
Roelofsz, Ir. Adrianus Johannes. - Oud-dir. der N.V.
Siemens Mij. — Geb. 22 Jan. 1871 te Amsterdam als zoon
van Jan Hendrik Roelofsz, firmant van de fa. J. H. Roe-
lofsz & Zn., comm. in effecten, en Bartha Maria Eliza-
beth van Hengel. - Geh. op 15 Apr. 1897 te 's-Graven-
hage met Wilhelmina Catharina Plemp.- Uit dit huwelijk
werden gebor.: Catharina, op 6 Dec. 1898, drs. wis- en
natuurkunde; Elizabeth Cornelia, op 12 Jan. 1900; Jan
Hendrik, op 6 Juli 1902, geh. met Anna Maria Christina
Heil, geb. 12 Oct. 1902; Wilhelmina Catharina, op 3 Mei



JU 1904, geh. met
H WillemFrederik
H Hendrik Bac-
• ker, oud-zeeoff.
H - Ir. B. doorliep
• de H.B.S. te
jij Amsterdam en
•j studeerde daar-
• na te Delft voor
• werktuigk.inge-
• nieur. Op l Aug.

1893 werd hij
ben. tot ing. bij
de S.S., waar
hij 2 jaar werk-
zaam was, waar-
na hij in dienst

Éf trad van Sie-
mens & Halske
te 's-Gravenha-

; jM \ ge. In 1909
i JÉl ' volgde zijn be-

•J^H j^l i noeming tot di-
H» JBB l recteur, sinds

HnL-^i^HHnHHH 1932 is hiJ
commissaris. -

Voorts is hij pres.-comm. der N.V. Nedalo te Hengelo en
was hij comm. v. h. Kon. Inst. v. Ingenieurs, afd. electro-
teohniek; voorz. v. d. afd. electro-techniek en lid v. d.
Raad van het Kon. Inst. v. Ingenieurs; voorz. v. d.
Electrobond; voorz. v. d. Normalisatiecomm. R. v. d.
Haagsche afd. tot Bevordering van Handenarbeid; vice-
voorz. v. d. Ver. t. Bevordering en Opleiding v. Instru-
mentmakers. Reeds van de oprichting af is hij lid v. d.
Raad v. Scheepvaart. - Behalve vele landen van Europa
bezocht hij ook Afrika. - Zijn vele verdiensten werden
door de regeering erkend met zijn benoeming tot ridder
der orde van Oranje-Nassau. - Ir. R. heeft groote belang-
stelling v. d. roeisport. - Prins Mauritslaan 69, 's-Graven-
hage.


