
Bredero, Adrianus Hendrikus. Dir. N.V. Bredero's
Bouwbedrijf B.B.B, te Utrecht. - Geb. 30 Juli 1889 te
Utrecht. — Vader: Richard Hubertus Bredero, aannemer;
Moeder: Johanna Tibaud. - Den 6en Sept. 1916 te Gouda



gehuwd met Johanna Jaspers. - Kinderen: Bichard
Hubertus, geb. 22 Juni 1917; Johannes Lambertus, geb.
l Sept. 1918; Johanna Hendrika, geb. 16 Mei 1920; Adri-
anus Hendrikus, geb. 22 Sept. 1921; Lambertus Hubertus,
geb. 14 Oct. 1923; Elisabeth Maria, geb. 15 Nov. 1924;
Hubertus Richard, geb. 4 Jan 1927; Lodewijk Johan
Jozef, geb. 10 Mrt. 1929; Thomas Johannes, geb. 25 Jan.
1931; Cornelis Wilhelmus, geb. 27 Nov. 1932. - B. ontving
zijn onderricht aan de St. Willibrordus-school te Utrecht
en ging daarna over naar de Ambachtsschool aldaar. Nadat
hij in 1906 zijn einddiploma had verworven, volgden eeni-
ge jaren van practischen arbeid in de zaak van zijn vader.
Bovendien bekwaamde hij zich bij Arch. de Hoog te
Utrecht in het bouwkundig teekenen. -In 1921 richtte B.,
tezamen met zijn vader en zijn broer, de N.V. Bredero's
Bouwbedrijf op, welke onderneming in de eerste jaren v. h.
bestaan belast was m. d. uitvoering van werken te Maas-
tricht en Heerlen. - Na het overl. van zijn vader in 1925,
onderging de N.V. in 1927 een algehoele reorganisatie, en
werd aan B. alleen het beheer opgedragen. In de jaren die
nu volgden, namen de zaken een groote vlucht. Men voer-
de den naam ,,B.B.B." in, en vestigde, behalve het hoofd-
kantoor te Utrecht, waar de teekenafd., administratie en
propagandadienst zijn ondergebracht, voor en na filialen
in verschillende plaatsen en steden van ons land, achter-
eenvolgens: Eindhoven, Nijmegen, Tilburg, de Bilt, Zeist,
Venlo, Arnhem, Zwolle, .Deventer, Wageningen, Breda,
Vught, 's-Hertogenbosch, Haarlem en Maastricht. - In
1937 ontving B. de vereerende opdracht, een uitgebreid
woningcomplex in een der voorsteden, van Londen te bou-
wen, voor de Better British Buildings (Ltd.), van welke
Mij. hij tot Dir.-gen. werd benoemd. - Voorts was hij van
1927 tot '35 lid v. d. Utrechtschen Gemeenteraad, als-
mede secret, v. d. Kath. Bond van Bouwpatroons. — B.
suggereerde enkele artikelen op het gebied van volkshuis-
vesting in de „Maasbode" en redigeert voorts zijn eigen
maandblad „Bredero's Bouwbedrijf". - Duitschland,
België, Frankrijk en Engeland werden in den loop der
jaren door hem bereisd. - Hij heeft een groote belang-
stelling voor goede literatuur en leest bij voorkeur roman-
tische werken o.a. die van Albert Kuyle en A. den Doo-
laard. Voorts is hij een enthousiast beoefena-ar van de
zwem- en de ruitersport. - Ramstraat 25, Utrecht.


