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Kwartierstaat Theo van ’t Klooster 
 

HENK VAN HEES 

 

 

Gedurende de afgelopen jaren hebben we inmiddels drie keer een  

kwartierstaat van een Eemnesser gepubliceerd.  Zo’n kwartierstaat is 

een overzicht van alle voorouders van een bepaalde persoon. Om het 

niet al te onoverzichtelijk te maken gaan we voor deze kwartierstaten 

niet zo ver terug in de tijd. Vanuit de gekozen persoon kijken we vier  

generaties terug  zodat er een overzicht ontstaat van 30 voorouders.  
 

Deze keer gaat het om de kwartierstaat van Theo van ’t Klooster, in Eemnes 

geen onbekende. Opvallend is dat zijn meeste voorvaderen een boerenbedrijf 

hadden. Alle voorouders waren rooms-katholiek. Naast een hoog Eemnes-

gehalte vinden we ook voorouders uit Blaricum en Leusden-Stoutenburg.  

 

De kwartieren van Theo zien er als volgt uit: 

 

(1)Theodorus Petrus Maria van ’t Klooster (geb. 1957) trouwt in 1980 met 

     Eleanor Hayes 

Theo heeft zijn jeugd doorgebracht op Meentweg 99. Na zijn opleiding RMTuS 

in Utrecht werkte hij een jaar als uitvoerder/ontwerper bij ’t Vaarderhoogt in 

Soest om vervolgens bij Mostert en De Winter in Sliedrecht voor het rayon 

Noord- en Zuid-Holland het project “Schoolhovenier” te leiden. In die periode 

volgde hij een driejarige deeltijdstudie 

ontwerpen en beplantingsleer in Bos-

koop waarna hij voor zijn werkgever 

het cultuur- en civieltechnisch advies-

bureau Extenso heeft opgezet. Zijn 

ambitie en kwaliteiten kwamen meer 

en meer bij het ruimtelijk ontwerpen 

te liggen zodat hij in 1987 de zesjari-

ge deeltijdstudie landschapsarchitec-

tuur aan de Academie van Bouwkunst 

in Amsterdam ging volgen. Deze in-

spirerende periode heeft hij, met steun 

van zijn vrouw Eleanor, in 1993 suc-

cesvol afgesloten met zijn afstudeer-

 

V.l.n.r. Theo van ’t Klooster, op de voorgrond 

zijn vrouw Eleanor Hayes, achter haar zoon 

Kevin en rechts dochter Vivian. (Foto Tjerk 

Visscher.) 
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project in het Soester Engpark. Daarna werd hij ingeschreven in het architec-

tenregister als erkend tuin- en landschapsarchitect. In 1988 was hij inmiddels 

zijn eigen architectenbureau gestart onder de naam “Landscape studio Theo 

van ’t Klooster”. Zijn bureau is vanaf 1999 gevestigd op Wakkerendijk 152, in 

de teen van de winterdijk. Er wordt daar gewerkt aan projecten in de publieke 

en private buitenruimte, vaak in samenwerking met stedenbouwkundigen, ar-

chitecten, ecologen en hydrologen maar ook met kunstenaars en interieurarchi-

tecten. 

In Eemnes heeft Theo met zijn bureau o.a. de volgende projecten gerealiseerd: 

het stadhuispark, de groenstructuur aan de Rutgers van Rozenburglaan, de pas-

torietuin van de RK Nicolaaskerk, het uitbreiden van de boomstructuur met ha-

gen op de RK Begraafplaats, de kantoortuin van makelaar Campagne en Van 

Breemen, enkele boerderijtuinen langs Meentweg en Wakkerendijk, erfbeplan-

tingsplannen in de Noordpolder te Veld, nieuwe boomstructuur bij Jachthaven 

Het Raboes en diverse privétuinen. 

