
Roosenburg, Ir. Dirk. - Architect. - Geb. l Febr. 1887
als zoon van den geneesheer Dirk Leonard Roosenburg
en Selinde Fentener van Vlissingen. - Geh. met Anna
Petronella Luyt. - Kinderen: Dirk Paris, geb. 26 Aug.

1912; Jan Go-
vert, geb. 26
Juli 1914; Ja-
cob Martijn,
geb. 9 Juli 1916;
Janneke Caro-
line, geb. l Juli
1919; Selinde
Pietertje, geb.
25 Dec. 1920;
Willem Her-
man, geb. 21
Maart 1923. -
Ir. R. bezocht
de H.B.S. te
's-Gravenhage

en liet zich
daarna aan de
Techn. Hooge-
school te Delft

inschrijven,
waar hem in
1911 het diplo-
ma bouwkundig
ingenieur werd
uitgereikt. Hij
vervolgde zijn

studiën aan de Ecole des Beaux Arts te Parijs en keerde
in 1913 wederom naar ons land terug, waar hij op het ar-
chitectenkantoor van Jan Stuyt kwam te Amsterdam.
Gedurende een half jaar was hij aan het Bureau van den
Rijksbouwrneester verbonden en daarna werkte hij van
1914 tot 1916 in dienst van Berlage o.a. aan den bouw
van het kantoor der fa. Muller & Co. te Londen. Tevens
werkte hij mede aan het idealistische plan „Pantheon der
menschheid", dat echter nooit tot verwezenlijking kwam.
- In laatstgenoemd jaar vestigde hij zich zelfstandig. Van
zijn ontwerpen moeten genoemd worden: de bouwwerken
der B.L.T.A.; de Kantoorgebouwen; laboratoria en de be-
drijfsschool behoorende bij de gebouwencomplexen der
Philips' Gloeilampenfabriek; kantoren, en een pension
voor ongetrouwde ambtenaren voor de Oranje-Nassau-
mijn te Heerlen; het gebouw voor Indische pensioenfond-
sen te 's-Gravenhage; het Consultatie-Bureau voor Be-
strijding van Tuberculose aldaar; villa's, een gemeente-
school en een groot aantal arbeiderswoningen te 's-Graven-
hage; een groot ziekenhuis te Maracaibo (Venezuela);
verschillende gebouwen der K.L.M.; het paviljoen voor
Nederland op de Tentoonstelling te Brussel, verschillende
monumenten, etc. etc. Voorts gaf Ir. R. advies bij den
bouw van gemalen en sluizen voor de Zuiderzeewerken



en bij den sluizenbouw in het Maas-Waalkanaal, het
Twente-Rijnkanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal.
Ir. R. is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau; Rid-
der in de Kroonorde van Italië en Officier i. d. Kroonorde
van België. - Hij is lid van de schoonheidscommissie te
's-Gravenhage. - Ir. R. bezocht voor studiedoeleinden
Frankrijk, Italië, België en Noord-Amerika. - Kerkhof-
laan l la, 's-Gravenhage.


