
Wakkerendijk 178 en de familie Van Klooster 

Wakkerendijk 178 is één van de oudste boerderijen van Eemnes. 
Op de versierde uiteinden van de bint in de grote woonkamer 
lezen we 1661 en WL. Naar men zegt zijn dit het bouwjaar van 
het pand en de initialen van de opdrachtgever. Wie de 
opdrachtgever was weten we verder niet, want de archieven van 
Eemnes geven pas vanaf 1702 een redelijk volledige opgave van 
eigenaren. 

Op zaterdagmiddag 10 oktober gingen Marijcke Beel en Rom 
van der Schaaf op theevisite bij de huidige eigenaren / bewoners 
om wat meer te weten te komen van dit pand en van de 
bewoners. De boerderij is geregistreerd op de lijst van 
Rij ksmonumenten. 

Bewoners nu en kort geleden 
Gedurende de laatste ongeveer 80 jaar wonen er op 
Wakkerendijk 178 drie generaties Van Klooster. We werden 
ontvangen door Henk van Klooster; geboren in 1966. Hij is een 
jonge veehouder, die als oudste zoon de boerderij heeft 
overgenomen van zijn ouders. Henk's partner Miriam Post 
zorgde tijdens het gesprek voor de thee. Op 20 november 1998 
zijn Henk en Miriam getrouwd. Zij bewonen reeds enige tijd het 
middengedeelte van de boerderij. Aan de voorzijde wonen 
Henk's zuster Arda van Klooster en haar man Raoul Vercoelen. 
Gedurende de laatste ruim acht jaar hebben zij met vereende 
krachten heel wat verbouwd en opgeknapt. B&W van Eemnes 
gaven daartoe toestemming op 22 augustus 1991. Het werk is 
nog lang niet af, maar tussen de oude muren en onder het oude 
dak zijn al twee heel aardige woningen ontstaan. Beide voorzien 
van modern comfort. Om het geheel in stijl te verbouwen 
hebben de bewoners hulp gehad van vader Vercoelen, die 
architect was in Reuver; een dorp tussen Venlo en Roermond. 
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Foto 1 : De voorgevel is bijzonder. Deze heeft niet het stoere rechtlijnige uiterlijk, dat 
het kenmerk is van veel boerderijen in Eemnes, maar het is een gevel met meer 
versiering. Het Monumenten Inventarisatie Project van provincie Utrecht schreef in 
het in 1992 uitgegeven rapport: stijl renaissance, manierisme. Bij de laatste 
verbouwing is de dakkapel geplaatst en is de schoorsteen gewijzigd. 

Tot in 1997 woonde moeder Greet van Klooster - van 't 
Klooster ook in de boerderij. Vader Gijs van Klooster is al in 
1990 overleden. Volgens Henk heeft zijn vader altijd hard 
moeten werken. Zijn grootmoeder Gerarda van Klooster - Staal 
(Gerritj e) trad streng op ten aanzien van de kinderen. Op de 
boerderij was in haar ogen altijd nog wel iets nuttigs te doen, 
zodat Gijs eigenlijk geen moment rust kreeg voor zichzelf. Zelfs 
in de avonduren werd hij aan het werk gezet. Vader Gijs was de 
oudste zoon uit het gezin van 12 kinderen (9 dochters en 
tenslotte nog 3 zoons). Pas op latere leeftijd kreeg hij wat meer 
tijd voor zichzelf. Toen hij trouwde was hij al 49 jaar. Moeder 
Greet kwam uit Hoogland. Zij stamt af van een tak Van 't 
Klooster die geen directe verbinding heeft met de andere Van 't 
Kloosters in Eemnes. Moeder Greet woont nu in de Bongerd in 
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de Jonkheer Ro311-laan en komt nog regelmatig op de boerderij; 
onder andere om bij Arda op kleindochter Femke Vercoelen te 
passen. 

Tot november '97 woonde tante Catrien (zuster van Gijs) in de 
kamers in de zuid-oosthoek van het pand. Die kamers hadden 
een eigen ingang in de zuidgevel. Eerst woonde zij er samen met 
een andere zuster van Gijs, tante Jans, die leed aan een 
chronische ziekte en er lange tijd werd verzorgd door Catrien. 
Jans is overleden in 1962. Catrien woont nu in Johanneshove in 
Laren. 