In 1980 is Theo in Eemnes getrouwd met de Ierse Eleanor Hayes. Uit dit huwe-

 

Pand Wakkerendijk 152 waar Theo van ´t Klooster met zijn gezin woont sinds 1999. Hier is ook 

het bureau van zijn Landscape studio gevestigd. (Foto Theo van ‘t Klooster.) 
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lijk zijn twee kinderen geboren: Kevin Peter James (04-09-1987) en Vivian 

Bridget Marie (23-03-1990). Na een aantal jaren op het Willemserf woont Theo 

met zijn gezin sinds 1999 op Wakkerendijk 152. 

 

(2) Petrus Everardus van ’t Klooster (1917-1994) trouwt in 1952 met  

(3) Maria Geertruida Gieskens (geb. 1925) 

Na hun huwelijk gingen Piet en Marie op Meentweg 99 wonen, de plek, die in 

de volksmond “het Tolletje” werd genoemd; dit slaat op de tol voor een parti-

culiere landbouwweg naar Blaricum. Op deze plek had Piet vele jaren een boe-

renbedrijf. Er werden zes kinderen geboren: drie dochters en drie zoons. In 

1983 verhuisden Piet en Marie naar Veldweg 49. 

 

(4) Gerrit van ’t Klooster (1884-1966) trouwt in 1909 met 

(5) Elisabeth Antonia de Jong (1883-1951) 

Gerrit nam de ouderlijke boerderij op Meentweg 91 over en bleef daar voor de 

rest van zijn leven wonen en werken. Uit zijn huwelijk met Elisabeth Antonia 

de Jong  zijn elf kinderen geboren: zes zonen en vijf dochters.  

 

Piet van ’t Klooster en zijn vrouw Marie Gies-

kens 

 

 

 

Trouwfoto van Piet van ´Klooster en Marie 

Gieskens, genomen op 7 oktober 1952. 
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Gijs Gieskens (1897-1980) en zijn vrouw Dirkje Horst (1897-1991) 

 

Elisabeth Antonia de Jong (1883-1951) 

 

Gerrit van ´t Klooster (1884-1966) 
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Gezin van Gijsbertus Joseph Gieskens en Theodora Horst. 

Achterste rij v.l.n.r. de kinderen Sien, Annie, Cees en Marie Gieskens. 

Voorste rij v.l.n.r. Gijs, Wijnand, moeder Dirkje Horst, Elbert, vader Gijs Gieskens, Piet en Geertje Gies-

kens. 

 

Gezin van Gerrit van ´t Klooster en Elisabeth de jong. 

Staande v.l.n.r. de kinderen Piet, Rijkje, Wim, Annie, Evert, Lammert, Tonie en Jacob van ´t Klooster. Zittend 

(links) vader Gerrit van ´t Klooster (1884-1966) en (rechts) moeder Elisabeth Antonia de Jong (1883-1951) 
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Hendrikus Johannes van ´t Klooster (1849-1937) 

 

Maria Stalenhoef (1847-1908) 
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(6) Gijsbertus Joseph Gieskens (1897-1980) trouwt in 1924 met 

(7) Theodora Horst (1897-1991) 

Gijs nam het boerenbedrijf van zijn ouders op Branderf (Wakkerendijk 228) 

over. Het was een gemengd bedrijf. Daarnaast ging hij bij andere boeren de 

koeien scheren. Hij had een cursus gevolgd om zich te bekwamen als verlos-

kundige van vee. Na de oorlog is hij begonnen met het fokken van kuikens. 

Gijs was een actief man. Zo heeft hij in het bestuur gezeten van de ABTB, van 

de Onderlinge Brandverzekering en van de Oranjevereniging Eemnes. Ook is 

hij lid van de Brandweer geweest. Uit het huwelijk van Gijs en Dirkje Horst 

zijn vijf zonen en vier dochters geboren. 

 

(8) Hendrikus  Johannes van ’t Klooster (1849-1937) trouwt in 1875 met 

(9) Maria Stalenhoef (1847-1908) 

Hendrik kocht rond 1890 de boerderij Meentweg 91 van zijn schoonfamilie 

Stalenhoef. Hij liet het pand toen 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, een 

 

Foto van de boerderij Meentweg 91 waar drie generaties Van ´t Klooster woonden. 
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dochter Anna, die trouwde met Evert Eek, een dochter Geertje, die non werd 

met de naam Zr. Maria Amantia en twee zonen Pieter en Gerrit. 

