
HKE-204 

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 ge-
weest zijn van zijn grootvader Hen-
drik 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 uitgeoe-
fend. Er zouden overigens ook nog 
andere zaken zoals petroleum ver-
kocht zijn.  
  
De eerste papieren sporen van deze 
meelhandel zijn gevonden in 1909. In 
een acte van boedelscheiding uit dat 
jaar wordt Piet van ’t Klooster (Kruk-
tak), de oudste zoon van Hendrik, 
aangeduid als koekhandelaar (vee-
koeken). Piet (1876-1974) was vanaf 

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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1906 boer op de boerderij Wakkerendijk 106, de boerderij van zijn schoonva-
der 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 overgeno-
men. 
 
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 Lam-
mert en Henk, die in zekere mate gehandicapt was. Het vervoer ging aanvanke-
lijk met een hondenkar omdat de bestellingen niet zo groot waren. Nadat Henk 
in 1938 gestorven was, heeft Lammert het werk meestal alleen gedaan. En na-
dat 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 kip-
penvoer. 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 me-
ning 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 maal-
stenen 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 Molen-
weg 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 meng-
machine. 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 wor-
den. Er werd toen toch weer een oplossing gevonden in de vorm van een gas-
generator, die gestookt werd met houtblokjes. Met deze generator kon de maal-
machine 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 aan-
vullen of corrigeren, dan moet u dat 
vooral doen. U kunt altijd contact op-
nemen 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 