Het pand en de verbouwingen 
Vergeleken met andere boerderijen in Eemnes, van het 
gebruikelijke type langhuis, heeft Wakkerendijk 178 forse 
afmetingen. De buiten maten zijn: lengte 35 m, breedte 14,3 m 
en hoogte 9,3 m (bij het voorhuis) tot 8,0 m (bij de deel). Deze 
boerderij is een mooi voorbeeld van een Rijksmonument, 
waarvan de indeling geschikt is gemaakt voor comfortabel 
modem wonen, terwijl tevens het gebruik voor de veehouderij 
behouden blijft. 

In 1943 is er een tamelijk ingrijpende verbouwing geweest. 
Toen werd de zuidgevel grotendeels vernieuwd. Daarbij werd 
ook de indeling van het woongedeelte aangepast. Toch was de 
keuken van moeder Greet nog lange tijd op de deel, als het ware 
tussen de koeien. Ongeveer in 1980 is het kookgedeelte 
afgescheiden van de deel. In enkele kamers had men lange tijd 
oliekachels en later gaskachels. Maar nu worden er andere eisen 
gesteld en is er meer mogelijk. De huidige bewoners hebben een 
meerjarenplan voor verbouwing. Als je nu binnen komt, betreed 
je een hal met een mooie nieuwe stralende tegelvloer. Dit geldt 
zowel voor het middenhuis van Henk en Miriam (deur in 
zuidgevel), als voor het voorhuis van Arda en Raoul (deur in 
noordgevel). In de middenwoning van Henk en Miriam is de 
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indeling van de kamers grotendeels nieuw ten opzichte van de 
vroegere situatie. De woning aan de voorkant, van Arda en 
Raoul, toont nog veel van het vroegere voorhuis. Enkele 
opvallende punten bespreken we hier kort. 

• De voorgevel (zie foto nr 1) heeft lang geleden een andere 
indeling van de ramen gekregen. Volgens schatting van het 
Monumenten Inventarisatie Project is dit gebeurd tussen 
1800 en 1850. Later vertellen we iets meer over de kopjes, 
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die als versiering van de boogjes boven de vroegere ramen 
zijn aangebracht. De opkamer bevond zich achter het 
rechter raam. Nu is de opkamer als vide bij de woonkamer 
getrokken. 

De grote ramen boven maakten de zolderruimte erg geschikt 
als slaapkamer voor de grote families die er woonden, zoals 
ook het grote gezin van Hendrik van Klooster en Gerarda 
Staal met 12 kinderen. Er waren vroeger in de grote ruimte 
tussen de voorgevel en de brandmuur veel bedsteden; langs 
de noord- en zuidgevel. Henk herinnert zich ook nog, dat 
zijn vader Gijs ruim twintig jaar geleden letterlijk door de 
vloer van de zolderruimte zakte. Gelukkig kwam hij 
beneden op een bed terecht. Nu zijn er aan de voorkant 

Foto 2: In de noord-westhoek van de grote voorkamer staat de eikenhouten ombouw 
met ribprofiel, waarachter vroeger de trap en nu een kast. De bint toont aan de 
uiteinden het jaar van de bouw 1661 en de initialen van de opdrachtgever WL, 
waarvan een close-up hierbij is afgedrukt. 
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boven twee slaapkamers. 
• De trap naar boven was vroeger in de grote woonkamer en 

had een eikenhouten ombouw met ribprofiel (foto nr 2). Nu 
zit er een kast achter de ombouw. De trap naar boven is nu 
in de hal. Betimmering met een zelfde profiel is nog op 
enkele plaatsen in het huis is te zien. Ook op foto nr 6 van 
omstreeks 1910 zie je dat ribprofiel op de voordeur. Foto nr 
6 laat verder zien, dat het kozijn van de voordeur toen erg 
verwaarloosd was. 

• De bewerkte bint in het midden van de voorkamer heeft aan 
de zuidkant het opschrift 1661 en aan de noordkant WL 
(foto nr 2). 

