
Wij feliciteren  

Livia Lankreijer, die in Utrecht slaagde voor het 
examen Geschiedenis M.0 . ,d e e 1 A.Wij wensen haar 
veel succes met haar verdere toekomstplannen en 
hopen dat zij nog veel plezier van het behaalde 
diploma zal hebben. t.f ^ %r'xl**? Kt >. y do $~?f\ 

Korte geschiedenis van de familie van' t K.loo*te.A. 
(van Ktoo-óte.*.) in Eemnes. 

Waarschijnlijk in het jaar 1736 vestigde de stam
vader van bijna alle Eemnesser van't Kloosters en 
van Kloosters zich in Eemnes. Aanvankelijk sprak 
men alleen over van't Klooster, maar later zijn 
twee takken van deze familie door slordigheid hun 
't kwijtgeraakt. De stamvader kwam uit Soest. Dit 
is de bakermat van deze familie. Wie geïnteresseerd 
is in het Soester voorgeslacht van deze stamvader, 
kan daarover een paar artikelen lezen in oude num
mers van het blad van de Historische Kring Soest. 
Deze bladen zijn voor leden aan te vragen bij de 
bibliotheek van onze Historische Kring. 
De hiervoor genoemde stamvader heette: 

I .Qe./ite.A.t Co/ine.Ll4Ae. van't K.looAte.A. 
gedoopt Soest (R.K.) 17 maart 1710 
overleden Eemnes + 1785 
trouwt 1: Soest 24 oktober 1734 
ffaiia Scge./1-ie. Schouten ; 
trouwt 2: Eemnes (h.v.w.) 13 mei 174-6 
Çee/iije Hanne.AAe Hoe^A toot. 

Van + 1736 tot 1749 woonde hij op een boerderij, 
die gestaan heeft op het tegenwoordige adres Wak
kerendijk 186. Daarna is hij verhuisd naar de 
derij Landlutt. Deze boerderij bestaat nog en 
nu te vinden op het adres Wakkerendijk 90. Gerbert 
had uit zijn eerste huwelijk 4- en uit zijn tweede 
huwelijk 5 kinderen. Voor ons verhaal zijn vooral 
twee zoons belangriik: CoA.ne.li6, uit het eerste 
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huwelijk, waaruit de Suike./iki^t-tak (A) voortkwam 
en Pe.te.si, uit het tweede huwelijk, die voor de 
Land iu-it-tak (B) heeft gezorgd. 

BA. Suikerkist-tak 
I- Co/ine-llA CeATe/ii-ie. van't Klootte/t 
gedoopt Soest (R.K.) 16 november 1735 
overleden Eemnes 21 mei 1819 
trouwt Eemnes 17 april 1759 
Uoute/itj e. RanneAAe Hoe/-ilooi , 
een zuster van zijn stiefmoeder. 

Waarschijnlijk in het jaar 1759 
derij De. Suike./1/ttAt overgenomen 

heeft hij de boer-
van Huijbert Barend-

se Koppen, die in dat jaar overleed. Deze boerde
rij stond op de grond van de tegenwoordige percelen 
Wakkerendijk 116 en 118, achter de tegenwoordige 
boerderij op no. 118. 
Cornells en zijn vrouw verkopen de boerderij op 11 
januari 1800 aan hun zoon Peter, de jongste van hun 
zes kinderen. 

II Pete/i CoAnelióAe. van't Ktoo^te/t 
gedoopt Eemnes (R.K.) 2W juli 1773 
overleden Eemnes 2 november 184-8 
trouwt (R.K.) Baarn 5 mei 1800 
Aagje. Co/ineii-ó-ie Bouman 
Op i3 februari 1849 vond de boedelscheiding van de 
nalatenschap van Peter en Aagje plaats. Hun onge
trouwde dochters Maria en Cornelia behielden de 
boerderij De Suikerkist. Maria, de langstlevende, 
benoemde bij testament van 11 juni 1878, haar broer 
Hannes als enige en algehele erfgenaam. Ze overleed 
op 2 september 1878. 

