
Ik ontving de 2 laatste gegevens van een archivale 
onbekende met wie ik een gesprek had in 't gemeente
archief van Amsterdam. 
Dank u wel, mijnheer B. Kbopmans. 

Arabellapad 6, 
3816 SW Amersfoort (033-726653) 

Ik meen onze onvolprezen archivale rechercheurs me
vrouw Van Wij k-Blom en de heer Van Hees een kleine 
aanvulling te mogen geven op hun artikel: Koppen in 
Eemnes. Ik had ook boven mijn artikel kunnen schrij
ven : "Uit het Rijke Roomse Leven!" Maar 'Koppen"snel-
sters of "Hartenjagers" trekt misschien meer de aan
dacht! De kleinzoon van de melkboer Harmis Eek blijkt 
ook aanverwant te zijn met een "Koppen"tak! ! Nu te
ken ik niet met het cliché "In afwachting ", 

maar met Graag Gedaan! 

P.H. Schrijvers (81) 
"Het Ravenstein" 
Ravensteinstraat 14 
1107 SP Amsterdam Z.O. 

P.S. En ! Mocht u toch nog wat weten over Keizer 
en Eek, stuur mij die gegevens! Mijn tijd blijft 
dringen, hoop ik! 

Korte geschiedenis van het geslacht Kroeskamp 

Vanaf het begin van de 19e eeuw woont er in Eemnes 
een geslacht met de naam Kroeskamp. Het gaat om een 
familie die van oorsprong Nederlands-Hervormd is en 
die voordien woonachtig was in de omgeving van Naar
den en Muiderberg. Voor verder onderzoek in die omge
ving is tot nu toe nog geen gelegenheid geweest. De 
eerste generaties bleven honkvast op de Meentweg 
wonen. Latere generaties zwierven uit over het gehele 
land, zelfs over de gehele wereld! 

Het verhaal begint met: 
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I. Hendrik Kroeskanp 
geboren ca. 1750 
overleden voor 1820 
trouwt ca 1790 
Willendjntje Pieterse 
geboren Miiiderberg 1755 
overleden Eenmes 07-03-1841 

Van Hendrik Kroeskanp is verder niets bekend. Zijn 
vrouw Willend.jntje Pieterse is hertrouwd met Laitmert 
van der Hijden, een dagloner. Dit paar moet zich met 
enkele kinderen Kroeskanp tussen 1805 en 1820 in 
Eemnes gevestigd hebben, (waarschijnlijk komende 
van Naarden). 
Ze bewoonden de boerderij Meentweg 123. Daar is Lam
mert van der Hijden op 20 oktober 1820 overleden. De 
weduwe Willend jntje Pieterse bleef er wonen, samen met 
twee zoons uit haar huwelijk met Hendrik Kroeskanp. 
De jongste was Jan Kroeskanp (geboren 1794), de oud
ste was: 

II. Lubbert Kroeskanp 
geboren Naaeden 01-05-1791 
overleden Eemnes 23-11-1865 
trouwt Eemnes 14-06-1834 
Aartje Schut 
geboren Ede 11-03-1806 
overleden Eemnes 15-02-1870 

Samen met zijn broer Jan kocht Lubbert Kroeskanp op 
3 juni 1824 de ouderlijke boerderij Meentweg 123 voor 
250 gulden. Tot dan toe had de familie de boerderij 
gehuurd van Sophia Methorst, weduwe van Monsieur 
Jacob Staal, wonende op De Vuursche. 
Lubbert is er blijven wonen na zijn huwelijk met 
Aartje Schut in 1834. Hij was dagloner van beroep, 
ook wordt hij wel werkman genoemd. 
Lubbert en Aartje kregen 9 kinderen: 5 dochters en 4 
zonen. 
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II.a) willend.jntje Kroeskanp 
geboren Eemnes 14-04-1834 
overleden Eemnes 07-08-1908 
trouwt 1) Eemnes 08-11-1861 
Isak Vlug ( + 1881) 
trouwt 2) Eemnes 08-06-1883 
Arend Herder 

Willemijntje en Isak Vlug gingen wonen op de hoek 
Laarderweg/ Streef oordlaan (Laarderweg 77). Hun 
dochter Nel Vlug trouwde met rietdekker Jacob Jonger
den en zodoende kwam daar het rietdekkersbedrijf van 
de familie Jongerden. 