• Van de vroegere schouw in de grote voorkamer is alleen de 
kap over gebleven. Deze heeft als omlijsting nog een 
originele in "kwabstijl" bewerkte balk (foto nr 3). 

• De kelder, achter het kleine raampje rechts in de voorgevel, 
ligt in de noordoost hoek. De kelder heeft nog de originele 
pekelbak, waarin vroeger het vlees werd geconserveerd. Het 
is een gemetselde stenen bak van 160 x 65 cm met een 
diepte van 10 cm; ongeveer 40 cm boven de vloer van rode 
plavuizen (foto nr 4). 

• Zoals meer boerderijen aan de Wakkerendijk, is ook deze 
naar achteren gezakt. Bij de laatste verbouwingen merkte 
men dat de brandmuur, die achter het voorhuis staat, aan de 
bovenzijde wel 70 cm uit het lood stond. Daarom zijn in 
1991 de schoorsteen en een deel van de brandmuur gesloopt 
en vernieuwd. 

Wat er over is van de deel van de boerderij is nu opslagplaats 
voor groot materiaal. De grote inrijddeuren in de zuidgevel 
hebben daarvoor nog een nuttige functie. Aan de vloer zie je nog 
dat vroeger op de deel de koeien op de gebruikelijke manier 
stonden; langs de zijkanten, met de kop naar de open ruimte in 
het midden. Henk herinnert zich nog, dat waar nu de hal is de 
deel begon en dat zijn moeder kookte op de deel, waar ook de 
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Foto 3: De omlijsting van de schouw heeft een in "kwabstijl" bewerkte balk. In de 
kamer staat een oude kussenkast met dezelfde figuren in het hout. De tegels zijn 
nieuw aangebracht. 

koeien stonden. Het vee staat sedert 1991 in een los gebouwde 
ligboxenstal, ver achter de boerderij. Door de strengere 
milieuwetgeving werd de nieuwe stal noodzakelijk, maar het 
heeft ook geleid tot een betere moderne bedrijfsvoering. De 
vroeger gebruikelijke kleine stalraampjes zijn al jaren geleden 
vervangen door grotere ramen, om meer licht in de stal te 
krijgen. Dat werd toen geëist door de keuring voor het 
"melkpredikaat". 

In het rapport van het Monumenten Inventarisatie Project staat, 
dat er in 1990 hooibergen waren, waarvan 1 met houten 
staanders. Om plaats te maken voor de ligboxenstal, is in 1991 
de hooiberg met houten staanders echter gesloopt en is de 
hooiberg met ijzeren staanders verplaatst. 
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De boerderij heeft door de jaren heen verschillende namen 
gehad, maar nu wordt geen naam gevoerd. Het archief van de 
Gemeente Eemnes geeft voor het begin van de achttiende eeuw 
"gelegen in het Pettenerf'. Toen was de familie Pet de eigenaar. 
In het begin van de twintigste eeuw werd de naam "De 
Eendracht" gevoerd. Op het hek stond toen " Eendracht maakt 
macht". 

Veel verschillende typen bakstenen 

Naar aanleiding van de vermelding van IJsselsteentjes en 
Waalsteentjes in het rapport van het Monumenten Inventarisatie 
Project, hebben we de Eemnesser specialist en leverancier Jan 
van IJken gevraagd om de gebruikte typen bakstenen te 
determineren. Hier volgt het resultaat. 

• De noordzijde is het best bewaard gebleven. Mogelijk staat 
hier nog de oorspronkelijke muur. Doordat er geen zon op 
schijnt en deze kant zelden nat wordt door regen, gaat de 
V G l w c l l i i g 111^1 i a i i g z . a a i i i . LJ\> m u m v ein \x\^ o iü i -̂11 v w i ^LUKJK 

deel van het voorhuis zijn van de zachte gele steen "Friese 
appelbloesem" van het Rijnformaat 18x4 cm. Dit type werd 
gedurende een lange periode gebakken; van ongeveer 1600 -
1850. Het was een goedkope steen, die vooral veel is 
gebruikt in het noorden van het land en in de kop van Noord-
Holland. Het trasraam is van harde donkergrijze steen. Voor 
het grootste deel van de muur is het tras van het "dikke 
Vechtformaat" van 22 x 4,5 cm. Bij het voorste deel van het 
voorhuis, naast de kelder, is het tras ook van harde grijze 
steen, maar hier van het kleinere gewone "Vechtformaat" 
van 22 x 4 cm. Het achterste deel van het voorhuis heeft 
voor de bovenste lagen van het tras rode steen van 
Rijnformaat (18x4 cm). 

