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Van de redactie
Eind november, het kwartaalblad
ligt klaar om naar de drukker te
gaan. Het is ons weer gelukt, zoals
ook voorgaande drie nummers op
tijd klaar waren. Ons, dat zijn de
auteurs die hun bijdragen op tijd inleverden, ons zijn ook de opmakers,
de drukker en bezorgers. Op de
drukker na wordt dit blad geheel
door vrijwilligers verzorgd. Geweldig bedankt allemaal, we hebben er
samen iets moois van gemaakt. De
reacties van onze leden blijven onverminderd enthousiast over de inhoud en het lees- en kijkplezier die
men aan het blad beleeft.
Maakt uw buren lid van de HKE
Het bevorderen van kennis en belangstelling voor de geschiedenis
van Eemnes staat is onze doelstelHKE-162

ling. Informatie over het verleden
en interviews met mensen van heden bepaald meestal de inhoud van
ons blad. Daarom zou eigenlijk op
ieder adres in Eemnes een kwartaalblad van de HKE moeten worden
bezorgd.
Heeft u al eens een poging gewaagd uw buren lid te maken van
de HKE?
Als het u lukt krijgt u van ons de
nieuwste set ansichtkaarten (8) ter
waarde van € 5,- cadeau.
Veel leesplezier, fijne feestdagen en
wellicht zien we u in de Oudheidkamer om de geweldige tentoonstelling over de fam. Van (’t) Klooster
te bekijken.
Joop Smids

Nieuwe adressen van onze adverteerders
Notariskantoor Mr. W. A. van der Sluis
Barbeelstraat 4 ─ 3755 KP Eemnes
Welkoop
Noordersingel 18b ─ 3755 EZ Eemnes

Oudheidkamer
Tentoonstelling

familie Van (‘t) Klooster

Oudheidkamer Eemnes
Raadhuislaan 2a
Telefoon 035 - 5382375

Geopend:
zaterdag van 14.00 - 16.00 uur
Toegang gratis
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Van de voorzitter
Binnenkort is het
jaar 2005 weer
historie. De HKE
is met exposities
weer behoorlijk
actief geweest.
Tot april de tentoonstelling met
vele foto's van
Charles Vermandel, die in de periode 1950-1970
min of meer een Eemnesser dorpsfotograaf was. Vanaf april de tentoonstelling 'Van Zuiderzee tot IJsselmeer'. Hoe belangrijk de inpoldering van de Zuiderzee geweest is, illustreren de huidige overstromingen
elders in de wereld. Momenteel is
de expositie van de familie Van ('t)
Klooster te bezichtigen, waar zeven
jaar voorbereiding aan is voorafgegaan. Het genealogisch onderzoek
was een samenwerkingproject van
de historische verenigingen Eemnes, Hoogland en Soest. Ons kwartaalboekje blonk onverminderd uit
door de veelzijdige artikelen over de
Eemnesser historie maar ook onderzoeksresultaten, zoals het onderzoek naar de Eemnesser huisnummers. Hieraan werkte Wiebe van
IJken drie jaar lang. Onze ledenbijeenkomsten, met in het voorjaar
Eemnesser films en in het najaar
'De tweede Eem', waren interessant en werden goed bezocht. De
gastvrouwen en gastheren waren
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iedere zaterdag van 14.00-16.00
uur in de Oudheidkamer paraat om
belangstellenden te ontvangen. Diverse werkgroepen hebben weer
het nodige werk verzet, evenals degenen die 'achter de schermen' zorgen dat de HKE in alle opzichten
'goed draait'.
Op zijn plaats is aan het eind van
het jaar allen die zich op enigerlei
wijze voor de Historische Kring
Eemnes hebben ingezet hiervoor te
bedanken!
Ook in het komende jaar zullen onverminderd weer de nodige activiteiten gaan plaatsvinden. Hierover
informeren wij u uitgebreid op onze
'drieluik' ledenvergadering op 23
maart aanstaande.
Gaarne wil ik besluiten de lezers fijne feestdagen en een in alle opzichten voorspoedig 2006 toe te wensen!
Chris A. Houwer

De beurtschipper en de tolgaarder
EEN CONFLICT OVER TOLGELDEN TE EEMBRUGGE DAT IN 1903
BESLECHT WERD BIJ DE HOGE RAAD

Door EGBERT VAN IJKEN
Van mijn vader Gijsbertus (Gijs) van IJken heb ik ooit in mijn jonge jaren gehoord dat zijn grootvader Gijsbartus van IJken, naar wie hij vernoemd was,
omstreeks 1900 een proces bij de Hoge Raad in Den Haag had gewonnen over
het betalen van bruggeld bij de Eembrug. In het kwartaalboekje van de HKE
nr 2 van juni 1989 wordt dit feit ook genoemd bij het artikel over de familie
Van IJken.
Omdat het niet zo vaak voorkomt dat een eenvoudige beurtschipper een proces
bij de Hoge Raad wint, was ik altijd al eens van plan om uit te zoeken, hoe dit
nu precies was gegaan. Nu, ruim 100 jaar na dato, leverde een speurtocht
langs diverse archieven het volgende verhaal op.

De Eembrug omstreeks 1850.
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De Eembrug omstreeks 1903.

De aanleiding
Gijsbartus van IJken was in 1900 beurtschipper op de Eem van Amersfoort
naar Amsterdam. Hij had deze beurtdienst overgenomen van zijn in 1882 overleden oom Willem van IJken, bij wie hij als knecht in dienst was. Hij voer toen
met het schip ‘De Jonge Gerrit’. Gijsbartus was gehuwd met Hendrina Pas en
woonde in het ‘Hoge Huis’ aan de Kerkstraat in Eemnes.
Op zijn vaart van Amersfoort naar Amsterdam vice-versa, moest hij bij de
Eembrug tol betalen: 12½ cent heen, 12½ ct terug, dus een kwartje per reis. De
tol bij de Eembrug was een land- en watertol. Zowel de voerlui die over de
brug gingen als ook de schippers die er onderdoor voeren moesten tol betalen.
Dit was al een heel oude tol. Bisschop Johan (Jan) van Arkel te Utrecht had de
inwoners van Eembrugge het recht van tol verleend in 1360, op de jaarsdag
van het kapittel van St. Jan, dus op 24 juni. Het tolrecht is beschreven in een
zogenaamde ‘Giftbrief’ van de Bisschop. Het originele stuk uit 1360 met lakzegel is nog te vinden in Bisschoppelijk Archief, dat bewaard wordt in het
Rijksarchief te Utrecht.
Afschriften van deze brief zijn te vinden in J. v.d. Water, Groot Placcaatboek
Utrecht, (1729).
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In die brief is het tolrecht uitgebreid beschreven, maar dit heeft alleen betrekking op het rijden en gaan over de brug. Ook is daar toen een vrijstelling in genoemd voor o.a. de inwoners van de beide Eemnessen, Baarn, Amersfoort en
nog enkele gemeenten. Deze vrijstelling werd hun gegeven omdat de inwoners
van die gemeenten moesten bijdragen in het onderhoud van die brug. In de
giftbrief is een citaat hierover te vinden. Er staat:
“Voert sullen die van Bunschoten, van der Eembrugge, van Baarn, ende
Eemnesse tot alretyd ter Eem, en over die bruggen driven en vaaren, mit
hoeren beesten, en mit hoeren wagenen, en mit hoeren goeden, sonder
eenig geld daar of te geven, of te betalen, omdat zy die voorsz. bruggen
maken ende houden sullen.”
In 1602 en 1692 is het tolrecht aangepast en vanaf die tijd moesten ook schepen die onder de brug doorvaren tol betalen. Dit blijkt uit stukken die ook te
vinden zijn in het Groot Placcaatboek van Utrecht.
Op enig moment, vermoedelijk begin 1900, komt Gijsbartus van IJken er achter dat hij vrijdom (vrijstelling) van bruggeld heeft en met ingang van 5 juni
1900 weigert hij bruggeld te betalen.
Het beheer van de Eembrug is dan
in handen van een Commissie voor
de Eembrug. Hierin zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Baarn
en Eemnes en vertegenwoordigers
van de waterschappen van Eemnes
en de Bunschoter Veen en Veldendijken.
De tol is dan verpacht aan Anthonij
Dijkman die in het brugwachterhuis
woont. Hij heeft de pacht in 1892
van zijn moeder overgenomen.

Gijsbartus van IJken en Hendrina Pas.

De processen
Dijkman vindt de weigering van
Van IJken om verder bruggeld te
betalen uiteraard niet goed, want hij
derft hierdoor inkomsten. Hij stelt
de Eembrugcommissie van het geschil op de hoogte.
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De originele giftbrief met zegel.

Gedeelte van een duplicaat van de giftbrief
waarin de vrijstelling wordt genoemd.

