
Buskens, Petrus Gerardus. - Architect. - Den 9en Oct.
1872 te Rotterdam geboren als zoon van Antonia van
Hellemondt en Franciscus Gerardus Buskens. - Hij huwde
op 7 Oct. 1897 met Petronella Maria van Haaren. - Kin-
deren: Maria, geb. 25 Juli 1898, geh. met Hubert Beckers;
Antonia, geb. 15 April 1900, geh. met A. Jungerhans;
Johanna, geb. 12 Jan. 1902, geh. met H. F. Kraayvanger;
Petronella, geb. 3 Febr. 1903, geh. met Mr. R. H. M. Hoo-
geweegen; Franciscus, geb. 3 Juli 1904, geh. m. Johanna
van Staay; Petrus, geb. 22 Aug. 1907, geh. met B.Tordoir;
Henricus, geb. 16 Juni 1909, Bouwk. Ingenieur; Gerardus,
geb. 12 Mei 1913 en Francisca, geb. 27 Juli 1925. - Na het
verlaten der lagere school werd B. te werk gesteld in het
bedrijf van zijn vader, die metselaarspatroon was. In zijn
vrije uren volgde hij den. avondcursus aan de Academie v.
Beeldende Kunsten en Techn. Wetenschappen te Rotter-
dam. Eenigen tijd later stierf zijn vader en boden diens
compagnons B. de betrekking van opzichter-uitvoerder
aan. Daar hij zich echter bijzonder tot de architectuur



aangetrokken
voelde, vond hij
in dezen, werk-
kring geen vol-
doening en liet
zich inschrijven
voor de dagcur-
sussen welke
d oor Prof. E ver s
aan genoemde
academie gege-
ven werden. Na
het volbrengen
van zijn studie
vestigde hij zich
als architect.
Zijn eerste wer-
ken waren
woonhuizen aan
de Boschlaan en
de Schiekade te

Rotterdam.
Verder ont-
wierp hij café-
rest. „Lommer-
rijk" te Hille-

gersberg, het St. Franciscus Gasthuis te R'dam, de St. Elisa-
bethskerk, het St. Luciagesticht, het Regentessehuis a. d.
Glashaven, de St. Willebrorduskerk, de St. ïheresiakerk,
het kantoorpand „Handel & Nijverheid", alle te Rotter-
dam, alsmede het St. Aloysius College te 's-Gravenhago,
de St. Franciscuskerk te Heerlen en talrijke villa's, winkel-
en kantoorpanden, schoolgebouwen en kloosters. - B.
neemt verschillende belangrijke functies waar; hij is lid
van den raad van arbitrage voor de bouwbedrijven; presi-
dent-commissaris der N.V. Tegelfabriek „Schiedam" en
commissaris van de N.V. Kleiwarenfabriek Russel-Tiglia
te Tegelen; vice-voorz. der commissie van administratie
der Gemeenteziekenhuizen te Rotterdam; oud-voorz. van
den B.N.A.; oud-voorz. der Algem. Kath. Kunstenaars-
vereeniging voorz. van de groep „Bouwkunst" dier
organisatie; oud-lid der St. Vincentius Vereen.; mede-opr.
en oud-secr. der R.K.H.B.S. en van het R.K. Gymnasium
te Rotterdam; regent der R.K. Wees- en Armenhuizen
aldaar; oprichter en vice-voorzitter B.H. Ambachtsschool
„St. Joseph" te Rotterdam; bestuurslid der St. Jozef -
gezellenvereen.; lid der comm. van toezicht op de R.K.
Vakteekenschool te Rotterdam en oud-lid van den Rot-
terdamschen. gemeenteraad. — Van zijn hand verschenen
verschillende artikelen in vakkundige bladen. - Hij is ridder
in de orde van den H. Gregorius den Groote. - In den loop
der jaren bezocht hij België, Frankrijk, Duitschland en
Denemarken. - Mathenesserlaan 264a, Rotterdam.