II. b) Nelletje Kroeskanp 
geboren 1838 - vier weken oud 
geworden 

II. c) Hendrik Kroeskanp 
geboren Eemnes 06-03-1839 
overleden Eemnes 11-11-1921 
trouwt Eemnes 04-02-1871 
Margaretha van Caspel 
geboren Ouderarmstel 

Hendrik was arbeider van beroep. Hij werkte een tijd
lang in Muiden, Weesperkarspel en Amsterdam, maar 
kwam steeds weer terug naar Eemnes. 
Van 1874 tot 1888 woonde hij in Watergraafsmeer. Van
af 1888 tot zijn dood woonde hij aan de Meentweg: 
enige tijd of het Hof en verscheidene jaren op Meent
weg 63. Er zijn geen kinderen bekend uit zijn huwelijk. 

II. d) Nelletje Kroeskanp 
geboren 1840; van haar is verder 
niets bekend. 

II. e) Willenpje Kroeskanp 
geboren Eemnes 13-03-1842 
overleden Eemnes 09-07-1942 
trouwt Eemnes 20-12-1867 
Johannis Mol 
1837-1918) 
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Willewpje Kroeskawp (1842-1942) gehuwd wet Hannis 
Mol. Ze zit in haar huis op Meentweg 101. Ze werd 
een legendarische Eemnesser omdat ze weer dan 100 
jaren oud is geworden. 
HKE 



Dit echtpaar woonde op Meentweg 101. Willenpje Kroes-
kanp is legendarisch geworden, omdat ze meer dan 100 
jaar oud is geworden (iets unieks in Eemnes). Toen ze 
95 jaar werd, stond er in de Laarder Courant De Bel: 
"Moeder Mol ziet er nog gezond uit, alleen haar ogen 
zijn niet zo goed meer en haar gehoor laat wel iets te 
wenschen over. Maar haar geheugen is nog in bijzon
der goede conditie. Ze wist ons ondermeer te vertel
len, dat er in Eemnes een tweetal overstroomingen wa
ren geweest en hoe zij toen haar huisje aan de Meent
weg onder water stond, het huishouden moest doen. 
Het water, aldus Willempje Mol, stond toen hoog in de 
woonkamer, zodat wij een brug moesten maken om de 
groote schouw. De grote vuurpot moest op een melkton 
worden gezet en zoo was het mogelijk het potje klaar 
te maken. Onze laatste vraag betrof het geheim van 
haar hoogen leeftijd. Zij vertelde altijd hard te 
hebben gewerkt en ook veel zorgen te hebben gehad. 
Koffie had ze zeer weinig gedronken. Weinig vleesch 
had zij gegeten, doch wel spek, waar ze nog steeds 
heel veel van houdt." 

Toen ze 100 jaar werd stond in een ander dagblad 
(6-3-1942): 
"Met trots gewaagt zij van haar zoons Johannes en 
Aart, die haar zoo zorgvuldig verplegen en zij is nog 
vol hoop op de toekomst, want wilde zij eerst 100 jaar 
worden, nu moet zij minstens 101 jaar worden. Want 
zegt zij : "Haal ik Maart je, dan leef ik nog een jaar
tje." 

Bij die gelegenheid moet ze van haar zoons Aart en 
Hannis, die al 60 geweest waren, gezegd hebben: 
"Als de jongens niet meer kenne, dan hou ik op met 
boeren." 

Willempje Kroeskamp is uiteindelijk op de leeftijd van 
100 jaar en 4 maanden overleden. 