• De voorgevel is duidelijk een aantal malen hersteld. Bij één 
van die acties is het meest linkse kozijn vervallen en het 
tweede raam is verplaatst. De sierboog boven het vroegere 
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linker kozijn is toen waarschijnlijk opnieuw gemetseld. Ook 
de sierboog boven de voordeur lijkt ooit opnieuw gemetseld. 
Bij herstel en aanpassing heeft men kennelijk iets afwijkende 
stenen moeten gebruiken, hoewel ook delen met de 
oorspronkelijke soorten opnieuw zijn gemetseld. Het meest 
gebruikt zijn stenen van het rode Rijnformaat, van 18 x 4 
cm. Links en boven de voordeur is het Dordsche formaat van 
19 x 4,5 cm gebruikt. De stenen van het Dordsche formaat 
lijken later aangebracht dan die van het Rijnformaat, maar 
zij kunnen ouder zijn dan het Rijnformaat, want zij werden 
gebakken van ongeveer 1550 - 1800. Origineel lijkt het stuk 
muur rond en boven het raam direct links van de voordeur. 
Het achterste deel van de boerderij, de vroegere stal voor 
jongvee, varkens en stieren, is gemaakt van nieuwere stenen. 
De noordmuur is van rode handvorm stenen, die vanaf 

ï* aß*' 
Foto 4: De kelder heeft nog de originele pekelbak, waarin vroeger het vlees werd 
geconserveerd. Het is een gemetselde stenen bak van 160 x 65 cm met een diepte van 
10 cm; ongeveer 40 cm boven de vloer van rode plavuizen. 
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ongeveer 1880 werden gemaakt. De achterzijde van rode 
machinaal gebakken stenen, zoals die vanaf ongeveer 1910 
werden geproduceerd. 

• De in het MIP-rapport genoemde IJsselsteentjes (16x4 cm) 
en Waalsteentjes (22 x 5 cm) trof Jan van IJken niet aan. 

Het land en het vee 
Henk heeft nu 22,5 ha weiland. Daarvan ligt de helft aan de 
westkant achter de boerderij, tot aan het klaverblad van de Al en 
de A27. De andere helft ligt aan de oostkant van de 
Wakkerendijk, direct tegenover de boerderij. Door de nog 
lopende ruilverkaveling rond Eenmes (1993 - 2003) is de 
ligging van het land in de laatste jaren sterk verbeterd. Voor de 
verkaveling was het totale oppervlak ongeveer even groot, maar 
het land lag verspreid over vijf verschillende plaatsen. Een deel 
van het land (6 ha) lag zelfs aan de Meentweg, achter de 
boerderij van Cees van Beijeren. Vroeger werd ook land gepacht 
van Bieshaar; zowel aan de Seldenrijkweg (3,5 ha) als aan de 
Jonge Jaap weg (4,5 ha). Mogelijk was die situatie ontstaan door 
verdeling van de nalatenschap van familie Bieshaar, die eigenaar 
was van de boerderij tot aan de komst van Hendrik van Klooster 
in 1919. 