Gijsbartus van IJken moet samen met brugwachter Dijkman op 21 juli 1901 op
het gemeentehuis te Baarn verschijnen voor de Eembrugcommissie. Een gezelschap van hoge en geleerde heren.
De commissie bestaat dan uit: de heren F.F. Baron d`Aulnis de Bourrouil,
(voorzitter), mr. F. Pen, mr. C.J.W. Loten van Doelen Grothe en L.R Baron Taets van Amerongen, alsmede de heren A. v.d. Wardt en notaris mr. Joh. Knoppers.
Jhr. mr. de Beaufort en dhr E. v.d. Kolk ontbraken. Waarlijk een zware commissie.
Van IJken moet verantwoording afleggen en vertellen waarom hij niet
meer wil betalen. Hij geeft aan dat hij
volgens een oud privilege als inwoner
van Eemnes vrijgesteld is van het betalen van bruggeld. Hoe hij dit te weten is gekomen, wil hij niet vertellen
en is niet meer uit de stukken te achterhalen. Wel geeft hij aan de brug
zelf te willen bedienen, maar de commissie gaat hiermee niet akkoord omdat er net een nieuwe brug is, en die is
moeilijker te bedienen. Deze brug is
op 1 juli 1900 in gebruik gesteld en is
een dubbele ophaalbrug, in tegenstelling tot de oude, die een enkele klap
had. De commissie is er beducht voor
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Het originele zegel uit 1360.

dat er schade aan die nieuwe brug zal ontstaan door ‘ondeskundig’ handelen
van de schippers. Brugwachter Dijkman krijgt van de commissie opdracht registratie bij te houden van de schippers die weigeren te betalen.
Vervolgens laat Dijkman via een deurwaarder schipper Van IJken dagvaarden
bij de kantonrechter in Amersfoort.
Deze neemt de zaak in behandeling. Heel uitgebreid wordt er gesproken over
het wel of niet van toepassing zijn van de oude vrijstelling van Jan van Arkel
voor de inwoners van Eemnes.
Op 1 april 1901 doet de kantonrechter uitspraak, stelt de brugwachter Dijkman
in het gelijk en veroordeelt Van IJken tot het betalen van de verschuldigde
bruggelden en de proceskosten, in totaal ƒ 16,05.
Gijsbartus van IJken is echter overtuigd van zijn gelijk en blijft weigeren het
bruggeld te betalen. Dit resulteert vervolgens in het feit dat hij kort daarop opnieuw voor de kantonrechter wordt gedaagd. In het verweer van de advocaat
van Van IJken komen uitgebreidere argumenten aan de orde met betrekking tot
de vrijstelling, die niet eerder genoemd zijn. In de tweede kantongerechtzaak is
er verschil van inzicht of er in 1602 wel of geen beweegbare brug is gemaakt
en ten tweede of het begrip ‘volgende’ hetzelfde zou zijn, als ‘volgens’. Het
begrip ‘volgende’ betekent opvolgende of navolgende, analoog aan de oorspronkelijke bedoeling. En ‘volgens’ wordt uitgelegd als ‘overeenkomstig’.
Een treffend stukje juridisch gemillimeter. Op 22 juli 1901 doet de kantonrechter voor de tweede keer uitspraak en ook nu weer wordt Van IJken in het ongelijk gesteld en moet nu ƒ 6,-- bruggeld en ƒ 11,75 proceskosten betalen.
Kennelijk heeft Gijsbartus van IJken een goede advocaat, want de volgende
stap in deze zaak is dat hij in 1902 nu Dijkman dagvaardt voor de civiele kamer van de rechtbank in Utrecht. Hij doet dit op grond van onverschuldigde
betaling en vordert van Dijkman ten onrechte geïnde tolgelden en de kosten
van de eerdere processen terug. Nu echter vanaf 1886, kort nadat hij de beurtvaart heeft overgenomen, tot 1900. In totaal waren dit 811 vaarten heen en terug. Hiervoor heeft hij ƒ 202,75 bruggeld betaald.
Ook hier wordt uitgebreid over de vrijstelling en regelgeving gesproken. Een
aantal juridische elementen, o.a of de rechtbank wel bevoegd was en het tijdstip van waaraf de vordering zou gelden komen ter tafel. Ook komt nu uitgebreid aan de orde de wijzigingen van het reglement die in 1843 door Koning
Willem II zijn vastgesteld. Dit betreffen wijzigingen met betrekking tot de tarieven. Er is dan een herziening van het muntstelsel aan de orde. Tevens komt
dan weer de vrijstelling aan de orde, verwijzende naar de besluiten van 1602 en
1692.
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De rechtbank te Utrecht doet op 29
oktober 1902 uitspraak en wijst de
vordering van Van IJken af en veroordeelt hem in de kosten van het geding.
De aanhouder wint!
Wij zijn nu weer een jaar verder. Op
26 juni 1903 dient in Den Haag bij de
burgerlijke kamer van de Hoge Raad
der Nederlanden een geding tussen
G. van Eijken, zich ook schrijvende
Van IJken, beurtschipper te Eemnes
en A. Dijkman, brugwachter en pachter of gaarder van de tolgelden van de
Eembrug, onder Baarn, wonende te
Baarn.
Zeer uitgebreid gaat de advocaatgeneraal in op de juridische argumenten, waarbij centraal staat of door een
niet wettig ingesteld bestuur wetgeving mag worden uitgevaardigd. Dit
heeft betrekking op in 1843 door het
Verpachting bruggeld in 1844.
toenmalige bestuur afgeschafte privileges, zoals vrijdom van bruggeld. Dit
bestuur, het ‘Intermediair Administratief bestuur van het Voormalig Gewest
Utrecht’, was in 1798 ingesteld en had volgens de Hoge Raad geen bevoegdheid tot het uitvaardigen van wetgeving. Dit bestuur was in de Franse Tijd ingesteld en had na de totstandkoming van de Bataafse Republiek geen bevoegdheid meer om wetten en regelingen af te schaffen of in te stellen. Dit heeft geleid tot jurisprudentie, geldend recht, m.b.t. het uitvaardigen van wetgeving.
De Hoge Raad gaat hier zeer uitvoerig op in. Uiteindelijk beslist de Hoge Raad
dat zowel de bewoordingen van de oude ordonnantie, als ook de bedoeling
daarvan moeten worden uitgelegd in die zin dat de vrijstelling van betaling van
bruggeld ook geldt voor het varen door de brug.
De Hoge Raad vernietigt op een aantal juridische gronden de uitspraak van de
Rechtbank te Utrecht. De Raad verwijst de zaak vervolgens terug naar die
rechtbank om inhoudelijk over de vordering van G. van IJken uitspraak te
doen, rekening houdende met het standpunt van de Hoge Raad.
In de archieven van de rechtbank te Utrecht is niets terug te vinden van een
HKE-170

vijfde rechtszaak in dit geschil, die er normaliter verwacht kon worden, omdat
de zaak was terugverwezen naar de rechtbank die het laatste vonnis had gewezen. Wel is in de financiële verslagen van de Eembrugcommissie uit 1903 terug te vinden dat er in totaal een bedrag van ƒ 1329,30 is betaald aan kosten inzake het proces Van IJken. Waarlijk een voor die tijd enorm bedrag, uitgaande
van het weekloon van een arbeider van ca ƒ 8,-- (f 400,-- jaarloon) dus ca. 3
jaarsalarissen!
Kennelijk zijn de advocaten van partijen tot overeenstemming gekomen en
hebben afgezien van het vijfde proces en zijn de door Gijsbartus van IJken onverschuldigd betaalde bruggelden terugbetaald. Deze kosten zijn toen gedeeltelijk betaald uit de kasgelden en naar rato verdeeld over de vier onderhoudsplichtigen, de genoemde gemeenten en waterschappen.
Gevolgen
Dit geheel had tot gevolg dat er meerdere schippers aan de bel trokken om vrijstelling. In één geval is bekend dat de rederij Houtzager en V.d. Veen uit
Amersfoort na 1903 geen tol meer hoefde te betalen. Ook is er nog sprake van
dat schipper Kuiper uit Eemnes heeft gereclameerd. Hoe dit verder is afgelopen is niet bekend.
In de familie is er nog een schilderij van een oude tjalk, zeer waarschijnlijk het
schip waarop Gijsbartus voer. Mogelijk is dit de ’Jonge Gerrit’, die toen in het
bezit was van de familie van IJken, doch dit is niet geheel zeker. Het schilderij
is gemaakt door Egbert van IJken, (1878-1964), een neef (oomzegger) van
Gijsbartus van IJken.
Voor de brugwachter Dijkman had dit tot gevolg dat hij per 1 augustus 1903
pachter af was en vervolgens is aangesteld als brugwachter voor een vast salaris van ƒ 4,-- per week en vrij wonen.
In de notulen van de commissie van de Eembrug is de zaak van het bruggeld
op nagenoeg elke vergadering tussen 1900 en eind 1903 aan de orde geweest.
Er is tot drie maal toe juridisch advies ingewonnen van externe adviseurs.
Anthonij Dijkman is tot aan zijn overlijden op 11 juni 1909 brugwachter geweest. Na zijn overlijden is er een vacature opengesteld voor een nieuwe brugwachter. Frans Dijkman, een zoon van Anthonij was een van de sollicitanten.
De gemeente Amersfoort heeft geprobeerd invloed uit te oefenen op de benoeming van de nieuwe brugwachter.
Op 29 juli 1909 werd Elias van IJken, beurtschipper te Eemnes tot brugwachter
en tolgaarder benoemd voor een salaris van ƒ 4,-- per week.
Elias was een broer van Gijsbartus van IJken. Elias en zijn vrouw Wichertje
Bakker kregen 15 kinderen in het kleine brugwachtershuisje aan de Eem. In
1936 is Elias opgevolgd door zijn zoon Egbert.
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Aardig is nog te vertellen dat nu nog steeds een lid van de familie Van IJken
brugwachter is op de Eembrug.
Slot
Op 1 januari 1930 is de landtol afgeschaft en in 1941 verdween de watertol.
In 1961 heeft dr. A.C.J. de Vrankrijker ter gelegenheid van de ingebruikname
van de dan nieuwe – huidige – Eembrug, een boekje geschreven over de geschiedenis van de Eembrug.
Het is opvallend dat hij in dit boekje over deze voor de commissie nogal ingrijpende zaak, niets schrijft.
In 1991 is er een publicatie verschenen van de Historische Kring Baerne, geschreven door H.M.M. van Vugt, die zeer uitgebreid de geschiedenis van de
Eembrug beschrijft onder de titel: ‘De Tolboom bij de brug over
de Eem te Baarn’.
In het kwartalblad ‘De
Drost’ dat eind jaren
zestig in Laren, Blaricum en Eemnes verspreid werd, staat in het
nummer van mei 1970
een artikel over vervoer
over het water. Hierin
wordt het proces ook
aangehaald. Er staat
daarin ondermeer dat
Gijs(bartus) van IJken
‘met een zwart zijden
pet en witgeschuurde
klompen naar Den
Haag ging’.
Wie had ooit verwacht
dat een besluit van Bisschop Jan van Arkel uit
1360 ruim 500 jaar later nog zulke gevolgen
kon hebben voor mijn
overgrootvader schipper Gijsbartus van
IJken.
Tjalk ‘De Jonge Gerrit’,
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De nieuwe Eembrug.
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Historische Kringen van Eemnes, Hoogland en Soest presenteren het boek

