
Geldens, Ludovicus Petrus Joseph. — Directeur der N.V.
Bouw- en Handel-Mij. „Gelria-Hollandia", te Amsterdam.
- Geb. 19 Mei 1882 te .Druten. - Vader: Nicolaas Aloysius
Geldens, Steenfabrikant en Gemeenteraadslid te Druten;
Moeder: Jo-
hanna Hendri-
ka Alegonda
van Lunen. — 8
Februari 1906
te Amsterdam
geh. met Jo-
hanna Maria

Wilhelm ina
Meulevelt. -
Kinderen: Ma-
ria, geb. 25 Jan.
1915. - Na de
H.B.S. te Rol-
duc te hebben
doorkropen, be-
gon G. reeds op
17-jarigen leef-
tijd als adsp.
vaandrig bij de

Landmacht
zijn militaire
loopbaan. Ver-
volgens was hij
van 1907 tot
1928 eigenaar
van een Steen-
en Pannenfabrick aan de Jutfaascheweg te Utrecht. Toen
echter het stadsgedeelte, waar de fabriek gelegen, was, ge-
heel werd bebouwd, sloopte G. deze fabriek en verkocht den
grond als bouwterrein. Twee jaar later richtte hij te A'dam
de N.V. Bouw- en Handel-Mij. „Gelria-Hollandia" op en
werd derzelver Directeur. - Sedert 1927 is G. Ridder i.d.
Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Voorts werd
hij begiftigd met het Mobiiisatiekruis, liet Officierskruis
voor langduriger! dienst, alsmede met den Verguld-Zilve-
ren leg-pcnning met oorkonde der stad Borculo, voor be-
wezen gewichtige diensten in verband met de cycloon-
ramp. - Van 1915 tot 1928, dus tijdens de periode dat G.
Steen- en Pannenfabrikant was, was hij Voorzitter van
den door hem opgerichten Bond van Dakpannenfabrikan-
ten in Nederland. Tevens werd hij in dezen tijd door de
Ned. Regcering tot Lid benoemd van de Comm. van Ad-
vies voor het Rijkskleiproefstation te Gouda; is lid. van de
Commissie T2 (voor Baksteen en Dakpannen) van de
Hoofd-Commissie voor de Normalisatie in Nederland



(ingesteld door den Min. van Nijverheid en. het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs).; is Lid v. d. Comm. v. Advies
voor de Groep Bouwmaterialen van de Kon. Ned. Jaar-
beurs ; is sinds Juni 1935 Res. Luit. Kol. bij het Landstorm
korps Motordienst; is opr. en Lid v.h. bestuur van de
Vereen, van Officieren van den Motordienst; is mede-opr.
en. Beschermheer v. d. Amst. Vereen, van Vrijwilligers bij
het Vrij w. Landstormkorps, Motordienst; mede-oprichter
en Oud-Penningmeester v. h. Centraal Comité tot Waar-
schuwing tegen eenzijdige ontwapening, thans genaamd
„Centraal Comité tegen ondermijning van 's Lands Weer-
kracht; was opr. en tot .1926 Voorz. v.d. Afd. Utrecht v.d.
Algem. R.K. Off i eieren-Vereen.; is Voorz. v. d. Afd.
Amsterdam v.d. Algem. R.K. Officieren-Vereen.; is Lid
v. d. Comm. van Toezicht op de R.K. Mil. Vereen, te
Utrecht. -- de Lairessestraat 115, Amsterdam-Z.