Henk houdt tegenwoordig ongeveer 25 melkkoeien en relatief 
veel jongvee. De melkkoeien grazen alleen aan de westkant van 
de Wakkerendijk, zodat zij binnen met de melkmachine kunnen 
worden gemolken. Het weiland aan de oostkant is voor het 
jongvee en voor hooi. Jaarlijks wordt een groot deel van het 
jongvee verkocht. Henk richt zich bij het fokken vooral op de 
export. In de kamer staat een Personal Computer, die hij 
gebruikt voor ondersteuning van de bedrijfsvoering. 
Nadat Henk's vader Gijs trouwde, is er veel veranderd. Vroeger 
was er ook wat akkerbouw; vooral aardappelen, op het land vlak 
bij de Witte Bergen, dat nu achter Rijksweg A27 ligt. Voor 
eigen gebruik werden er toen ook wat varkens en kippen 
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Foto 5: De grote voordeur hoort echt bij het karakter van het pand, maar wordt niet 
meer als normale ingang gebruikt, zoals bij de meeste boerderijen. Vergelijking met 
foto nr 6 (van omstreeks 1910) toont aan, dat de versiering in het raam boven de 
voordeur van latere datum is. Vroeger was het een "levensboom". Ook zijn de 
stoeptreden sedertdien vernieuwd en de muur is nu zonder pleisterwerk. 

Foto 6: Grietje Hilhorst (1854-1922) staat in de deuropening. Zij is de vrouw van 
Drikus van der Wardt (1861 - 1939; bijnaam "Mik"). Deze foto is misbruikt als 
nostalgische prentbriefkaart van Laren. Boven de deur is met enige moeite te lezen 
ANNO BI 1661 , dat aangeeft, dat het hier werkelijk Wakkerendijk 178 betreft. 
Andere bijzonderheden: Deze foto is een kopie van een ansichtkaart van Hans 
Kleinhoven; met poststempel van 1912. De man met de hooivork is Aart Veldhuizen. 
Wij nemen aan dat de foto omstreeks 1910 is genomen. 

gehouden. Totdat de mechanisatie volledig werd, had Gij s ook 
enkele paarden, die hij met plezier gebruikte voor het lichte 
werk. 

Grootvader Hendrik van Klooster verdiende met de boerderij 
onvoldoende voor het grote gezin. Voor extra inkomen ventte hij 
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zelf melk, waarvoor hij met paard en wagen langs de deuren 
ging; onder andere in Laren. Hij kwam in 1950 door een 
ongeluk op de Brink in Laren om het leven, doordat zijn paard 
met de wagen op hol was geslagen. 

Op de grens van Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten 

Komende van Baarn is Wakkerendijk 178 de eerste boerderij 
van Eemnes-Buiten. Het huisnummer was vroeger BI, zoals te 
zien is op foto nr 6. Tot omstreeks 1930 hadden de huizen van 
Eemnes-Binnen namelijk A-nummers, terwijl de huizen van 
Eemnes-Buiten B-nummers hadden. De Heulsloot, die aan de 
zuidkant van de boerderij loopt, was de grens tussen Eemnes-
Binnen en Eemnes-Buiten. Deze heeft nog een belangrijke 
functie voor de afwatering. Via een duiker wordt water 
afgevoerd naar de Eempolder, voor een groot deel van het land 
ten westen van de Wakkerendijk. Dit wordt echter gewijzigd. De 
afwatering wordt iets verplaatst naar het noorden, ter hoogte van 
Wakkerendijk 162 en Jonge Jaap weg. 

Een legende over de voorgevel en vroegere bewoners 
Tijdens de Franse bezetting in 1813 waren er in Eemnes 
Kozakken gelegerd, om te helpen de Franse troepen uit Naarden 
te verjagen. Er woonde toen in dit huis een mooie en slimme 
boerenmeid, die in de kelder aan het werk was. Plotseling 
verschenen er voor het kelderraam acht Kozakken, die 
wellustige blikken naar haar wierpen. De meid nodigde hen uit 
om één voor één door het kelderraam binnen te komen. Zo gauw 
er een zijn kop door het raam stak, hieuw ze die koelbloedig af. 
Zo verging het hen alle acht. Ter herinnering aan deze daad 
bevinden zich nu nog acht witte kopjes in de voorgevel (foto nr 
7). 

NB: 1813 was nog voor de tijd van de familie Bieshaar; Jan 
Lakeman was toen nog de eigenaar. Een dergelijk verhaal 
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wordt overigens ook in andere streken van Nederland 
verteld, zodat er voor Wakkerendijk 178 waarschijnlijk 
ook fantasie in het spel is. 