Van ’t Klooster en Van Klooster
door de eeuwen heen

Auteurs:
Gérard Derks
Henk van Hees
Toon van ’t Klooster
Leo van der Linden

Met o.a. de volgende onderwerpen:
• Het eerste begin in Soest
• De families Van ’t Klooster
en Van Klooster in
Soest, Eemnes en Hoogland
• De verspreiding van
de familie tot ca 1947
• Gekrakeel rond Klaasje Kakel

Feestelijke presentatie van het
boek en opening van de
gelijknamige tentoonstelling
door Henk van Hees.

160 bladzijden dik en boordevol familieportretten en illustraties
16 bladzijden met schema’s van de families
Prijs slechts € 12,50, (exclusief € 4,50 verzendkosten)

Verkrijgbaar in de Oudheidkamer van de HK Eemnes,
geopend iedere zaterdag van 14.00-16.00 uur
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Korte geschiedenis van de familie
Van ’t Klooster (Van Klooster) in Eemnes
Door HENK VAN HEES

Anno 2005, wanneer dit artikel geschreven wordt, komt de familienaam Van
’t Klooster (Van Klooster) in Eemnes en omgeving veelvuldig voor. De wortels
van deze familie liggen in Soest. De stamboom loopt terug tot circa 1550. Twee
leden van deze familie vestigden zich in de achttiende eeuw afzonderlijk in
Eemnes en zorgden hier voor het nodige nageslacht. Rond 1736 verhuisde
Gerbert (Gerbrand) Cornelisse van ’t Klooster van Soest naar Eemnes. Hij
werd de stamvader van de Suikerkist-tak (Van Klooster), de Nok-tak (Van
Klooster), de Landlust-tak (Van Klooster), de Kruk-tak (Van ’t Klooster) en de
Wethouders-tak (Van ’t Klooster). Rond 1761 vestigde Hendrik Jacobse van
’t Klooster zich ook in Eemnes. Hij werd de stamvader van de Schilders-tak.
Deze tak is zich ook Van ’t Klooster blijven noemen.
Zo zien we dat alle Van ’t Kloosters en Van Kloosters in Eemnes uiteindelijk
familie van elkaar zijn. De verschillen in schrijfwijze zijn in de loop van de
eeuwen ontstaan als er een fout werd gemaakt bij de aangifte voor de Burgerlijke Stand. Dit artikel is een omwerking van de versie, die in 1981 is verschenen in het kwartaalblad van de Historische Kring Eemnes. Er is sindsdien veel
nieuw materiaal boven water gekomen. De Schilderstak is in dit artikel niet
opgenomen. Het overzicht begint met de nakomelingen van Gerbert
(Gerbrand) Cornelisse van ’t Klooster.
I.

Gerbrand (Gerbert) Cornelisse
van ’t Klooster
Ged. Soest (RK) 17-03-1710
Begr. Eemnes-Buiten 26-06-1790

Trouwt 1) Soest 24-10-1734
Maria Segerse Schouten
Ged. Soest (RK) 03- 06-1706
Begr. Eemnes-Binnen 26-07-1745
Trouwt 2) Eemnes 02-06-1746
Geertje Hannes Hoefsloot
Geb. Leusden, Ged. Hamersveld (RK) 30-04-1717
Begr. Eemnes-Buiten 17- 02-1798

Vanaf zijn komst in Eemnes rond 1736 tot 1749 woonde Gerbert met zijn gezin op een boerderij die gestaan heeft op het tegenwoordige adres Wakkerendijk 186; daarna is het gezin verhuisd naar de boerderij Landlust op WakkerenHKE-175

dijk 90. Aanvankelijk huurde Gerbert de boerderij maar op 5 juli 1763 kocht
hij het pand met 44 morgen land van Heer David ten Hove. Hij kreeg uit zijn
eerste huwelijk vier en uit zijn tweede huwelijk vijf kinderen. Zoon Cornelis,
uit het eerste huwelijk werd de stamvader van de Suikerkist-tak (Sukerkist-tak)
(A) en de Nok-tak (B). Dochter Maria (1750-1828) uit het tweede huwelijk
trouwde met Gijsbert Stalenhoef en Willem Schothorst. Drie zoons uit het
tweede huwelijk werden volwassen. Johannes (Hannes) (1747-1828) trouwde
met Maria Isaaks Stalenhoef. Ze vestigden zich in Hoogland en werden de
stamouders van een talrijk nageslacht. Teunis Gerberts (1757-1804) trouwde
achtereenvolgens met Willempje Nagel en Jannetje Pen. Zij boerden eerst in
Diemen en later in Ouder-Amstel. Teunis was in Duivendrecht (Ouder Amstel)
o.a. keurmeester van het hooi, afgevaardigde bij de grondvergaderingen, commissaris van de verpondingen, lid van de armencommissie en lid van het gemeentebestuur. Zoon Peter Gerberts, uit het tweede huwelijk van Gerbert, werd
de stamvader van de Landlust-tak (C), de Wethouders-tak (D) en de Kruk-tak
(E). Allereerst wordt hier de lijn gevolgd van Cornelis Gerbertse ofwel de Sukerkist-tak.
A. SUIKERKIST (SUKERKIST)-TAK
A.I

Cornelis Gerbertse van ’t Klooster
Ged. Soest (RK) 16-11-1735
Overl. Eemnes 21-05-1819

Trouwt Eemnes 17- 04-1759
Woutertje Hannes Hoefsloot,
zus van zijn stiefmoeder
Geb. Leusden, Ged. Hamersveld (RK) 27-12-1734
Overl. Eemnes 18-12-1818

Waarschijlijk vanaf zijn trouwjaar 1759 huurde Cornelis de boerderij de Sukerkist. Deze boerderij stond op de grond van de tegenwoordige percelen Wakkerendijk 116 en 118, achter de huidige boerderij op nummer 118. Op 26 mei
1783 kocht Cornelis de boerderij van Jan Pesters, Heer van Cattenbroek. Cornelis en zijn vrouw verkochten de boerderij weer op 27 januari 1800 aan hun
zoon Pieter, de jongste van hun zes kinderen. Zoon Gerbert (1766-1834)
trouwde met Maria Ruijter. Ze vestigden zich in Hoogland en kregen daar nageslacht. Zoon Teunis (1768-1832) werd de stamvader van de Nok-tak en
wordt daar verder besproken. Deze Sukerkist-tak gaat verder met de jongste
zoon Pieter.
A.II

Pieter Cornelisse van ’t Klooster
Ged. Eemnes (RK) 24-07-1773
Overl. Eemnes 01-11-1848
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Trouwt Baarn (RK) 05-05-1800
Agatha (Aagje) Cornelisse Bouwman
Ged. Baarn (RK) 24-12-1775
Overl. Eemnes 27-02-1835

Nieuwe Sukerkist.

Pieter was dus vanaf zijn huwelijk in 1800 eigenaar en bewoner van de Sukerkist. Hij was ouderman van de Zuidpolder in Eemnes en lid van de gecommitteerde geërfden van Eemnes-Buiten. Na zijn dood vond op 13 februari 1849 de
boedelscheiding plaats van de nalatenschap van Pieter en Aagje. Hun ongetrouwde dochters Maria en Cornelia behielden de Sukerkist. Maria, de langstlevende, benoemde bij testament van 11 juni 1878 haar broer Johannes (Hannes)
als enige en algehele erfgenaam. Maria overleed op 2 september 1878. Haar
oudste broer Cornelis (1801-1871), getrouwd met Cecilia Schoonderbeek, had
zich als landbouwer gevestigd in Ouder-Amstel. Ons verhaal gaat verder met
Johannes (Hannes):
A.III

Johannes (Hannes) van Klooster
Geb. Eemnes 25-08-1813
Overl. Eemnes 05-08-1878

Trouwt Eemnes 30-09-1840
Rijkje van Roomen
Geb. Soest 02-08-1818
Overl. Eemnes 21-11-1872

Johannes en zijn nakomelingen gingen door het leven als Van Klooster. Na
zijn huwelijk vestigde hij zich in Leusden. Vanaf 1842 huurde hij de boerderij
De Burgwal in Leusden van Willem Steinbuch, directeur van het postkantoor
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Bidprentjes van Antonius van Klooster (1850-1882), boer op De Nieuwe Sukerkist,
en zijn vader Johannes (Hannes) van Klooster (1813-1878).

in Amersfoort. In 1862 vestigde hij zich met zijn gezin weer op de Sukerkist in
Eemnes bij zijn ongetrouwde zusters. Hij en zijn vrouw kregen drie zoons en
één dochter. Zoon Peter (1841-1905) getrouwd met Dirkje Bieshaar bleef op de
Sukerkist. De lijn gaat verder met zoon Teunis / Antonius:
A.IV

Teunis (Antonius) van Klooster
Geb. Leusden 02-05-1850
Overl. Eemnes 13-02-1882

Trouwt 1) Soest 21-10-1876
Mietje Stalenhoef
Geb. Soest 24-05-1850
Overl. Eemnes 15-04-1879
Trouwt 2) Hoogland 21-01-1880
Tijmentje Hilhorst
Geb. Hoogland 27-11-1845
Overl. Eemnes 10-09-1926

Voor Teunis werd naast de Sukerkist in 1876 een nieuwe boerderij gebouwd:
het huidige pand Wakkerendijk 116, ook wel de Nieuwe Sukerkist genoemd.
Kort daarna op 15 april 1879 stierf Mietje Stalenhoef, zijn eerste vrouw aan de
gevolgen van kraamvrouwenkoorts, opgelopen bij de geboorte van zoon Isaak.
Baby Isaak stierf zelf enkele weken later op 6 mei 1879. Teunis bleef achter
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v.l.n.r. Teus van Klooster (1882-1970), zijn
moeder Teunisje van Klooster-Hilhorst (18451926) en zus Rijkje van Klooster (1877-1930,
later getrouwd met Teus Stoutenberg). Aan de
wand het portret van vader Teus van Klooster
(1850-1882).

