
Eesteren, Jacobus Pieter van. - l ) i r . v. d. N.V. Aanne-
ming Mij. J. P. v. Ecsteren. - Geb. 18 Juni 1901 te Al-
blasserdam. - Vader: Balten van Eesteren, dir. v. d.
N.V. Aanneming Bedrijf v.h. Boelo & van Eesteren; oud-
voorz. Land. Patroonsb. v. d. Bouwbedr.; gemeenteraads-
lid en oud-weth. v. Alblasserdam; oud-lid der Pr. St. v.
Zuid-Holland ; lid v. d. Raad v. Arbitrage v. d. bouwbedr.
in Nederland; lid v. d. Comm. v. d. Werkverschaffing;
oud-bestuurslid v. d. Chr. Werkgeversbond; ridder i. d;
orde v. Oranje-Nassau. Moeder: Sietje Holleman. — v. E.
is geh. met Annigje Htout, uit welk huwelijk geboren
werden: Sieta, op 23 Juli 1925; Gteertruida, op 8 Juni
1.929; Jacobus Pieter, op 16 Mei 1932; Walten, op 4 Juni
1935. - Na de school voor M.U.L.O. en de Ambachtsschool
te hebben doorloopen, ontwikkelde v. K. zich verder door
middel van privaat-lessen. Hij was ccnigen tijd practisch
werkzaam bij het aannemersbedrijf W. Koorevaar, om
zich in het bedr i j f ' van zijn vader verder in de bouw-
kunde te bekwamen. Van 1925-1931 was v. E. dir. van de
N.V. Aanneming Bedrijf v.h. Boele & van Eesteren. In



1932 richtte hij
zelf een aanne-
mersbedrijf op
onder den naam
N.V. Aanneming
Mij. J. P. van
Eesteren. Deze
N.V. voert ook
de heiwerken
zelf uit en heeft
daarvoor de be-
schikking over
eigen heistellin-
gen en machines
voor houten en
betonnen palen.
Onder zijn lei-
ding verrezen
behalve talrijke
groote loodsen,
fabrieksgebou-
wen en woning-
complexen o.a.
het sportpavil-
j oen bij het
paleis Soestdijk,

Loet O. Barnstijns filinstad, het stadion „Eeijen-
oord", de sportfondsenbadeii te Dordrecht en Nijme-
gen, Stoop's bad te Bloemendaal, enz. v. E. is voorts
commissaris van de N.V. Bernoski's Verffabriekeri
en bestuurslid van de afd. Rotterdam en Alblasserdam
van den Ned. Aannemersbond. Voor zaken en genoegen
bezocht hij vele landen van Europa. - v. E. is een lief-
hebber van auto-toerisrne en wintersport, doch het
grootste gedeelte van zijn vrijen tijd brengt hij door op het
water met zijn zeiljacht „Klaas Kompaen". - Emmalaan 4
HilleKersbers.