Bewoners van Wakkerendijk 178 in de loop der jaren 
Onderstaande gegevens zijn grotendeels verzameld door de 
Werkgroep Genealogie van de Historische Kring, door 
onderzoek van de archieven van de Gemeente Eemnes. 

Uit de lijst blijkt, dat de boerderij telkens langer dan één 
generatie eigendom was van een bepaalde familie. Ook zie je, 
dat de boerderij verkocht werd aan een andere familie als er geen 
nakomeling was die de bedrijfsvoering kon overnemen. De 
familie Bieshaar is tot nu toe het langste eigenaar geweest (1817 
tot 1919), maar deze lange periode betrof slechts twee 
generaties. Familie Van Klooster woont er nu al met de derde 

Foto 7: Opname van één van de acht stenen kopjes, als versiering van de ronde bogen 
boven de ramen in de voorgevel. 
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generatie en we mogen verwachten, dat zij langer de eigenaar 
blijven dan de familie Bieshaar. 
16xx Alphert Dirksz Pet is de eerste bekende eigenaar. Hij was 

getrouwd met Marretje Auwels Prins. Maar zij 
bewoonden het pand niet. 

1702 Sijmen Cornelis de Wilt huurt nu "Pettenerf ' van 
eigenaresse Weduwe Pet 

1712 De echtelieden Wouter Wouterse en Maria Willemse 
kopen de boerderij van de heer Pieter Pet. Deze was toen 
Burgemeester en Raad van Purmerend. Hij was zoon van 
Alphert Dirksz Pet en van Marretje Auwels Prins. Dan is 
er enige tijd niets bekend over de boerderij. 

1741 In dit j aar wordt het pand bewoond door Jan Teunisse 
v.d. Hoef. Het is niet bekend wanneer hij de boerderij 
heeft gekocht. 

1766 Jan Janse Lakeman en zijn echtgenote Teuntje Peterse 
Hoogeboom worden eigenaar, door koop van Jan 
Teunisse v.d. Hoef en echtgenote Jannetje Teunisse. Zij 
O f^-f^rtrlpm ir» rt^t n q n H Vinn r»r\(^r*=»nK^»rïrnf" m t 7n Vr<=»rr^n VXVllViVll lil I1VI UU1JW ÜUll UWlVllt/VUIlLl Uil. ' ' • i 1U VtV/ll 
zeven zonen en een dochter, die hier opgroeiden. Deze 
Jan Lakeman was geboren in Eemnes in 1733 en 
overleden in Eemnes in 1787. 

1787 De tweede zoon Jan Lakeman junior (geb. Eemnes 1762 
en overl. Eemnes 1817) neemt het boerenbedrijf over. 
Hij trouwt in 1791 met Gerritje van de Wetering, een 
meisje van de naburige boerderij Wakkerendijk 192. Ze 
stierf al in 1794, haar man met dochter Teuntje (geb. 

1792 achterlatend. Jan hertrouwde in 1807 met Cornelia Janse 
Brouwer. Uit dit huwelijk werden nog eens zeven 
kinderen geboren. 

1817 Hendricus Volkersz Bieshaar (1779 - 1858) wordt 
eigenaar, door koop voor ƒ 7.000,-- van Jan Lakeman. 
Hendrik was zoon van Volken Bieshaar, die op latere 
leeftijd priester werd en pastoor te Vianen. Jan Lakeman 
stierf 2,5 maand na de overdracht, op 31 juli 1817. Zijn 
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weduwe Cornelia Brouwer is met de kinderen op de 
boerderij blijven wonen tot 1821. In 1822 hertrouwde zij 
met Arie Tijken en zij woonde daardoor vervolgens op 
Meentweg 19. 

1822 Hendricus Bieshaar trouwt met Annetje Jacobse 
Schouten (1794 - 1859). Het gezin was zeer 
vroom. Zij krijgen vier zoons en vijf dochters, waarvan 
één jong is gestorven. Zeven van hen blijven ongehuwd 
wonen op Wakkerendijk 178. Af en toe deden zij 
schenkingen aan de R.K-kerk van Eemnes. Vader 
Hendrik overlijdt in 1858. 