Tenis (Antonius) van Klooster (1850-1882) en zijn eerste vrouw Mietje Stalenhoef (1850-1879).
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Familie Van Klooster, gefotografeerd in 1952 toen Riek het klooster in ging.
Staand v.l.n.r. Jan van Klooster, Bep van Diest, Jan van ’t Klooster, Riek van Klooster, Ruth van
Klooster, Gerard van Klooster, Jans van Valkenhoef, en Willem van den Hengel.
Zittend v.l.n.r. Rigard van Klooster, Greet van Klooster, vader Teus van Klooster, Tonie van
Klooster, Martje van Klooster, Grad van Hoven en Antoon van Klooster.

Familie Van Klooster. Achtergrond v.l.n.r. Greet, Gerard, Riek, Antoon, Martje en Ruth.
Zittend op de voorgrond v.l.n.r. Tonie, vader Teus van Klooster, Rigard, moeder Rutgera van
’t Klooster en Jan.
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met één dochter Rijkje. Kort nadat hij voor de tweede keer getrouwd was,
stierf Teunis zelf ook in 1882. Hij liet een zwangere vrouw achter en de eerder
genoemde Rijkje. Dit meisje kwam onder de voogdij van haar oom Peter, die
nog op de Sukerkist woonde. Van hem erfde ze in 1905 deze boerderij en precies de helft van de landerijen. Ze trouwde in 1903 met Teus Stoutenburg. Dit
paar liet in 1912 een nieuwe boerderij bouwen (het huidige pand Wakkerendijk
118), vlak voor de oude Sukerkist. De oude Sukerkist werd grotendeels afgebroken; wel staat er nog steeds een deel dat als schuur gebruikt wordt. Weduwe
Tijmentje (Teunisje) schonk op 18 juni 1882 het leven aan een zoon, die ze
Teus noemde:
A.V

Anthonius Petrus (Teus) van Klooster
Geboren Eemnes 18-06-1882
Overleden Eemnes 03-11-1970

Trouwt Eemnes 14-11-1911
Rutgera van ’t Klooster
Geb. Eemnes 25-04-1885
Overl. Hilversum 23-06-1940

Teus van Klooster woonde zijn hele leven op de Nieuwe Sukerkist, Wakkerendijk 116. Hij en zijn vrouw kregen vijf zonen en vier dochters:
1.
Anthonius Johannes (Antoon) (1912-1989) trouwde Grad van Hoven. Ze
hadden een boerenbedrijf in Blaricum.
2.
Martha Antonia (Martje)
(1914-2000) trouwde Willem
van den Hengel. Ze hadden een
boerenbedrijf in Leusden.
3.
Anthonia Martha (Tonie)
(1915-1998) bleef ongehuwd.
Ze woonde tot 1992 op de ouderlijke boerderij.
4.
Johannes Anthonius (Jan)
(1917-1992) trouwde Bep van
Diest. Ze namen de boerderij
Wakkerendijk 140 over van
Rut van Klooster, de oom van
Jan.
5.
Gerardus Anthonius (Gerard)
(1918-1963) trouwde Jans van
Valkenhoef. Gerard had de leiding over de maalderij aan de
Molenweg. Hij is onverwacht
overleden op 7 augustus 1963 Rutgera van ’t Klooster (1885-1940)
bij het baden in Egmond aan getrouwd met Anthonius Petrus (Teus) van
Klooster.
Zee.
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6.

7.

8.
9.

Margaretha Rigarda (Greet) (1920-1985) trouwde Jan van
’t Klooster (1914-1997) van de Kruk-tak. Ze hadden een boerenbedrijf
op Wakkerendijk 106.
Rigarda Maria (Riek) (geb. 1922). Ze is kloosterzuster geworden bij de
Zusters Onder de Bogen in Maastricht en heeft sindsdien de naam van
Zuster Rudgerine aangenomen. Ze is anno 2005 de enige van dit gezin
die nog in leven is.
Rutgerus Arnoldus (Rut) (1923-1997) bleef ongehuwd. Hij woonde tot
1992 op de ouderlijke boerderij Wakkerendijk 116.
Rigardus Anthonius Jozef (Rigard) (1930-1972) trouwde Ada van Valkengoed. Zij hadden een boerenbedrijf in Stoutenburg.

B. NOK-TAK
Cornelis Gerbertse (1735-1819) van de Sukerkist had ook een zoon Teunis.
Voor hem was geen plaats op de Sukerkist. Hij zocht zijn heil aanvankelijk
buiten Eemnes. Hij werd de stamvader van de Nok-tak.
B.I

Teunis Cornelisse van ’t Klooster
Ged. Eemnes 25-12-1768
Overl. Eemnes 28-11-1832

Trouwt Eemnes 28-04-1794
Helena (Hilletje) Jacobs de Boer
Ged. Eemnes 19- 07-1765
Overl. Eemnes 11-11-1846

Na hun huwelijk in 1794 ging dit paar in Muiden wonen, waar één zoon en vier
dochters geboren werden. Vanaf circa 1801 woonde het gezin in Weesperkarspel, waar tussen 1801 en 1811 één dochter en drie zonen geboren werden. De
tweede dochter Woutertje trouwde in 1817 te Amsterdam met Nicolaas van
Grieken. Toen woonden de ouders van Woutertje (Teunis van ’t Klooster en
Hilletje de Boer) weer in Eemnes. Zij moeten dus tussen 1811 en 1817 weer
teruggegaan zijn naar Eemnes. Hun kinderen gingen verder onder de naam Van
Klooster. Kennelijk ging het deze familietak niet zo voor de wind als de
familie van De Sukerkist. Deze Van Kloosters gingen verder als daghuurders.
Zoon Cornelis, die in Amsterdam woonde, was zelfs zo arm dat hij met zijn
gezin geplaatst werd in een kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid in
Frederiksoord. (Zie hiervoor boek Van ‘t Klooster.) Zoon Gerrit vestigde zich
evenals zijn ouders ook weer in Eemnes.
B.II

Gerrit van Klooster
Ged. Weesp 30-11-1804
Overl. Eemnes 27-10-1877
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Trouwt Eemnes 15-05-1827
Elisabeth Vos
Ged. Eemnes 15-05-1802
Overl. Eemnes 07-04-1873

Gerrit van Klooster (Gart Nok) met zijn
tweede vrouw Maria Gijsbertha (Mie)
Gieskens (1909-1988).

Gerrit (Gart) van Klooster (1898-1980) met
de handkar.

Gerrit was daghuurder en woonde met zijn gezin vele jaren op Laarderweg 3.
Hij huurde het boerderijtje van de familie Seldenrijk. Hij en zijn vrouw kregen
zeven zonen en twee dochters. Zoon Jakob (1835-1874) trouwde Marritje
Heerschop. Dochter Maria (1838-1891) trouwde Christiaan Hanou; zij gingen
in Hilversum wonen. De jongste zoon was:
B.III

Peter van Klooster
Geb. Eemnes 12-03-1844
Overl. Eemnes 14-11-1899

Trouwt Eemnes 27-01-1891
Cornelia Groen
Geb. Eemnes 13-11-1852
Overl. Eemnes 10-06-1917

Peter woonde na zijn huwelijk in een klein huisje achter de boerderij Meentweg 19. Hij was daghuurder. Samen met zijn vrouw kreeg Peter drie zonen en
drie dochters. Eén jongen en twee meisjes zijn jong gestorven. Elisabeth Johanna (1892-1946) trouwde met Pieter Majoor. Jakobus Gerardus (1893-1962)
trouwde met Anna Nagel; zij kregen twee dochters. Gerrit (1898-1980) was in
Eemnes bekend als Gart Nok. Hij trouwde eerst met Alijda (Aal) Engelen en
daarna met Maria Gijsbertha (Mie) Gieskens. Hij kreeg geen kinderen maar
was als een echte vader voor de kinderen van Mie Gieskens uit haar eerste huwelijk met Dirk Leeuwenkamp. Met Gart stierf in Eemnes de Nok-tak uit.
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C. LANDLUST-TAK
C.I

Peter Gerbertse van ’t Klooster
Ged. Eemnes (RK) 18-01-1752
Overl. Eemnes 11-10-1834

Trouwt 1) Eemnes 08-04-1776
Aaltje Gijsberts Stalenhoef
Ged. Eemnes (RK) ??-07-1755
Begr. Baarn 15-10-1786
Trouwt 2) Eemnes 11-05-1788
Maria Rutgers Ruiter
Ged. Eemnes (RK) 28-02-1763
Begr. Eemnes-Buiten 12-10-1809