II. f) Jannetje Kroeskamp 
geboren Eemnes 08-07-1843 
overleden Eemnes 03-04-1917 
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Meentweg 119. In dit huis woonde van 1869 tot 1887 
het gezin van Aart Kroeskamp (1836-1887 ) en Corne
lia Kuijt (1840-1885) 

trouwt (1) Eemnes 01-04-1870 
Sijmen Kuijt 
trouwt (2) Eemnes 27-08-1880 
Theodorus van Ravestein 
(echtscheiding 06-04-1887) 

Na haar huwelijk ging ze met haar man Sijmen Kuijt 
wonen op Meentweg 113. Ook toen ze na zijn dood her
trouwde bleef ze Aaar wonen. Ze werd in de volksmond 
"De losse muts" genoemd. 

II . g) 
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Pieter Kroeskamp 
geboren Eemnes 14-12-1845 
overleden Eemnes 23-10-1865 



Aartje Kroeskamp (1869-1923) 

II. h) Jacob Kroeskanp 
geboren Eenmes 01-10-1850 
overleden Eenmes 09-05-1869 

De oudste zoon van Lubbert Kroeskanp en Aartje 
Schut was: 

III. Aart Kroeskanp 
geboren Eemnes 08-06-1836 
overleden Eemnes 30-03-1887 
trouwt Eenmes 20-08-1869 
Cornelia Kuijt 
geboren Eenmes 01-08-1840 
overleden Eenmes 28-04-1885 

Aart was arbeider van beroep en hij vestigde zich na 
zijn huwelijk op Meentweg 119. Zijn vrouw was een 
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dochter van IJbert Kuijt en zij kwam van de boerderij 
Meentweg 113. Ze kregen 10 kinderen: 6 dochters en 4 
zonen. Drie dochters en één zoon zijn héél jong over
leden. 

De volgende kinderen uit dit gezin zijn volwassen 
geworden: 

III. a) Aartje Kroeskanp 
geboren Eenmes 12-11-1869 
overleden Ermelo 30-08-1923 

Ze verdiende de kost als werkster. Haar leven lang 
wilde ze ongehuwd blijven. Ze woonde enige tijd in 
Utrecht en ook was ze jarenlang gehuisvest in Het 
Hof. Dit was een rijtje woningen aan de Meentweg 
(tussen nr. 57 en 59). Het was eigendom van de 
Hervormde Kerk van Eemnes Buiten. De Kerk liet er 
arme mensen wonen. Aartje is overleden in Ermelo. 
Haar overlijden is aangegeven in de gemeente Eemnes. 
Ze had één zoon: 

Aart Kroeskanp 
geboren Eemnes 06-01-1894 
overleden Almelo 19-02-1960 
trouwt Baarn 22-09-1916 
Jannetje Schram 
overleden Almelo 12-03-1975 

Aart is onder ander bij tante Nel Vlug grootgebracht. 
Hij is jong van school afgekomen en zijn moeder stuur
de hem toen naar schilder Martensen in Baarn. Daar 
heeft hij het schildersvak geleerd. Na zijn huwelijk 
werkte hij enigte tijd in Delft. Vervolgens werkte hij 
een paar jaar bij een schildersbedrijf in Baarn, waar
na hij voor zichzelf begon in Almelo. Daar is hij voor 
de rest van zijn leven blijven wonen. Uit zijn huwe
lijk met Jannetje Schram zijn 2 dochters en één zoon 
geboren. 

III. b) IJbert Kroeskanp 
geboren Eemnes 02-03-1872 
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overleden Soest + 1960 
trouwt Eemnes 15-09-1893 
Johanna Hendrika van Lunteren 
geboren Ede 23-07-1875 
overleden + 1960 

IJbert was landarbeider en grasmaaier van beroep. Na 
zijn huwelijk met Hanna van Lunteren ging hij op het 
Hbf aan de Meentweg wonen. Het gezin was toen dus 
niet zo bemiddeld. Na enkele jaren verhuisde de fami-
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Aart Kroeskamp (1894-1960) en zijn vrouw 
Jannetje Blom. 
Zij woonden het grootste deel van hun le
ven in Almelo. Foto uit + 1925 
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HET GESLACHT KROESKAMP IN EEMNES Hendrik Kroeskamp 
(+/-1750-+/-1810) 
Naarden 

Lubbert Kroeskamp x Aartje Schut 

(1791-1865) 

Meentweg 123 

(1806-1870) 