1858 De inmiddels rijke dochter Alida Hendrikse Bieshaar 
(1824 - 1900) trouwt met haar achterneef Cornells van 
der Wardt (1824 - 1875), die dan ook op Wakkerendijk 
178 komt wonen. Cornelis is leerlooier van beroep, 
evenals zijn vader en broers, die jaren woonden op 
Wakkerendijk 11a. Cornelis was een zoon van Dirk Jansz 
van der Wardt en Maria Cornelisse Bieshaar. Alida en 
Cornelis krijgen één zoon Drikus van der Wardt (1861 -
1939), die in Eemnes later "Mik" werd genoemd. Na 
enige tijd neemt Drikus het werk op de boerderij over, 
terwijl zijn vrijgezellen ooms en tantes er blijven wonen. 

1890 Drikus (Hendricus) van der Wardt trouwt op 20 mei met 
Grietje Hilhorst (1854 - 1922). Zie 
foto nr 6. Van Drikus is bekend, dat hij graag een 
borreltj e lustte. Als men daar wat van zei, antwoordde 
hij: " Ik ben van nette komaf; mijn overgrootvader was 
pastoor!" Dat sloeg op Volken Bieshaar, die al jong 
weduwnaar was geworden, voor priester ging leren en 
rond 1795 werd gewijd. 

1904 Van de broers Bieshaar leeft in 1904 alleen nog Cornelis. 
Tot zijn dood op 20 januari 1919 blijft hij wonen bij 
Drikus en Grietje van der Wardt - Hilhorst. 

1919 Hendrikus Marinus van Klooster (1882 - 1950) en zijn 
echtgenote Gerarda Staal (1878 - 1958) komen op 8 
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« 
Foto 8: Viering van het 40-jarig huwelijk van Hendrik van Klooster en Gerarda Staal 
in februari 1944. Het bruidspaar, hun kinderen, broers, zusters en hun partners hebben 
zich opgesteld vAAr de boerderij. Op de foto zien we de hierna genoemde personen. 
Tenzij anders vermeld hebben zij de achternaam Van Klooster. De tweede voornaam 
is hier weg gelaten, maar is wel genoemd in het artikel, bij de lijst van bewoners. 
Dochter Wilhelmina ontbreekt, omdat zij als non in Roosendaal verbleef. 

Voorste rij vlnr: 1 Woutera, 2 Johanna, 3 Gijsbertha van Rooijen - van Klooster, 4 
vader Hendrik, 5 moeder Gerarda van Klooster - Staal, 6 Agnes van 't Klooster - van 
Klooster, 7 Lambertha van den Hoven - van Klooster, 8 Anna Baas - van Klooster. 

Middelste rij vlnr: 1 onbekend, 2 Wouterus, 3 Gerard ter Avest, 4 Mien van Eijden, 5 
Hendrik, 6 Mie Majoor - van Klooster (halfzuster van Hendrik), 7 Piet van Rooijen, 8 
Jans Staal - Jongerden, 9 Hannes (halfbroer van Hendrik), 10 Lies van Klooster -
Majoor, 11 Antonia van Roomen - van Klooster, 12 Henk van Roomen, 13 Gerrit van 
't Klooster, 14 Otto van den Hoven, 15 Gerarda, 16 Jacobus Baas. 

Achterste rij vlnr: 1 Gijs, 2 Gijs Staal, 3 Willem Staal, 4 Bertha Staal - Splint, 5 Sjaan 
Majoor, 6 Bep Majoor, 7 Bertha Klink. 

maart met hun zoon Gijs (1915 - 1990) en negen oudere 
dochters uit Leusden naar Wakkerendijk 178. Hendrikus 
was van oorsprong Eemnesser (de zogenaamde 
Landlusttak Van Klooster; zie HKE 1981 blz 72). 
Gerritj e was geboren te Stoutenburg, bij Leusden. Haar 
broer Gert, van café Staal, woonde al in Eemnes. 
Hendrik en Gerritje woonden ook 2 jaar in Hilversum en 
13 jaar in Leusden. Uiteindelijk werd het een gezin van 
12 kinderen. Hier volgen de geboortedata, namen en 
namen van partners, voor zover deze bekend zijn bij de 
Historische Kring Eemnes: 
Geboren te Hilversum: 
02-06-04 Agnes Lamberta (in 1933 naar Muiderberg x 

Gerrit R.A. van 't Klooster) 
21-07-05 Lamberta Anna (in 1928 naar Achttienhoven x 

Otto G. van den Hoven) 
Geboren te Leusden: 

05-10-06 Anna Petronella (in 1931 naar Linschoten x 
Jacobus Baas). Vrij snel kwamen zij weer naar 
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Eemnes, Meentweg 87. Anna is overleden in 
1996. 