Tijdens zijn eerste huwelijk woonde
Peter met zijn gezin op het erf Grimmesteijn over de Eem in Baarn. Uit
dit huwelijk zijn vijf zonen en drie
dochters geboren. De kinderen van
zoon Gerbert (1785-1829) groeiden
na de dood van hun ouders op in
Ouder-Amstel en omgeving. Zoon
Hannes/Johannes (1786-1859) wordt
hieronder nader besproken. Zoon
Gijsbert bleef op Landlust.
Na zijn tweede huwelijk nam Peter de

Bidprentjes van Geertje Hannesje (1845-’67), Rut (1824-’95) en Jakob van ’t Klooster (1816-’77).
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boerderij Landlust op Wakkerendijk 90 van zijn ouders over (zie I). Uit dit huwelijk werden nog eens twaalf kinderen geboren zodat Peter met zijn twintig
kinderen een talrijk nageslacht had. Zoon Cornelis (1801-1853) trouwde Marritje Kuijer en bleef in Eemnes wonen. Zoon Jan werd de stamvader van de Wethouders-tak en de Kruk-tak. Oud geworden woonde Peter als rentenier op
Wakkerendijk 114, naast de Sukerkist. Uit zijn eerste huwelijk had Peter dus
een zoon Hannis:
C.II.a Hannis (Johannes) Peters
van ’t Klooster
Ged. (RK) Baarn 06-09-1786
Overl. Eemnes 30-08-1859

Trouwt 1) Eemnes 19-05-1816
Johanna Korrel
Ged. (RK) Hilversum 08-02-1785
Overl. Eemnes 09-08-1833
Trouwt 2) Baarn 11-05-1836
Aaltje Schuttershoef
Ged. (RK) Achterveld 28-09-1805
Overl. Eemnes 30-07-1859

Hannis werd winkelier en landbouwer en woonde op de boerderij Wakkerendijk 210. Uit zijn eerste huwelijk zijn vier zoons en twee dochters geboren. De
zoons Jakob (1816-1877) en Rutger (1824-1895) bleven als vrijgezel op de
ouderlijke boerderij Wakkerendijk 210 wonen. Zoon Pieter (1821-1866)
trouwde Jannetje de Dood en vestigde zich in Ouder-Amstel. Uit het tweede
huwelijk van Hannis zijn zeven dochters geboren. Vijf werden er volwassen en
zijn getrouwd:
−
Jannetje (1837-1868), trouwde met Evert Schouten.
−
Jaantje (1838-1876), trouwde met Gerrit van Bethlehem, watermolenaar
te Eemnes-Binnen.
−
Hanna (1839-1923), trouwde met Frans van Hees.
−
Hendrica (1843-1909), trouwde met Cornelis Kuijer
−
Aaltje (1850-1928), trouwde met Jan Groen, metselaar in de Kerkstraat
in Eemnes.
De Landlust-tak gaat hier verder met Gijsbert, de broer van Hannis:
C.II.b Gijsbertus Peters van ’t Klooster
Ged. Baarn (RK) 01-03-1781
Overl. Eemnes 28-06-1829

Trouwt 1) Eemnes 21-06-1807
Anna Wouters Stalenhoef
Ged. Eemnes (RK) 16-03-1783
Overl. Eemnes 16-04-1814
Trouwt 2) Baarn 16-01-1815
Antje Cornelisse Bouwman
zus van de vrouw van neef Peter die op de
boerderij de Sukerkist woonde.
Ged. Baarn (RK) 27-02-1772
Overl. Eemnes 02-03-1850
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Bidprentjes van de kinderen van Hannis Peterse van ‘t Klooster:
Jannetje van ‘t Klooster (1837-1868) gehuwd met Evert Schouten, Jaantje van ’t Klooster (18381876), gehuwd met Gerrit van Bethlehem Johanna (Hanna) van ’t Klooster (1839-1923), gehuwd met Frans van Hees en Aaltje van ‘t Klooster (1850-1928) gehuwd met Jan Groen.
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Gijsbert nam de boerderij Landlust van zijn ouders over. Uit zijn eerste huwelijk zijn drie dochters en vier zonen geboren. Zoon Pieter nam de boerderij
Landlust over. Zoon Wouter (1813-1897) trouwde Aaltje Stoutenburg en werd
bakker op de boerderij Wakkerendijk 32 (hoek Raadhuislaan, nu Van Breemen). Hij werd ook wel “Wous de Bakker” genoemd. Uit het tweede huwelijk
werd één zoon Cornelis (1817-1840) geboren. Antje Bouwman, de tweede
vrouw van Gijsbert, bracht haar laatste jaren op de Sukerkist door. Deze lijn
gaat verder met zoon Pieter op Landlust.
C.III

Pieter/Petrus van ’t Klooster
Ged. Eemnes (RK) 20-11-1809
Overl. Eemnes 17-08-1895

Trouwt Eemnes 11-10-1836
Anna van den Brink
Geb. Eemnes 16-06-1811
Overl. Eemnes 18-04-1876

Na de dood van zijn vader in 1829 nam Peter de boerderij Landlust over. Echter op 1 januari 1835 verkocht hij zijn bezit aan Johanna Louisa van Tets, echtgenote van Mr. Joan Huijdecooper van Maarsseveen (bewoners van Groeneveld). Peter kocht zelf de boerderij op de plaats van het tegenwoordige pand
Wakkerendijk 262. Naast landbouwer was Peter ook gemeente-ontvanger. Uit
zijn huwelijk met Anna van den Brink zijn zes dochters en één zoon geboren:
−
Dochter Antje (1839-1907), trouwde Hendrik Ebbenhorst, landbouwer
en winkelier in de Teut te Soest.
−
Geertje (1840-1933), trouwde
Gijsbert Koppen, boer te Blaricum.
−
Jacoba (1842-1931), trouwde
Harmen Puijk, boer te Blaricum.
−
Meinsje (1843-1942), trouwde
Cors Stalenhoef, bakker in de
Gezonde Apotheek in de Kerkebuurt te Soest. “Menks
Cors” (ook wel “Vrouw Cors”)
werd 98 jaar en stond enige tijd
te boek als de oudste inwoonster van Soest.
−
Aaltje (1845-1936), trouwde
Willem Calis, boer te Laren.
Opvallend is dat de meeste dochters
zeer hoge leeftijden bereikten. Dat
viel een journalist van de Gooi- en
Eemlander ook al op in 1941. Toen Pieter (Petrus) van Klooster (1809-1895).
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werd er een foto in de krant geplaatst van Meinsje, Aaltje en Geertje. De foto
en bijgaand artikel zijn in de bundel “Van ‘t Klooster en Van Klooster door de
eeuwen heen” opgenomen.
Zoon Gijsbert nam de boerderij Wakkerendijk 262 van zijn vader over.
C.IV

Gijsbert van Klooster
Geb. Eemnes 11-11-1849
Overl. Eemnes 03-05-1915

Trouwt 1) Baarn 25-06-1877
Agnes Beukeboom
Geb. Baarn 14-02-1845
Overl. Eemnes 10-12-1887
Trouwt 2) Soest 06-07-1889
Elisabeth Staal
Geb. Soest 17-11-1862
Overl. Laren 21-01-1942

Vanaf Gijsbert wordt deze tak aangeduid met de naam Van Klooster. Gijsbert
heeft zijn hele leven op de boerderij Wakkerendijk 262 gewoond. Na zijn dood

Elisabeth Staal (1862-1942) gehuwd met
Gijsbert van Klooster.
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V.l.n.r. Alida Wilhelmina van Klooster (19061993), Gijsberta Alida van Klooster (18991998) en Elisabeth A.M. Majoor (1908-1970)
gehuwd met Hannes van Klooster.

in 1915 is zijn tweede vrouw met een
aantal kinderen naar Laren verhuisd.
Uit zijn eerste huwelijk zijn vijf kinderen geboren, waaronder een dochter
Anna (1881-1946), die met Antonius
B. Klink trouwde en naar Heino verhuisde. Zoon Hendrikus Marinus zette de lijn in Eemnes voort. Uit het
tweede huwelijk zijn twaalf kinderen
geboren waaronder Johannes Jozeph
(1904-1989) getrouwd met Elisabeth
A.M. Majoor; dit echtpaar woonde op
een boerenbedrijf naast de SintJansbasiliek in Laren. Voorts enkele
dochters: Mie (1890-1977) getrouwd
met Nicolaas Majoor; zij woonden in
Laren. Dochter Johanna (1894-1966)
werd kloosterzuster bij de Congregatie van Roosendaal; ze werd Zuster
Maria Gervasia genoemd en werkte
vele jaren als missiezuster op Cura- v.r.n.l. Johanna A. C. van Klooster (1894çao. Dochter Gijsberta (1899-1998) 1966), bekend als Zuster Maria Gervasia en
haar zus Gijsberta Alida (1899-1998) gefotobleef ongehuwd; ze stierf op ruim 99- grafeerd op Curaçao.
jarige leeftijd te Horn in Limburg.
Dochter Alida (1906-1993) trouwde
met Johannes Albers; zij woonden in Bussum. Deze lijn gaat verder met zoon
Hendrikus Marinus.
C.V

Hendrikus Marinus van Klooster
Geb Eemnes 15-01-1882
Overl. Laren 22-11-1950

Trouwt Baarn 12-02-1904
Gerarda Staal
Geb. Stoutenburg 27-09-1878
Overl. Eemnes 31-10-1958