Willemijntje Kroeskamp Hendrik Kroeskamp Willempje Kroeskamp Janne 

(1834-1908) (1839-1921) (1842-1942) 

x(l) x x 

Isak Vlug Margaretha Johannis Mol 

x(2) van Caspel Meentweg 101 

Arend Herder o.a. het Hof + 

Laarderweg 77 Meentweg 63 

(184: 

x(l) 

Sijme 

x(2) 

Theoc 

van F 

Meent 

Aartje Kroeskamp IJsbert Kroeskamp Cornelia Kroeskamp Pi 

(1869-1923) 

ongehuwd 

o.a. het Hof 

(1872-+/-1960) (1874- ? ) 

Johanna Hendriks 

van Lunteren 

o.a. Wakkerendijk 224 

Aart Kroeskamp 

(1894-1960) 

x 

Jannetje Schram 

Almelo 

Gidius Kroeskamp 

(1904- ? ) 

x 

Frederika Kroeskamp 

Baarn 

Aart kroeskamp 

Paleis 

Soestdijk 

(1 
__x 
Ne 
Ba 

Aart Krc 

(1903-19 

x(l) 

Jo Bijst 

x(2) 

Corrie K 

Laarderv» 

Amsterda 
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Willemijntje Pieterse 
(1755-1841) 
Meentweg 123 

Jan Kroeskamp 

! ! 1 
je Kroeskamp Pieter Kroeskamp Jacob Kroeskamp Aart Kroeskamp 
1917) (1845-1865) (1850-1869) (1836-1887) 

Kuijt Cornelia Kuijt 

(1840-1885) 

:us Meentweg 119 
/estein 

;g 113 

1 
:er Kr neskamp Willemijntje Kroeskamp Jacc )bus Kroeskamp 

75-194 ?) (1876-1949) (1881-1938) 

ltje van Zetten Johannes Del fgou Albertha 
m Utrecht van den Ham 

(1874-1957) 

o.a. Laarderweg 31+76 

skamp Frederika Kroeskamp Cornells Kroe ;skamp Jacobus Kroeskam 

1) (1904-1985) (1907-1988) (1914-1990) 

x(l) X X 

a Gidius Kroeskamp Johanna Caths irina Rie Weiss 
x(2) Jasper Laarderweg 83 

< Arie Barber (1907-1975) Canada 

g 80 o.a. Laarderweg 85 

HKE- 35 



lie naar Wakkerendijk 260, de boerderij die eigendom 
van P. Seldenrijk was. IJbert en zijn gezin mochten 
wonen in een bijvertrek. In 1901 is deze boerderij 
door brand totaal verwoest. Het gezin Kroeskamp ver
loor daarbij de gehele inboedel. Alleen de kinderen en 
het horloge van vader konden worden gered. Enige 
tijd later verhuisde de familie naar een oude woning 
op de plaats waar nu Wakkerendijk 37b is. Daarna 
volgde op 26 november 1910 een verhuizing naar 
Baarn, voor een verblijf van 6 jaar aldaar. Op 4 mei 
1916 keerde het gezin terug naar Eemnes en vestigde 
zich op de boerderij Wakkerendijk 200. Na enige jaren 
volgde een verhuizing naar de oude school van Eemnes 
Binnen op Wakkerendijk 224. Daar hebben IJbert en 
Harma tot in de vijftiger gewoond. 

IJbert heeft ook nog verschillende bijbaantjes gehad. 
Zo was hij een tijdlang nachtwacht op de Wakkerendijk 
en gedurende 28J jaar was hij koster van de Hervorm
de Kerk van Eemnes-Binnen, het zogenaamde Dikke 
Torentje. 

Op 15 september 1953 was het IJbert en Banna nog ge
geven cm hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren. Bij 
deze gelegenheid haalden ze zelfs de krant, (zie 
bijgaand artikel). 
Ze woonden toen nog steeds op Wakkerendijk 224. Ze 
hebben daarna nog maar korte tijd in Eemnes gewoond. 
IJbert is in Soest overleden. 