III Uanne-i Pe-te/iAe van't Utooiten. 
geboren Eemnes 25 augustus 1813 
overleden Eemnes 5 augustus 1878 
trouwt Eemnes 30 september 1840 
RLJkje van R^omca 
Hannes wounde vanaf 1Ö42 op de boerderij De Burgwal 
in Leusden. Deze boerderij huurde hij van Willem 
Steinbuch, directeur van het postkantoor in Amers
foort.In 1862 vestiqde hij zich weer op De Suiker-
kist in Eemnes, bij zijn ongetrouwde zusters.Hij 
en zijn vrouw hadden twee zoons: Peter, die onge
trouwd bleef en Teunis (IV). 
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IV leunit Hannitte van Klootte.*. 
geboren Leusden 3 mei 1850 
overleden Eemnes 13 februari 1882 
trouwt 1: Soest 21 oktober 1876 
Cliatje I taakt Stalenhoef 
trouwt 2: Hoogland 21 januari 1880 
7 e u n i t j e hi lhon.tt 

Voor Teunis werd naast De Suikerkist in 1876 een 
nieuwe boerderij gebouwd: net huidige pand Wakke
rendijk 116. Toen zijn eerste vrouw op 15 april 
1879 stierf, bleef hij achter met één dochter 
Rijkje. Toen Teunis in 1882 zelf stierf, liet hij 
een zwangere vrouw achter en de al genoemde Rijkje 
Dit meisje kwam onder voogdij van haar oom Peter, 
die nog op de Suikerkist woonde. Van hem erfde ze 
later deze boerderij en precies de helft van de 
landerijen. Ze trouwde in 1903 met Teus van Stou-
tenburg. Dit paar liet in 1912 een nieuwe Suiker
kist bouwen, vlak voor het oude pand, waarvan nog 
steeds een deel als schuur bestaat. 
Weduwe Teunisje schonk op 18 juni 1882 het leven 
aan een zoon, die ze Teunis noemde (V). 

V- Anthoniut Pe.tn.ut van Klootten. 
geboren Eemnes 18 juni 1882 
overleden Eemnes 3 november 1970 
trouwt Eemnes 15 november 1911 
Rutge/ta van't Klootten. 

Zij zijn de ouders van de tegenwoordige bewoners 
en tevens eigenaars van Wakkerendijk 116. 

|D. Land lust-tak 
Stamvader Gerbert werd op deze boerderij opgevolgd 
door : 

I- Peten. Çeikeitte van't Klootten. 
gedoopt Eemnes (R.K.) 18 januari 1752 
overleden Eemnes 11 oktober 1834 
trouwt 1: Eemnes 8 april 1776 
Aaitje Cijte.en.tte Stalenhoef 
trouwt 2: Eemnes 11 mei 1788 
Clania Ru.tgen.te Ruijten 

Hij had 8 kinderen uit zijn eerste huwelijk en 9 
kinderen uit het tweede huwelijk en dus een zeer 
talrijk nageslacht. Tijdens zijn eerste huwelijk 
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woonde hij over de Eem in Baarn en na zijn tweede 
huwelijk op Landlust in Eemnes. Oud geworden woonde 
hij als rentenier in het pand Wakkerendijk ll*f. 
We volgen hier nu de lijn van twee van zijn zoons: 
1 Gijsbertus: tak Van Klootte.*. 
2 3an: tak Van't Hloo^te/i 

|ß-1 Tak van Klooster 

II Q ijAte/ituA van K lootten. 
gedoopt Daarn (R.K.) 1 maart 1781 
overleden Eemnes 29 juni 1829 
trouwt 1: Eemnes 21 juni 1807 
Annetje Uoute.-n.Ae. Stalenhoe/. 
trouwt 2; Baarn 16 januari 1815 
Antje Co/ineliAAe. Bouraan, 
zus van de vrouw van zijn neef Peter, die op de 
Suikerkist woonde. 

Antje bracht haar laatste jaren ook op de Suiker-
kist door. Uit het eerste huwelijk van Gijs zijn 
7 kinderen geboren en uit het tweede huwelijk 1 
kind. De oudste zoon Peter kwam op Landlust en een 
zoon Wouter kwam op de boerderij Wakkerendijk 32, 
waar nu de Rabo-bank staat. Hij werd wel Wous de 
bakker genoemd. De lijn gaat verder met zijn broer 
Peter . 