Na hun huwelijk woonde dit echtpaar van 1904 tot 1906 in Hilversum. Van
1906 tot 1919 was Leusden hun woonplaats. In 1919 kocht Hendrik de boerderij De Eendracht op Wakkerendijk 178 in Eemnes. Op 8 maart 1919 vestigde
het gezin zich op deze plaats. Hendrik en Gerritje kregen veertien kinderen,
tien dochters en vier zonen. Hendrik is op 22 november 1950 om het leven gekomen bij een ongeluk met zijn paard en wagen in Laren. De volgende kinderen zijn volwassen geworden:
−
Agnes Lamberta (1904-1992), getrouwd met haar achter-achterneef Gerrit van ’t Klooster, landbouwer te Muiderberg.
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Familie Van Klooster, gefotografeerd in 1944, bij het 40-jarig huwelijksfeest van Hendrik van
Klooster en Gerarda Staal.
Voor v.l.n.r. Catrien van Klooster, Jans van Klooster, Gijsbertha van Klooster, vader Hendrik
van Klooster, moeder Gerarda Staal, Agnes van Klooster, Lamberta van Klooster, Anna van
Klooster.
Midden v.l.n.r. Diny Klink, Wout van Klooster, Gerard ter Avest, Mien van Eijden, Henk van
Klooster, Mie Majoor-van Klooster, Piet van Rooijen, Jans Staal-Jongerden, Hannes van
Klooster, Lies van Klooster-Majoor, Antonia van Klooster, Henk van Roomen, Gerrit van
’t Klooster, Otto v.d. Hoven, Grad van Klooster en Co Baas.
Achter v.l.n.r. Gijs van Klooster, Gijs Staal, Willem Staal, Bertha Staal-Splint, Sjaan Majoor,
Bep Majoor en Bertha Klink.

Trouwfoto van Co Baas
(1895-1985) en Anna van
Klooster (1906-1996), getrouwd te Eemnes op 4 november 1931 in een tentwagen met twee span paarden.
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−

Lamberta Anna (1905-1989), getrouwd met Otto van den Hoven, woonachtig te Achttienhoven.
−
Anna Petronella (1906-1996), getrouwd met Jacobus Baas, vele jaren
woonachtig op Meentweg 87.
−
Gijsbertha Elisabeth (1907-2002), getrouwd met Piet van Rooijen,
woonachtig te Montfoort.
−
Johanna Gijsbertha (1909-1962), ongehuwd, bleef op de ouderlijke boerderij.
−
Antonia Anna (1910-1991), getrouwd met Henk van Roomen, melkhandelaar aan de Nieuwstraat in Soest.
−
Woutera Lambertha (Catrien) (1911-2003), ongehuwd, bleef op de ouderlijke boerderij.
−
Wilhelmina Gerarda (1912-1998); ze werd kloosterzuster bij de Congregatie van Roosendaal. Haar kloosternaam was Zuster Rahnulfa.
−
Gerarda Hendrika (Grad) (1913-2003), ze trouwde met Jan Beukeboom;
ze hadden een boerenbedrijf op Wakkerendijk 238.
−
Wouter Gerardus (geb. 1920), trouwde met Gijsbertha (Bep) Wilhelmina
Maria van Soest. Ze wonen nog op Wakkerendijk 230.
−
Hendrik Marinus Wilhelmus (geb. 1921), trouwde met Maria
J. Th. (Rie) Pronk; ze wonen in Laren.
Oudste zoon Gijsbert Wouter (1915-1990), getrouwd met Margaretha Christina
van ’t Klooster uit Hoogland, nam de boerderij over. Na de dood van Gijsbert
heeft zoon Henk daar nog enige tijd het boerenbedrijf uitgeoefend. In 2001
heeft de familie de boerderij definitief verlaten.
KRUK-TAK EN WETHOUDERS-TAK
Peter van ’t Klooster (1752-1834) van de Landlust-tak had uit zijn tweede huwelijk een zoon Jan. Hij werd de stamvader van de Kruk-tak en de Wethouders-tak, die we hier achtereenvolgens behandelen:
Jan Peterse van ’t Klooster
Ged. Eemnes (RK) 11-08-1791
Overl. Eemnes 18-05-1861

Trouwt Eemnes 22-01-1815
Geertje Wouterse Stalenhoef,
zus van de vrouw van zijn halfbroer Gijs
Ged. Eemnes (RK) 24-02-1794
Overl. Eemnes 24-01-1821

In 1821 kocht Jan de boerderij Wakkerendijk 140; hij is daar de rest van zijn
leven blijven wonen. Hij is Ouderman van de Maatpolder in Eemnes geweest.
Uit zijn huwelijk met Geertje Stalenhoef zijn drie zoons en twee dochters geboren. Dochter Jaakje (1818-1854) trouwde Evert Smorenburg. Zoon Wouter
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(1815-1885) trouwde Elbertje Majoor en werd boer in Laren. Zoon Pieter werd
de stamvader van de Kruk-tak en zoon Ruth kreeg de Wethouders-tak als nageslacht.
D. KRUK-TAK
D.I

Pieter Janse van ’t Klooster
Geb. Eemnes 18-12-1816
Overl. Eemnes 31-01-1886

Trouwt Soest 07-06-1844
Geertje Maria Ebbenhorst
Geb. Soest 02-02-1817
Overl. Eemnes 21-10-1859

Pieter schijnt een of ander mankement aan een been gehad te hebben, waardoor
hij genoodzaakt was om met een kruk te lopen. Daarom werden hij en zijn nakomelingen aangeduid met de bijnaam De Kruk. Door zijn handicap kon Pieter
in tegenstelling tot zijn andere familieleden geen boer worden. Hij koos voor
het beroep van kleermaker. Ook was hij koopman-winkelier. Nadat hij getrouwd was, ging hij eerst in het pand Wakkerendijk 114 wonen. Op 1 novem-

Familie Van ’t Klooster voor hun boerderij Meentweg 91. V.l.n.r. zoon Gerrit dochter Ant,
moeder Maria Stalenhoef met in haar handen de foto van dochter Geertje, die non was
geworden, vader Hendrik van ’t Klooster en zoon Piet van ’t Klooster.
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Bidprentje van Pieter van ’t Klooster (18161886), die met een kruk liep.

Hendrik van ’t Klooster (1849-1937).

Broers en zussen Van ’t Klooster,
v.l.n.r. Ant (1877-1959), Piet (1876-1974),
Geertje (1883-1920) en Gerrit (1884-1966).

Maria Stalenhoef, gehuwd met Hendrik van ’t
Klooster (1847-1908).
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Groepsfoto gemaakt t.g.v. het huwelijk van Pieter van ’t Klooster en Maria Helena van Hofslot
op 22 oktober 1915. De foto is genomen bij de boerderij Birkstraat 133 te Soest.
Voorste rij, zittend, v.l.n.r. Antje Eek-van ’t Klooster, Aaltje van ’t Klooster-van den Heuvel,
Martje van den Breemer-van Hofslot, Hendrik van ’t Klooster, vader van de bruidegom, een
meisje, Henk van ’t Klooster (?), de zoon van de bruidegom, Wilhelmina van Hofslot-van
’t Klooster, moeder van de bruid, Aaltje Hilhorst-Stalenhoef (?), een vrouw, Kee van den Breemer-van Hofslot, Antje van ’t Klooster-Kuijer.
Tweede rij, staand, v.l.n.r. Kapelaan Arie van Hofslot, broer van de bruid, een man, half achter
de kapelaan, Dirk Bieshaar, Elisabeth van ’t Klooster-de Jong, Gerrit van ’t Klooster, Nelletje
van Hofslot, Peter van den Bremer, Kees van den Bremer (?), Aart van Hofslot, Piet van
’t Klooster, de bruidegom, een man, een vrouw, Mie van Hofslot, de bruid, Jans van Hofslot,
Piet van Gerbrand van ’t Klooster, een vrouw, Jans Hilhorst (?) later getrouwd met Gart Rigter,
een vrouw, Gart Rigter (?), neef van de bruidegom, Aal van Hofslot, een vrouw, Piet van Hofslot
(achter zijn zus Aal) een vrouw, Reijer Schoonderbeek, knecht bij Van Hofslot, Aaltje KuijperVoskuilen, Heintje van Hofslot-Eek, een vrouw, Jan Bieshaar.
Achterste rij, geheel achteraan / hoog, v.l.n.r. Petrus Kuijper, Heijl van Hofslot, Evert Eek, Tijmen Rigter, neef van de bruidegom, een vrouw, een vrouw, Toon van ’t Klooster, oom van de
bruid, Lammertje van ’t Klooster, nicht van de bruid, later getrouwd met Tijmen Rigter, Jannetje
van Angeren-van ’t Klooster (?) Sybrand van Angeren(?).
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Staande v.l.n.r.
meisje Lamers, Annie Jansen, Joop Lamers,
Jan van Piet van ’t Klooster, Bertus Jansen,
een jongen, Jan Rigter, Huub Jansen (?).
Zittend v.l.n.r.
Piet van “t Klooster en zijn derde vrouw
Jaantje van de Belt.
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ber 1851 kocht hij het huis Branderf op Wakkerendijk 228 van Michiel Helders. Daar bleef hij wonen tot zijn dood in 1886. Uit zijn huwelijk met Geertje
Ebbenhorst zijn vier zonen en twee dochters geboren. Dochter Jannetje (18481898) trouwde Petrus van Paridon uit Baarn. Deze was achtereenvolgens landbouwer te Soest, tapper in Baarn en voermansknecht te Amsterdam. De lijn
werd voortgezet door de enige volwassen geworden zoon: Hendrikus Johannes.
D.II

Hendrikus Johannes van ’t Klooster
Geb. Eemnes 20-12-1849
Overl. Eemnes 22-09-1937

Trouwt Eemnes 26-10-1875
Maria Stalenhoef
Geb. Amersfoort 03-04-1847
Overl. Eemnes 26-10-1908

Hendrik bewoonde vanaf ca 1881 de boerderij Meentweg 91. Hij liet het pand
grondig verbouwen. Hij boerde daar tot het eind van zijn arbeidzaam leven. Uit
zijn huwelijk met Maria Stalenhoef zijn twee doodgeboren kinderen voortgekomen, twee jong gestorven dochters, dochter Anna (1877-1959) getrouwd
met Evert Eek, dochter Geertje (1883-1920) bekend als Zr. Maria Amantia en
twee zonen: Pieter en Gerrit, die hier achtereenvolgens worden uitgewerkt.