Hanna en IJbert kregen 8 kinderen: twee zijn er dood 
geboren; drie zijn er jong overleden. Zoon Aart (ge
boren 1897) vestigde zich in Amsterdam als rangeer
der. Zoon Gidius (geboren 1904) werd meubelmaker in 
Baarn. Hij trouwde in 1930 met zijn nicht Rika Kroes
kamp. Dochter Cornelia (geboren 1906) trouwde in 
1930 met Adrianus van Kempen. 

II. c) Cornelia Kroeskamp 
geboren Eemnes 03-10-1874 
overleden ? 
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Van haar is verder niets bekend. 

III. d) Pieter Kroeskanp 
geboren Eennes 02-10-1875 
overleden Baam 194? 
trouwt 
Neeltje van Zetten 

Pieter vestigde zich in Baarn. Van hem en zijn vrouw 
is bekend dat ze 3 kinderen hadden: 
- een dochter Cor 
- een zoon Roel, die tuinman was op Paleis Soestdijk 
- een zoon Aart, die van beroep behanger en stoffeer
der was. Hij was in dienst van Koningin Emma, die 
toen op Paleis Soestdijk woonde. In die functie was 

Twee gezusters : 
Links: Cornelia Kroeskamp (geb. 1874) 
Rechts: Willewijntje Kroeskamp (1876-1949) 
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Willemijntje Kroeskamp (1876-1949) getrouwd 
met Johannes Del fgou. 

hij al vroeg verantwoordelijk voor een deel van de 
inrichting van het paleis. 
loen na het overlijden van Koningin Bima in 1934 het 
paleis onbewoond was, werd Aart Kroeskamp uitgeno
digd in het paleis te komen wonen en werd hij aange
steld als huisbewaarder. Het gezin kwam te wonen in 
het souterrain, aan de voorkant rechts van de hoofdin
gang. De heer Jan Delfgou uit Eemnes heeft hier als 
kind nog wel eens gelogeerd bij zijn achterneef. Hij 
herinnert zich nog hoe hij toen in het mooie souter
rain mocht rolschaatsen. In 1937 trouwden prinses 
Juliana en prins Bernhard. Zij kwamen toen op paleis 
Soestdijk wonen en Aart Kroeskamp kwam in hun 
dienst. Ook tijdens de oorlogsjaren van 1940 tot 1945, 
toen het paleis door de Duitsers was bezet, bleef Aart 
er met zijn gezin wonen. Na de oorlog kon men constate-
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ren dat er nog geen schroef uit het paleis was verdwe
nen. 

III. e) Willendjntje Kroeskamp 
geboren Eenmes 05-11- 1876 
overleden Utrecht 10-06-1949 
trouwt Eemnbes 10-11-1899 
Johannes Delfgou 
geboren Maarssen 22-12-1874 
overleden Utrecht 01-06-1949 

Jan Delfgou was wagenmaker van beroep en hij vestig
de zich na zijn huwelijk met zijn vrouw aan de Bloem
gracht in de Amsterdamse Jordaan. Hij had toen werk 
bij de Nederlandse Spoorwegen. In 1903 brak de beken
de grote spoorwegstaking uit. Jan Delfgou deed ook 

Johannes Delfgou (1874-1949) getrouwd met 
Willemijntje Kroeskamp 
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De spoorwegstaking van 1903 en de poging toc een algehele 
werkstaking zijn onderwerpen voor geheel aparte boeken. Maar 
deze prent toont iets van de macht die de arbeiders (maar dan goed 
georganiseerd) hadden. „Gans het raderwerk staat stil, indien Uw 
macht'ge hand dat wil". 

aan de staking mee en dat kostte hem zijn baan. Na 
zijn ontslag bij de Spoorwegen vond hij nieuw werk in 
Utrecht. Het gezin verhuisde en dit echtpaar is het 
verdere leven in Utrecht blijven wonen. (Zuilen). 

