
Huygen, Ir. Leon Bartholomeus. - Civiel-ingenieur. Ex-
Directeur dor N.V. Huygen & Wessel, nu der N.V. Wolter
& Dros. — Op 11 Juli 1881 geb. te Amersfoort, als zoon
van Ir. Constant August Huygen en Elisabcth Maria van
Berckel. - Op 19 Sept. 1910 trad hij in het huwelijk met
Judith Francisca Maria Tellegen, die het leven schonk
aan Constant August, gcb. 29 Juni 1911; Anna Ludovica
Maria Huberta, gcb. 11 O et. 191.3; Eugène Jean Marie,
geb. 3 Juni 1916; Judith Maria, geb. 11 Juli 1918; Ca-
tharina Johanna, gcb. 29 Juni 1921 en Leon Anfridus,
geb. 14 Mrt. 1924. - H. bezocht de Techn. Hoogeschool
te Delft en voltooide zijn opleiding door practischen arbeid
in Duitschland. — Ir. H. is thans één der voornaamste
autoriteiten op het gebied van centrale verwarming en
luchtconditionnoering. Vooral zijn studies inzake de ver-
warming door straling (de nieuwe Eng. vinding „pancl-
heating") zijn van groot belang. Er staan diverse patenten
w.o. op het gebied van den kctelbouw, op H.'s naam. - De
N. V. Huygcn & Wessel, waarvan hij sedert 1913 Direc.



teur is, werd in
1885 opgericht
door H.'s vader
en legt zich
thans speciaal
toe op centr.
verwarming en

— ventilatie. De
N.V. verschaft
werk aan onge-
veer 300 men-
schen. Zij voer-
de o.a. de instal-
laties uit in de
Kon. Paleizen
te 's-Gravenha-
ge, 't Loo en
Soestdijk, Kolo-
niaal Instituut
en Rijksmu-
seum. - In het
buitenland wor-
den H.'s paten-
ten in licentie
uitgevoerd .—De
wetensch. kant

van zijn werk heeft H. steeds zeer sterk aangetrokken.
In vaktijdschriften zoowel in binnen- als buitenland, heeft
hij over verwarming, ventilatie, luchtconditionneering en
„panelheating" geschreven. Herhaaldelijk vragen belang-
rijke buitenl. verwarmingsfirma's H. om advies. Ook
hoeft hij ettelijke lezingen gehouden, zoowel in Nederland
als in fiuitschland en Frankrijk. Hij houdt met zijn col-
lega's in alle deelcn van Europa voortdurend contact. -
In, 1938 werd hij mede-Directeur van de N.V. Wolter &
Dros & Huygen te Amersfoort en verliet als zoodanig
Huygen & Wessel. Tevens is hij leider van de Sociétó
Industriclle de Construction et cle Controle Thermiquc
te Parijs, lid van de K. v. K., voorz. van de R.K. Ver-
een, van Werkgevers in de verwarmingsiiidustrie, van de
comni. tot verbeter, van de toestanden in de verwarm.-
industrie en van do Industrieele Club. Daarnaast is hij lid
van het natuurk. gezelsch. van 1777 te Utrecht. Hij heeft
veel belangstelling voor beeldende kunsten en architec-
tuur. - Prins Frcdcriklaan 26, Amersfoort.