Gezin van Gerrit en Betje van ‘t Klooster-de Jong.
Staande v.l.n.r. Geertje, Henk, Tonie, Jacob, Wim, Rijkje, Lammert, Piet en Evert.
Zittend v.l.n.r. grootvader Hendrik van ’t Klooster (1849-1937), moeder Elisabeth Antonia de
Jong, Annie, Martje (later Zr. Pica) en vader Gerrit van ’t Klooster.
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Foto genomen t.g.v. het huwelijk van Jan van ’t Klooster (Kruk-tak) en Greet van Klooster
(Sukerkist-tak) op 19 november 1946 in Eemnes. Staande v.l.n.r. Willem van den Hengel, Jans
van Valkenhoef, Gerard van Klooster, Bep van Diest, Ruth van Klooster, Corrie Dijkman, Jan
van Klooster, Rigard van Klooster, Gert van ’t Klooster, Henk van ’t Klooster, Riek van Klooster, Antoon van Klooster.
Zittend v.l.n.r. Martje van Klooster, Tonie van Klooster, Teus van Klooster, vader van de bruid,
Jan van ’t Klooster, de bruidegom, Greet van Klooster, de bruid, Piet van ’t Klooster, vader van
de bruidegom, Jaantje van de Belt, stiefmoeder van de bruidegom, Grad van Hoven.

D.III.a Pieter (Petrus) van ’t Klooster
Geb. Eemnes 02-12-1876
Overl. Hooglanderveen
(gemeente Amersfoort) 07-02-1974

Trouwt 1) Eemnes 08-06-1906
Elizabeth Johanna Bieshaar
Geb. Eemnes 09-11-1879
Overl. Eemnes 05-05-1915
Trouwt 2) Soest 22-10-1915
Maria Helena van Hofslot
Geb. Soest 30-10-1887
Overl. Eemnes 29-01-1926
Trouwt 3) Hoogland 08-09-1926
Jaantje van de Belt
Geb. Hoogland 04-08-1880
Overl. Laren 12-03-1965

Piet was een markante Eemnesser; boer en paardenhandelaar. Van Jan Bieshaar, de vader van zijn eerste vrouw erfde hij de boerderij Wakkerendijk 106.
Uit zijn eerste huwelijk zijn vier zonen en één dochter geboren. Zoon Henk
(1907-1968) trouwde met Adriana Johanna van de Belt en daarna met Rijkje
van den Brink. Hij woonde op Laarderweg 110. Zoon Jan (1914-1997) trouwHKE-197

Elizabeth Johanna Bieshaar (1879-1915), de
eerste vrouw van Pieter van ’t Klooster.

de met Greet van Klooster; hij nam de
ouderlijke boerderij Wakkerendijk
106 over. Uit zijn tweede huwelijk
had Piet twee jong gestorven dochters
en twee zonen. Alleen zoon Gert
(geb. 1918) is volwassen geworden.
Een broer van Piet was Gerrit van
’t Klooster.
D.III.b Gerrit (Gerardus) van ’t Klooster
Geb. Eemnes 18-07-1884
Overl. Eemnes 24-01-1966

Directeur Jacob van ’t Klooster van de
RABO-bank Eemnes, gefotografeerd nadat op
26 augustus 1969 een overval op de bank
gepleegd was; Jacob staat voor de ruit, die hij
insloeg om de buitenwereld te alarmeren.

Trouwt Eemnes 17-09-1909
Elisabeth Antonia de Jong
Geb. Laren 18-08-1883
Overl Eemnes 28-01-1951

Gerrit nam de ouderlijke boerderij op Meentweg 91 over. Uit zijn huwelijk met
Elisabeth Antonia de Jong zijn elf kinderen geboren:
1.

Maria Richarda (1910-1997) Ze werd kloosterzuster onder de naam Zr.
Pica.
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2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Lambertus Hendrikus (1911-2001). Hij trouwde met Cecilia Gijsbertha
Verhoef en Alie Hilhorst. Hij woonde met zijn gezin op “Ruimzicht”,
Wakkerendijk 72, het huis waar ook zijn tante Antje van ’t Klooster
heeft gewoond.
Hendrikus Lambertus (1912-1938)
Jacobus Petrus (1914-1985) gehuwd met Johanna Maria Hoofd. Hij was
van 1949 tot 1979 kassier/directeur van de RABO-bank Eemnes en daarnaast raadslid en wethouder voor de KVP in Eemnes.
Rigarda Maria Elisabeth (1915-1991) gehuwd met Elbert Makker; ze
hadden een boerenbedrijf op Meentweg 59.
Petrus Everardus (1917-1994) gehuwd met Maria Geertruida Gieskens.
Hij had vele jaren een boerenbedrijf bij het Tolletje op Meentweg 99.
Geertruida Amantia (1920-1935)
Wilhelmus Nicolaas (1922-1996) gehuwd met Alie Dijkman, woonachtig aan de Veldweg.
Everardus Hermanus (geb. 1923) gehuwd met Gijsberta Richarda Alijda
Kuijper. Hij nam de ouderlijke boerderij op Meentweg 91 over.

Foto genomen in 1976 bij de RK kerk in Eemnes t.g.v. het 40-jarig kloosterfeest van Martje van
’t Klooster (Zuster Pica).
V.l.n.r. Annie van ‘t Klooster, Evert van ‘t Klooster, Piet van Logtestijn, Wim van
‘t Klooster (niet goed zichtbaar), Rijkje van ‘t Klooster, Alie Dijkman, Elbert Makker, Piet Hilhorst, Piet van ‘t Klooster, Martje (Zuster Pica), Lammert van ‘t Klooster, Marie Gieskens, Alie
Hilhorst, Bertha Kuijper, Jo Hoofd, pastoor Adrie de Jong, Jacob van ‘t Klooster en Tonie van
’t Klooster. (Foto: John Ruis).
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10.

Antonia Anna (geb. 1924) gehuwd met Petrus Wilhelmus Hilhorst, landbouwer in de Noordoostpolder.
11. Anna Maria (1928-1994) gehuwd met Petrus Richardus van Logtestijn,
landbouwer aan het Kerkpad Nz te Soest.
Dit overzicht wordt afgesloten met de Wethouders-tak. Het gaat terug naar
Ruth van ’t Klooster, zoon van Jan Peterse van ’t Klooster en Geertje Stalenhoef.
E. WETHOUDERS-TAK
E.I

Rutger Janse van ’t Klooster
Geb. Eemnes 21-02-1819
Overl. Eemnes 22-07-1890

Wouter van ’t Klooster (1859-1923), o.a.
oprichter en kassier van de Boerenleenbank
Eemnes en lid van de Provinciale Staten van
Utrecht met zijn vrouw Marritje Makker
(1856-1935).
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Trouwt Baarn 08-05-1854
Margaretha (Grietje) Kuijer
Geb. Baarn 07-11-1828
Overl. Eemnes 09-07-1883

Rut van ’t Klooster (1883-1964) en zijn vrouw
Gijsje Smit (1883-1951).

Arie van ’t Klooster (1887-1943).

Piet van ’t Klooster (1894-1971), kassier van
de Boerenleenbank Eemnes.

Ruth nam de boerderij van zijn vader Jan op Wakkerendijk 140 over. Hij was
vele jaren wethouder van Eemnes en trad ook op als ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Daarnaast was hij Heemraad van het Waterschap Eemnes van 1864
tot 1884. Uit zijn huwelijk met Grietje Kuijer zijn zeven zonen geboren.
−
Zoon Wouter was ondernemend. Hij nam de boerderij Wakkerendijk 140
van zijn vader over. Daarnaast begon hij met anderen in 1904 de Boerenleenbank (later RABO-bank) in Eemnes. Aanvankelijk in zijn boerderij op
Wakkerendijk 140 en later in een pand daarnaast op Wakkerendijk 138.
Van 1904 tot 1923 was hij kassier van de bank. Wouter was ook gemeente-ontvanger in Eemnes en vele jaren lang lid van de Provinciale Staten
van Utrecht. Hij was getrouwd met Marritje Makker; dit huwelijk bleef
kinderloos.
−
Zoon Peter (1856-1910) was melkverkoper o.a. in Baarn en Amersfoort;
hij trouwde met Maria Catharina van Schaick.
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Gezin van wethouder Jan van ’t Klooster en Martha Schouten. Op de achtergrond v.l.n.r.
Grietje, Rutgera, Rut, Arie en Gert. Op de voorgrond v.l.n.r. Piet, moeder Marritje Schouten,
vader Jan van ’t Klooster, Wous en Drikus.
−

Zoon Antonius (1863-1943) was banketbakker in Hilversum; hij trouwde
met Alijda Wijnanda Helsloot.
−
Zoon Hendrikus (1870-1939) was aanvankelijk broodbakker in Soest,
maar werd later directeur Publieke Werken. Ook was hij raadslid en wethouder. Hij trouwde achtereenvolgens met Maria van Zijl en met zijn achternicht Johanna van Paridon.
Deze lijn wordt vervolgd met zoon Jan:
E.II

Jan van ’t Klooster
Geb. Eemnes 09-05-1855
Overl. Eemnes 03-03-1922

Trouwt Eemnes 30-01-1882
Marritje (Martha) Schouten
Geb. Eemnes 29-07-1856
Overl. Eemnes 07-10-1947

Jan werd boer op Meentweg 49. Dit was de boerderij van de familie Kolkschoten. Jan verkreeg deze boerderij omdat de moeder van zijn vrouw Rutje Kolkschoten was. Vele jaren lang was Jan wethouder van de gemeente Eemnes. Uit
zijn huwelijk met Marritje Schouten zijn acht kinderen geboren:
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1.