I V . 
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Jacobus Kroeskamp 
geboren Eenmes 23-01-1881 
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Jacobus Kroeskamp (1881-1938 ) 
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overleden Laren NH 28-09-1938 
trouwt 1902 
Albertha van den Ham 
geboren Langbroek 12-04-1874 
overleden Eennes 30-08-1957 

jacobus (jaap) Kroeskamp was op 5-jarige leeftijd al 
een weeskind. Hij is opgegroeid bij de familie Kuijt 
in Eennes, de familie van zijn moeder. Toen hij 21 
jaar oud was, trouwde hij met Albertha van den Ham. 
Zij hielp haar oudere broer Albert van den Ham, die 
toen een schildersbedrijf had op Laarderweg 21; in de 
huishouding. 
Jacobus Kroeskamp was metselaar en begon later zelf 
een bouwbedrijf. In de wintertijd werkte Jaap ook wel 
aan baanveger als er op de vaart geschaatst werd. Op 
een dag kreeg hij zoveel fooi, dat hij zijn huur me
teen kon betalen. 
Samen met Jan Ruizendaal metselde Jaap nog zijn aan
deel aan de Sluis in de polder. Geleidelijk aan ging 
Jaap meer bouwen. Zo bouwde de firma Kroeskamp mee 
aan de vroegere Hervormde pastorie in Eenmes Buiten. 
Het gezin van Jaap Kroeskamp woonde achtereenvol
gens op Wakkerendijk 84, Laarderweg 31 en Laarder
weg 76. 
Toen de zoons volwassen werden, gingen ze vader 
jaap assisteren in de bouw. Ze bouwden mooie huizen. 
In Laren en Blaricum zelf bungalows en villa's. Ze 
deden ook veel verbouwingen in en aan bestaande 
huizen. 
Jancobus Kroeskamp overleed in 1938 aan de hartaan
val. Dit gebeurde tijdens de middagpauze in één van 
de in aanbouw zijnde huizen aan het Zevenend in La
ren. Hij droeg een zak cement op z'n rug naar boven 
en overleed ter plaatse, 57 jaar oud. 
Uit zijn huwelijk met Albertha van den Ham zijn vijf 
kinderen geboren. Zoon Jan overleed in 1911, enkele 
dagen oud. 
De andere vier kinderen waren: 

V. a) Aart Kroeskanp 
geboren Eemnes 17-08-1903 
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Albertha van den Haw (1874-1957) gehuwd 
met Jacobus Kroeskamp 
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Jacobus Kroeskamp (1881-1938 ) . 
Dit is zijn trouwfoto gemaakt in 1902 

overleden Baarn 01-01-1991 
trouwt (1) Eemnes 15-04-1927 
Johanna Bijstra 
trout (2) 
Corrie Kok 

Aart begon als metselaar. Hij vestigde zich met zijn 
vrouw op KLaarderweg 80. Daar werden hun vijf kinde
ren geboren. (Bertha, Andries, Lies, Jaap en Aart). 
In de oorlogsjaren verhuisde het gezin naar Amster
dam. Als tegelzetter heeft Aart daar zijn brood goed 
kunnen verdienen. De laatste jaren van zijn leven 
bracht hij door in "Huize Schoonoord" aan de Tromp-
laan in Baarn, waar hij op Nieuwjaarsdag 1991 is 
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overleden. 

V. b) Frederika Kroeskamp 
geboren Eennes 10-08-1904 
overleden Baarn 06-05-1985 
trouwt (1) Eemnes 08-05-1930 
Gidius Kroeskamp 
trouwt (2) 
Arie Barber 

Rika Kroeskamp (Zus) trouwde met haar neef Gidius 
Kroeskamp, die meubelmaker in Baarn werd. Gidius 
overleed al jong aan een ruggemergziekte. Rika her
trouwde na de oorlog met Arie Barber. Dit was een 

Albertha van den Ham (1874-1957 ) , getrouwd met 
Jacobus Kroeskamp. 
Dit is haar trouwfoto uit 1902 
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Albertha van den Ham (1874-1957 ) , getrouwd met 
Jacobus Kroeskamp met haar kleinkinderen: 
v.l.n.r. Thil, Han, Loes en Cobi. 
Deze foto is van 25 juni 1948 