HKE-75 

http://Uoute.-n.Ae


III Pe.te./i Çijtie/itte van Klootte.* 
gedoopt Eemnes (R.K.) 20 november 1809 
trouwt Eemnes 11 oktober 1836 
Anna Cleinte van den Bn.lnk 

Op 1 januari 1835 verkoopt hij Landlust aan 3 o h a n n a 
Louisa van Tets, echtgenote van Mr.3oan Huijdecoope 
van Maarsseveen (bewoners van Kasteel Groeneveld). 
Peter kocht zelf de boerderij op de plaats van het 
tegenwoordige pand Wakkerendijk 262 (G.Hilhorst). 
Dit ging over op zijn zoon: 

IV Çij<i(Le/it van Klootte/i 
geboren 1850 
trouwt 
Agneó Beukeboom', 

hun zoon was: 

V Hend/iikuó ïïa/ii.nu.4 van Klootten. 
geboren Eemnes 15 januari 1882 
overleden Laren Nh. 22 november 1950 
trouwt 
Qeiaida Staal 

Nadat hij enige tijd in Leusden had gewoond, kocht 
hij in Eemnes de boerderij de Lend/tackt. Wakkeren
dijk 178, »»aar nu zijn zuon en dochter nog wonen. 
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HB-2 Tak van 't Klooster 

I Jan Peteite van 't Klootte-i 
gedoopt Eemnes (R.K.) 11 augustus 1791 
overleden Eemnes 18 mei 1861 
trouwt Eemnes 22 januari 1815 
Qe.e-A.tje. Uouteite Stalenhoef, 
zus van de vrouw van zijn halfbroer Gijs. 

In 1821 kocht hij de boerderij Wakkerendijk 140. 
We zetten de lijn voort met twee van zijn zoons: 

IIa Rutge/L Jant van't Kloottei 
geboren Eemnes 21 februari 1819 
overleden 22 juli 1890 
trouwt met 
flaigaie.tha Kuijei 

Ruth was wethouder van Eemnes. Zijn zoon Jan (1855-
1922) werd ook wethouder van Eemnes. Hij woonde op 
de boerderij Meentweg 49 (nu Beemsterboer).^a/i was 
getrouwd met Claitha Schouien. Ze waren de ouders 
van o.a. de getioedeit van' t Klootten., 
Een broer van Ruth was: 

IIb Piete/L Jante van't Klootte/L 
geboren Eemnes 18 december 1816 
overleden Eemnes 31 januari 1886 
trouwt Soest 7 juni 1844 
Qeeitiuij Hendiikte LktLe.nh.oitt 

In tegenstelling tot zijn familie werd hij geen 
boer maar kleermaker. Na zijn trouwen ging hij 
eerst in het pand Wakkerendijk 11 ̂f (nu fam.Dijk) 
wonen. Terwijl dit huis wel in zijn bezit bleef, 
is liij, waarschijnlijk toen zijn gezin groter werd 
naar Eemnes-Binnen verhuisd, naar Biandeil, Wakke
rendijk 228. Een zoon van Pieter en zijn vrouw was: 

III Heniicut-Joannet van't Kloottei 
geboren Eemnes 20 december 184-9 
overleden Eemnes 22 september 1937 
trouwt Eemnes 26 oktober 1875 
Ptaiia Q eiiitte S talenhoe/ 

Twee van hun zoons werden in Eemnes bekend: 

HKE-77 

http://Qe.e-A.tje
http://LktLe.nh.oitt


IVa Pi&te/i van't Klootte.*, (1876-1974) 
Boerderij Wakkeren dijk 106. 

IVb Çe.A./iit van't Klootten., (1884-1966) 
Boerderij Me entw e g 91 
getrouwd met 
tli-óadeth- Anton ia de J-ong 

Zo is dus duidelijk geworden dat bijna alle E e m -
nesser van't Kloosters en van Kloosters afstammen 
van Gerbert van't Klooster uit Soest. Er moet hier 
een uitzondering gemaakt worden voor de familie 
van't Klooster die in Eemnes van't Klootte./i de. 
S ckilde/i genoemd wordt. Zij zijn van een andere 
stam, weliswaar ook uit Soest. Daarop hoop ik een 
volgende keer terug te komen. 
Voor het schrijven van dit artikel heb ik materiaal 
van allerlei mensen kunnen gebruiken. Ik wil al 
deze mensen bedanken, in het bijzonder de leden van 
de Werkgroep Eemland voor Genealogie en de Genea
logische Werkgroep van HKE en de bewoners en tevens 
eigenaars van Wakkerendijk 116. 

Henk van Hees. 
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