Rutger Arnoldus (1883-1964)
gehuwd met Gijsbertha Smit
(1878-1919) en Gijsbertha Petronella Smit (1883-1951). Van
zijn oom Wouter nam hij de
boerderij Wakkerendijk 140
over. Ruim 40 jaar was hij
kerkmeester van de RK kerk in
Eemnes. Uit zijn eerste huwelijk is een zoon Jan geboren,
die slechts twintig jaar oud is
geworden.
2.
Rutgera (1885-1940), gehuwd
met Teus van Klooster van
Wakkerendijk 116. (zie A.V)
3.
Arnoldus Johannes (18871943), ongehuwd.
4.
Margareta Maria (1890-1965),
ongehuwd.
5.
Gerardus Hendricus (1892-1959), ongehuwd.
6.
Petrus Antonius (1894-1971), ongehuwd; hij was van 1923 tot 1949 kassier van de Boerenleenbank van Eemnes.
7.
Hendrikus Johannes (1897-1981), ongehuwd.
8.
Wouterus Johannes (1900-1976), ongehuwd.
Tot 1971 bleven de vijf ongehuwde gebroeders Van ’t Klooster met hun zuster
Grietje op de ouderlijke boerderij Meentweg 49 wonen. De twee toen nog levende broers Drikus en Wous verhuisden in dat jaar naar Wakkerendijk 138.
Met hen is de Wethouderstak in Eemnes uitgestorven.

Jan Manten
Watersnip 17
3755 GK Eemnes
Tel: 035-5311841

Is op zoek naar een foto van zijn
ouderlijk huis van de
Laarderweg 51, hoek Molenweg
van voor 1936.
Voor 1936 stond er op diezelfde
plaats een andere woning.
Wie heeft daar nog een foto van?
HKE-203

Meelhandel en maalderij Van (‘t) Klooster
Door HENK VAN HEES

Dit artikeltje gaat over de verbondenheid van de familie Van (‘t) Klooster in
Eemnes met de graan- en meelhandel en maalderij. Het is een eerste aanzet.
Hopelijk komen er reacties op dit artikeltje zodat we op een later tijdstip een
tweede en meer volledig artikel kunnen schrijven. Voor zover we weten zijn de
familie Van ’t Klooster van Meentweg 91 en de familie Van Klooster van de
Sukerkist op Wakkerendijk 116 actief geweest in deze sector. Daarom splitsen
we dit artikeltje in twee hoofdstukjes.
Meelhandel Van ’t Klooster
Deze gegevens zijn verstrekt door
Evert van ’t Klooster, woonachtig op
Meentweg 91.
De meelhandel zou al in handen geweest zijn van zijn grootvader Hendrik van ’t Klooster, die ook op
Meentweg 91 woonde. Hij woonde
daar vanaf het eind van de 19e eeuw.
De producten werden toen ingekocht
bij Duijvis in Koog aan de Zaan. Er
wordt zelfs gezegd dat er in die tijd
een winkeltje was bij de boerderij
waarin de meelhandel werd uitgeoefend. Er zouden overigens ook nog
andere zaken zoals petroleum verkocht zijn.

Henk van ’t Klooster (1912-1938) met zijn
broer Lammert (1911-2001) bij de hondenkar
van de Meelhandel Van ’t Klooster,
Meentweg 91.
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De eerste papieren sporen van deze
meelhandel zijn gevonden in 1909. In
een acte van boedelscheiding uit dat
jaar wordt Piet van ’t Klooster (Kruktak), de oudste zoon van Hendrik,
aangeduid als koekhandelaar (veekoeken). Piet (1876-1974) was vanaf

1906 boer op de boerderij Wakkerendijk 106, de boerderij van zijn schoonvader Jan Bieshaar. Daar zou Piet dan ook zijn meelhandel / koekverkoop hebben
uitgeoefend. Het lijkt er dus op dat Piet de handel van zijn vader had overgenomen.
Rond 1920 moet deze handel overgenomen zijn door zijn broer Gerrit (Gart)
van ’t Klooster, die op Meentweg 91 woonde. De koeken, die verkocht werden,
kon men toen inkopen bij Van Vollenhoven in Amersfoort. Later ging dat via
Calvé in Delft. Toen de jongens van Gart van ’t Klooster groter werden, gingen
zij actief in de meelhandel aan de slag. Ze gingen horen bij de mensen en
brachten daarna de bestellingen weer rond. Dit was vooral het werk van Lammert en Henk, die in zekere mate gehandicapt was. Het vervoer ging aanvankelijk met een hondenkar omdat de bestellingen niet zo groot waren. Nadat Henk
in 1938 gestorven was, heeft Lammert het werk meestal alleen gedaan. En nadat de hondenkar verboden was, werd alles met paard en wagen gedaan. Net na
de Tweede Wereldoorlog heeft Lammert de handel overgedaan aan Gerard van
Klooster van de Sukerkist.
Mijn vader, Antoon van Hees, vertelde dat zijn ouders altijd het kippenvoer
kochten bij de jongens van Gart van ’t Klooster. In het begin van de oorlog gaf
zijn moeder steeds tabak aan de jongens van Van ’t Klooster in ruil voor kippenvoer. Het varkensvoer (maïsmeel) en kokosmeel werden gekocht bij de
buurman Teus van Klooster op Wakkerendijk 116.
Maalderij, graan- en veevoederhandel Van Klooster
Deze gegevens zijn ons verstrekt door Riek van Klooster, de enige nog levende
van de kinderen van Teus van Klooster. Ze leeft als Zuster Rudgerine in het
klooster van de Zusters Onder de Bogen in Maastricht.
Ze meent zich te herinneren dat haar vader, Teus van Klooster, de maalderij
van de Coöperatie heeft overgenomen. Toen ze klein was (ze is geboren in
1922), speelde ze thuis al tussen de meelzakken in de schuur. Naar haar mening zal haar vader zo rond 1920 of misschien al eerder een maalderij bij de
boerderij Wakkerendijk 116 gehad hebben. (De activiteiten bij de molen van
Eemnes aan de Molenweg, zijn gestopt in 1916).
Riek vertelt dat de maalderij in de schuur naast de boerderij was. Daar stond
een dieselmotor, aangedreven door elektriciteit, waardoor de grote ronde maalstenen bewogen werden. Eens in de zoveel tijd moesten die stenen weer scherp
gemaakt worden. Tussen die stenen werd het graan gemalen. Haar vader kreeg
daarvoor maalloon.
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Antoon van Klooster (1912-1989) met zijn meelwagen op de Laarderweg tegenover de Molenweg ca. 1940.

Daarnaast werd er van alles voor het vee verkocht; o.a. koeken (lijnkoeken)
voor de koeien, maïs voor de varkens en kippenvoer. Later kwam er een mengmachine. Voor die tijd moesten ze alles zelf mengen.
Nadat haar broer Antoon van de MULO was gekomen, ging hij in de maalderij
werken. Hij bemoeide zich niet met de boerderij. Eens in de week ging Antoon
langs de boeren om te horen wat ze nodig hadden. Aan het eind van de week
bracht hij de bestellingen dan met paard en wagen rond.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen er veel problemen. Omdat er geen
elektriciteit meer was, kon er op een gegeven moment niet meer gemalen worden. Er werd toen toch weer een oplossing gevonden in de vorm van een gasgenerator, die gestookt werd met houtblokjes. Met deze generator kon de maalmachine weer werken. Dat was aan het einde van de oorlog. Mensen kwamen
toen van heinde en ver om bij ons hun graan te laten malen.
Toen haar broer Antoon in 1944 getrouwd is, heeft haar andere broer Gerard de
maalderij overgenomen. Rond de tijd dat Gerard in 1949 ging trouwen, heeft
hij samen met zijn vader de maalderij aan de Molenweg gekocht. Daar is het
bedrijf toen nog vele jaren voortgezet.
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Wie weet er nog meer van?
Dit is maar een kort overzicht van de
graan- en meelhandel en de maalderij
in Eemnes. Kunt u als lezer iets aanvullen of corrigeren, dan moet u dat
vooral doen. U kunt altijd contact opnemen met de samensteller:
Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
tel. 035 – 5389849
e-mail: info@kleinwee.demon.nl

Reclame voor Graan– en veevoederhandel
Van Klooster.

Donderdag 23 maart 2006

Ledenvergadering van
de Historische Kring Eemnes
Na het korte, formele, gedeelte volgt een
op Eemnes gericht drieluik
HKE-207

Wie kent ze nog, deze Eemnesser dames in
Volendamse klederdracht?

Reacties graag naar:
Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
tel. 035 – 5389849
e-mail: info@kleinwee.demon.nl

Inleveren kopij
Kopij
− handgeschreven of getypt in
overleg met redactie,
− op diskette (met afdruk) en
illustratiemateriaal naar
J. Smids, Graanoogst 3,
HKE-208

per e-mail (tekst) aan:
hke-lay-out@xs4all.nl
Kopij voor het volgende
kwartaalboekje ontvangen wij graag
voor 15 februari 2006.