Joodse man, die tijdens de 2e Wereldoorlog op diverse 
plaatsen ondergedoken had gezeten. 
Jan Delfgou vertelde dat Arie Barber in de oorlog zelf 
enige tijd ondergedoken had gezeten bij zijn latere 
vrouw Rika Kroeskamp. Op een gegeven moment was 
hij daar niet meer veilig en vluchtte naar Zuilen, 
naar de ouders van Jann Delfgou. Hij zou daar zelfs 
één nacht in het bed bij Jan Delfgou geslapen hebben. 
Van daaruit is een ander onderduikadres voor Arie 
Barber gezocht. 
Rika en Arie woonden na hun huwelijk vele jaren in 
Baarn en in Amsterdam. In Baarn hadden ze onder 
andere een textielzaak in de Laanstraat en in Amster
dam een koffiehuis voor vrachtrijders. Toen ze weduwe 
werd is Rika naar Baarn teruggekeerd. Ze woonde er 
fijn, in een mooie flat aan de Koningsweg, met daarin 
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nog kermissen van vroeger om haar heen. 

V. c) Coxnelis Kroeskamp 
geboren Eemnes 22-02-1907 
overleden Bosch en Duin 10-02-1988 
trouwt Laren NH 18-04-1934 
Johanna Catharina Jasper 
geboren Den Haag 29-07-1907 
overleden Groenekan 06-10-1975 

Cornelis Kroeskamp (Broer) moest, toen hij elf jaar 
oud was en van de lagere school kwam, gaan werken 
bij Jan Roodhart, de fietsenmaker. Hij moest daar 's 
morgens om 6.00 uur al .beginnen. Op zijn 14e jaar (hij 
was toen sterk genoeg, volgens de mensen van toen), 
moest hij als metselaar in de bouw beginnen bij zijn 

Aart Kroeskamp (1904-1391). 
Hij woonde op Laarderweg 80 en 
in Amsterdam 
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Frederika Kroeskamp (1905-1985) 
Ze werd Riek of Zus genoemd. 

Foto van + 1980 

vader Jancobus. Na zijn huwelijk in 1934 vestigde hij 
zich met zijn vrouw op Heideveldweg 49 in Taren. Op 
3 april 1936 volgde een verhuizing naar Eenmes, waar 
het gezin op Nieuweweg 32b ging wonen. Dit huis was 
evenals de woning 32a gebouwd door de firma Kroes
kamp. In 1938 na de dood van zijn vader, nam Corne
lls Kroeskamp de zaak over. Op Nieuweweg 32b werden 
de kinderen Coby en Han geboren. In april 1940 
verhuisde het gezin naar de nieuw gebouwde woning 
op Taarderweg 85. Dit dubbele huis was door Cornells 
Kroeskamp gebouwd samen met zijn broer Cobus. De 
oostelijke helft werd bewoond door het gezin van 
Cobus en de westelijke helft door het gezin van 
Cornells. In de oorlogsjaren werd het gezin van 
Cornells daar uitgebreid met twee dochter: Thil en 
Loes. 
Na de oorlog, vanaf 1946, werkte Cornells Kroeskamp 
aan de wederopbouw in Zeeland. Elke maandagochtend 
vertrok hij met een groep mannen, o.a. Piet Tuinman 
en Gerrit Dop vanuit Eenmes en Henk van Resteren 
met Jan en Jaap Cal is vanuit Laren naar Zeeland. Ze 
vertrokken hier 's ochtends om 5 uur en kwamen in de 
middag in Zeeland aan. Ze herstelden daar de oorlogs
schade aan de huizen en de grote Zeeuwse schuren en 
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ze hielpen met de opbouw. Vrijdagavond laat kwamen 
ze dan weer op Eennes aan. De autosnelheid was in 
die dagen 60 km. per uur. Met dit werk zijn ze daar 4 
jaar bezig geweest. 
Zijn verdere leven had Cornelis Kroeskamp zijn eigen 
aannemersbedrijf op Laarderweg 85. 

