Leeuwen, Antonius Hendrik van. - Architect; lid van
den B.N.A. - Geb. 16 Nov. 1893 te 's-Gravenhage, waar
zijn vader, Antonius Martirms van Leeuwen, hoofd eener
school was; Moeder: Cornelia Kok. - Hij huwde op 21 Jan.
1920 met Janna Maria Zijlstra en heeft drie kinderen:
Henk, geb. 26 Jan. 1921; Duco Louis en Eduard Anton,
beiden geb. op 21 Dec. 1928. - Van 1911-1915 bezocht v.
L. de 3-j. Ambachtsschool. Daar hij zich sterk voelde aangetrokken tot de architectuur, ging hij studeeven aan
de Academie voor Beeldende Kunsten en technische
wetenschappen te 's-Gravenhage, waar hij het diploma
„Schoone Bouwkunst", on de acte M.Ó. bouwkunde
behaalde. - Gedurende de geheele mobilisatie was hij in
militairen dienst; daarna was hij eenigen tijd als teekenaar

bij de architecten Brinkman te
Rotterdam en
Meyburg te
's-Gravenhage
werkzaam. Vervolgens was hij
verscheidene jaren in Haagschen gemeentedienst; vier jaar
als
technisch
ambtenaar bij
de
gemeentewerken, daarna
vijf jaar als leeraar aan een
avond-cursus
van het Gem.
Nijverheidsonderwijs. - Sedert
1925 'is hij zelfstandig als architect gevestigd. Hij is lid
van den B.N.A.
en van het Koninkl. Instituut voor Ingenieurs. - Op zijn
naam staan de ontwerpen van winkels, kantoren, restaurants, modemagazijnen, het tentoonstellingsgob. Houtrust
met overdekte kunstijsbaan; hij was arch. entechn. leider
van de Wereld-Jamboree 1937 te Vogelenzang en ongeveer
300 villa's en woningen door het geheele land. - v. L.
neemt op het gebied van de luchtbescherming in ons land
een belangrijke plaats in. Niet alleen schreef hij over dit
onderwerp tal van courantenartikelen en gaf hij, tezamen
met Ir. H. Sangster, het werkje „Schuilplaatsen en beveiliging tegen luchtaanvallen." uit, doch ook ontwierp hij
in één van zijn gebouwen den eersten gasdichten en scherf vrijen kelder.- Bovendien is hij adviseur der Nederl. Vereen
voor Luchtbescherming; lid van den Baad van Bijstand
der afdeeling 's-Gravenhage van die Vereeniging en. docent
aan de School voor Luchtbescherming te Haarlem en aan
den cursus voor instructeurs te 's-Gravenhage. - Door het
geheele land heeft hij lezingen gehouden. - Ook in de
padvindersbeweging neemt v. L. een leidende positie in;
hij issecr.vanden Nationalcn Padvindersraad; Penningm.
en Comm. voor uitrustingen en iiniformen van het nationaal Hoofdkwartier; Districtscomm. van 's-Gravenhage
en lid van het Plaatselijk Comité te 's-Gravenhage. - In
1930 volgde hij de „ Gulwell"- cursus te Ommen en behaalde de zgn. „woodbadge''. - Verder is hij Ridder in de
orde van Oranje-Nassau en bezit hij het Dankbaarheidsinsigne van de Ned. Padvinders. - Hij bereisde vrijwel
geheel Europa..- Kiplaan 3, 's-Gravenhage.

