
Leeuwen, Willem van. - Mede-firmant der firma Gebrs.
van Leeuwen, Wolindustrie gevestigd te Veenendaal en te
Arnhem. - Geb. 11 Dec. 1880, als zoon van Jacob van
Leeuwen, geb. 26 Mei 1855 en Cornelia Sophia Homoet

geb. 14 Sept.
1854. -Gehuwd
met Artina van
der Pol, geb. te
Tiel, 15 Nov.
1880. - Kinde-
ren : Cornelia
Elizabeth So-
phia, geb. 9 Apr.
1907; Elizabeth
Petronella Wil-
helmina, geb.
17 Mrt. 1912;
Jacob, geb. 6
Juni 1916. - v.
L. bezocht de
H.B.S. met 3-j.
cursus en ge-
noot vervolgens

privé-onder-
richt. - Reeds
zeer vroeg was
hij actief werk-
zaam in de fabr.
van sajetten en
wollen garens,
gedreven door

zijn vader en oom onder de firma Gcbrs. van Leeu-
wen, waarvan hij na het overlijden der vroegere firmanten
met nog twee compagnons, E. H. en M.. J. van Leeuwen,
de leiding heeft. - Deze fabriek werd reeds in 1789 ge-
sticht door A. van Leeuwen, als wolkammerij, en bestaat
derhalve in 1939 reeds 150 jaren. - Zij is in den loop der
jaren regelmatig gegroeid en werkt thans met een perso-
neel van ongeveer 700 arbeiders. - In 1921 werd de voor-
malige suikerfabriek te Arnhem aangekocht en geheel ver-
bouwd tot wolspinnerij en kousenfabriek. - De firma pro-
duceert momenteel -wollen brei- en haakgarens in den
meest uitgebreiden zin, zoomede wollen en. zijden dames-
en kinderkousen, heerensokken etc. in de grootste ver-
scheidenheid, en tevens tricotages en zijden ondergoe-
deren, voor welk artikel in 1937 een afzonderlijke fabriek
werd gebouwd. - Het bedrijf heeft zich de laatste jaren
sterk uitgebreid en is met uitzondering van liet laatste
jaar steeds volop met orders bezet geweest. — Voorheen
werd veel geëxporteerd naar Scandinavië en den Balkan,
doch momenteel wordt in hoofdzaak voor de binnenland-
sche markt gewerkt. — v. L. was gedurende 18 jaren lid
van don .Rijksnijvcrheidsraad en vele jaren bestuurslid
van do Geldersche Industr. club. Hij is secr. van het be-
stuur van het Chr. Lyceum, bestuurslid der Vereeniging
tot Chr. verzorging van zwakzinnigen te Ermelo en be-
stuurslid van andere filantropische instellingen. „Casa
Bla.nca", Utrechtscheweg 204, Arnhem.