06-11-07 Gijsbertha Elisabeth 
29-03-09 Johanna Gij sbertha (roepnaam Jans; overleden 

in 1962) 
27-03-10 Antonia Anna ( in 1946 naar Soest x 

Hendrikus Antonius van Roomen) 
21-05-11 Woutera Lambertha (roepnaam Catrien) 
31 -08-12 Wilhelmina Gerarda (in 1934 naar 

R-Oosendaal; zij werd non; is overleden in 
1998) 

07-12-13 Gerarda Hendrika x 1944 met J.A. Beukeboom 
te Eemnes 

22-02-15 Gijsbert Wouter x 1964 met Margaretha 
Christina van 't Klooster 
Geboren te Eemnes: 

09-03-20 Wouterus Gerardus x Bep van Soest 
06-11-21 Hendrik Marinus Wilhelmus x Rie Pronk 

1950 Hendrik van Klooster overlijdt door een ongeluk met zijn 
melkwagen-met-paard op de Brink te Laren. Zoon Gij s 
neemt de bedrijfsvoering over. 

1963 Gijsbert Wouter van Klooster trouwt met Margaretha 
Christina van 't Klooster, die woonde in Hoogland. De 
ongehuwde zuster Catrien bleef wonen op Wakkerendijk 
178. 

Kinderen uit het huwelijk zijn: 
Dochter Arda (1965). Nu wonend in het voorste deel van 
de boerderij; getrouwd met Raoul Vercoelen. 
Zoon Henk (1966). Nu wonend in het middendeel van de 
boerderij; getrouwd met Miriam van Klooster-Post. 
Zoon Hans (1968). Nu wonend en werkend in Wenen -
Oostenrijk. 

1990 Op 7 juli overlijdt Gijs. Zoon Henk neemt de 
bedrijfsvoering over. Moeder Greet en de andere 
bewoners blijven er wonen. Zoon Hans gaat iets later 
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werken bij Philips in Eindhoven; vervolgens in 1994 in 
Neurenberg en in 1996 in Wenen. Moeder Greet en haar 
schoonzuster Catrien vertrekken in 1997, zoals vermeld 
in het begin van het artikel. 

1998 Arda en Henk worden de eigenaren; elk van hun deel van 
het pand. 

Bronnen van informatie over Wakkerendijk 178 
• Globaal overzicht: Archief Oudheidkamer HKE, Werkgroep 

Genealogie 
• Familie Bieshaar: HKE 1996, blz 210 
• Familie Van der Wardt: HKE 1985 blz 158 
• "Ik ben van nette komaf'; Hendricus en Volken Bieshaar: 

HKE 1982, blz 49 
• Families Van 't Klooster en Van Klooster: HKE 1981 blz 72 
• Eemnes in grootmoeders tijd, ISBN 90-288-63869 (1997) 

blz 56 en 57. 

De Werkgroep Monumenten van de Historische Kring bedankt 
degenen die hebben mee gewerkt aan het tot stand komen van 
dit artikel. Dat zijn vooral Henk van Klooster en andere huidige 
bewoners van Wakkerendijk 178, moeder Greet van Klooster en 
Henk van Hees voor informatie over de vroegere bewoners. 

Rom van der Schaaf 

Interview met Jan Steenman 

Jan Steenman is geboren op 28-1-'25 in Eemnes, Wakkerendijk 
22. Hij was het enige kind in het gezin Steenman. Zijn vader, 
Bernard Steenman (1895 -1940) was smid van beroep en 
gehuwd met Alida Voskuilen (1901 -1952). . 
Grootvader, Jan Steenman werkte in de smederij van de 
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