V. d) Jacobus Kroeskanp 
geboren Eemnes 17-06-1914 
overleden Regina (Canada) 08-03-1990 
trouwt 
Rie Weiss 

Cobus Kroeskamp begon ook als metselaar in het 
bedrijf van zijn vader. Hij trouwde met Rie Weiss. In 
april 1940 kwam het nieuwe huis klaar dat hij samen 
met zijn broer Cornelis gebouwd had aan de Laarder
weg. Cobus ging met zijn gezin op Laarderweg 83 
wonen. Na de oorlog hielp Cobus Kroeskamp ook mee 
in de wederopbouw. Samen met Goos Dop werkte hij 
enige tijd in Huissen bij Arnhem. 
In 1954 emigreerde Cobus Kroeskamp met zijn vrouw, 4 
zoons en 1 dochter naar Canada. Daar in Canada werd 

Cornelis Kroeskamp 
(1907-1988) . 

Vele jaren had hij een 
aannemersbedrijf op de 
Laarderweg 85. 
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Jacobus (Cobus) Kroeskamp (1914-1990) en zijn 
vrouw Rie Weiss. Dit echtpaar emigreerde in 
1954 naar Canada 
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nog één zoon geboren. Ze hebben daar hard moeten 
werken. Zoon Fred (de 2e zoon) is er een eigen be
drijf begonnen. Cobus Kroeskamp is evenals zijn vader 
aan een hartaanval overleden. Dit gebeurde tijdens het 
sneeuwruimen bij zijn huis in Regina. Zijn vrouw is 
nog in Canada woonachtig. 

Tot zover dit korte overzicht van de geschiedenis van 
het geslacht Kroeskamp. 
We hebben veel medewerking gekregen bij het samenstel
len van dit artikel. Onze dank gaat vooral uit naar 
mevrouw Coby Ruizendaal-Kroeskamp uit Putten, me
vrouw Thil Doornebal-Kroeskamp uit Maartensdijk, de 
heer Jan Del f gou uit Eenmes en mevrouw Ek-Kroes-
kamp uit Almelo. Ze droegen veel waardevolle informa
tie aan voor dit artikel. Ook verstrekten ze ons al-

Het huis Laarderweg 83+85 . Het werd gebouwd in 
de jaren 1939-1940 door de gebroeders Cornelis 
(broer) en Jacobus (Cobus) Kroeskamp 
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lerlei fotomateriaal. Mevrouw J. Hoogland-Mol uit 
Laren bedanken we omdat ze ons een fraaie foto liet 
gebruiken. 

Wanneer u op- of aanmerkingen of aanvullingen bij dit 
artikel heeft, kunt u contact opnemen met de 
samenstellers : 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15, 
Eemnes tel. 89849, 

Bertie van Wij k-Blom 
Raadhuislaan 39, 
Eemnes, tel. 14689. 

Kranteartikel van 15-9-1953 

Vreugde bij },wafersnopçl" 

Diamanten bruidspaar luidde 
de kerkklokken 

Als de polders overstroomd werden 
was Eemnes goed geluimd 

,7 nachten in touw 
voor vier gulden 
EEMNES — „Geef ons hedpn ons 

dagelijks brood, en ieder jaar één 
keer watersnood". Dat klinkt'in het 
rampjaar 1953 cynisch, maar een 
halve eeuw geleden gaf een Eem-
nesser-buitendijks op die manier 
uiting aan de geest die toen in het 
dorp leefde.'. 

Wanneer het water van de Zui
derzee de polders overstroomde en 
de nachtwacht de bewoners buiten-

5 2 - HKE 

dijks klopte, dan stonden de man
nen en vrouwen goed geluimd aan 
de dijk. In de hoop natuurlijk dat 
het niet over de kruin zou komen, 

, maar met de vreugdevolle weten
schap dat vruchtbaar slib over de 
weilanden stroomde! 
De nachtwacht, die van 1900 tot 1907 

de Wakkerendijk voor zjjn rekening had, 
was de thans 81-jarige Ubert Kroes-
kamp, die tezamen met zijn vrouw, de 
78-jarige Johanna H. van Lunteren, 
op Dinsdag 15 September een voor Eem
nes zeldzaam jubileum viert. Op die 
dag is het zestig jaar geleden, dat het 
paar in de opkamer van het café „De 


