrijwel automatisch. Leidingen voeren het in
water opgeloste en gezuiverde steenzout naar de automa-
tisch werkende vlakke ziedpannen, die elk een oppervlakte
van 130 vierkante meter hebben, ofwel naar de vacuum-
verdampingsinstallaties. De verdere verwerking levert
tenslotte een product op van 99,8% zuiver gehalte. Be-
halve keukenzout, verpakt tafelzout en selderijzout
(voor pikante smaak aan soepen, sausen, sla, enz.) fabri-
ceert zij ook hardkaaszout, grofzout, spekzout, hammen-
zout en slagerszout. Verder voor technische doeleinden
wordt mijn- en zeezont gebezigd en tenslotte badzout
zoowel voor luxe als medicinaal gebruik gefabriceerd. -



B. is al als jongen van 15 jaar in het bedrijf van zijn vader
gekomen en hoopt in 1940 zijn gouden jubileum te vieren.
In 1898 overleed zijn vader. Op 15 April 1925 werd de
firma omgezet in een naamlooze vennootschap. - B. was
jarenlang gemeenteraadslid en wethouder van Muiden,
penningmeester Witte Kruis afd. Muiden, van 1913—1923
burger] ij k lid van de mil. gezondheidscomm. in de stelling
A'dam, later genoemd vesting Holland, voorz.-secr.-penn.
van het ziekenfonds „Tot heil der Gemeente", welke func-
ties hij geheel belangloos, gedurende 25 jaar heeft ver-
vuld. Door zijn toedoen werden de reserves verdubbeld
en het ledental verzesvoudigd. — In 1913 was B. lid van de
commissie voor de inwendige restauratie en meubileering
van het Muiderslot, thans bestuurslid van het Hoog-
heemraadschap der Zeedijk beoosten Muiden, lid van den
gemeenteraad van Overveen, regent-bestuurslid van
Huize „Dumlust", lid van den K.v.K. te Hilversum en
lid van de alg. Zoutconventie A.Z.C. - Tal van buiten-
landsche reizen heeft B. gemaakt, w.o. een reis naar Afrika
een reis naar de Adriatische Zee en Dalmatië, diverse
autotochten door Europa, o.a. passen in Zwitserland enz.
Hij is een groot verzamelaar van antiquiteiten. O.m. bezit
hij een uitgebreide en vermaarde collectie Russische ikonen.
Deze collectie werd bezichtigd door honderden personen,
o.a. Jhr. Roëll, Minister de Graaf, Dr. Gratama en C. W. J.
Baart. — Ter Hofsteedeweg 23, Overveen.