 

(10) Lambertus Johannes de Jong (1856-1934) trouwt in 1882 met 

(11) Rijkje Heerschop (1852-1917) 

Ze woonden eerst in Laren in de boerderij van de “Maatschappij”  op de hoek 

van de Eemnesserweg en de Blaricummertollaan. Daarna verhuisden ze naar 

Blaricum naar het adres Venenweg 2 en weer later naar het geboortehuis van 

Lammert aan de Langeweg 19 in Blaricum.  

Uit dit huwelijk zijn drie zonen en twee dochters geboren. 

 

(12) Gijsbert Gieskens (1854-1908) trouwt in 1885 met 

(13) Geertruida Barbara Makker (1855-1932) 

Gijs Gieskens was boer op boerderij Branderf op Wakkerendijk 228. Hij was 
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daar in 1890 met zijn ouders en zijn gezin komen wonen, nadat ze dit pand ge-

kocht hadden van de erven van Pieter van ’t Klooster.  In 1903/1904 werd het 

pand echt verbouwd tot boerderij, toen er een stal achter kwam. Gijs was koop-

man en boer. Hij leed aan toevallen. Op 22 februari 1908 is dat hem fataal ge-

worden. Op het land achter zijn boerderij was hij bezig sparretjes uit de grond 

te halen. Hierbij kreeg hij een toeval, raakte in de sloot en verdronk. Uit zijn 

huwelijk met Geertje Makker zijn vier kinderen geboren: drie zonen en een 

dochter Sientje, die trouwde met Jaap van Wegen. 

 

(14) Cornelis Horst (1843-1927) trouwt in 1884 met 

(15) Mietje van Valkengoed (1855-1920) 

Na hun huwelijk woonden ze eerst in Amersfoort. Tussen 1892 en 1895 ver-

huisden ze naar Leusden. 

Uit hun huwelijk zijn vijf dochters en drie zonen geboren. 

 

(16) Pieter Janse van ’t Klooster (1816-1886) trouwt in 1844 met 

(17) Geertje Maria Ebbenhorst (1817-1859) 

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 na-
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komelingen 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. Na hun huwelijk 

gingen Pieter en Geertje eerst in het pand Wakkerendijk 114 wonen. Op 1 no-

vember 1851 kocht Pieter 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. 

 

(18) Gerrit Stalenhoef (1818-1893) trouwt in 1843 met 

(19) Annetje de Boer (1820-1899) 

Gerrit was een zoon van Isaac Stalenhoef, die van 1819 tot 1823 burgemeester 

van Eemnes was. Na zijn huwelijk met Annetje de Boer van de boerderij Wak-

kerendijk 190, vestigde hij zich in 1845 op een boerderij in De Birkt onder 

Amersfoort. Uit hun huwelijk werden vier dochters en twee zonen geboren.  

Gerrit was een ondernemend man; hij kocht veel grond en boerderijen. Hij was 

een soort projectontwikkelaar van de 19e eeuw. Zo kocht hij in 1866 de boerde-

 

Foto van de boerderij Branderf op Wakkerendijk 228, waar de voorouders Gieskens woonden 

maar ook voorvader Piet van ´t Klooster (1816 - 1886), die met een kruk liep. 
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rij Meentweg 83, waar later zijn dochter Aaltje en haar man Gies Hilhorst gin-

gen wonen. In 1870 kocht hij de boerderijen Meentweg 85, 89 en 91. Zo bezat 

hij alle panden en grond vanaf Meentweg 83 t/m 91. Op nr. 85 ging zijn zoon 

Izak Stalenhoef wonen, de rijkste boer van Eemnes; op nr. 89 zijn zoon Gart 

Stalenhoef en op nr. 91 zijn dochter Maria met haar man Hendrik van ’t Kloos-

ter. In het jaar 1877 kocht hij de boerderij Wakkerendijk 172 waar zijn dochter 

Geertje en haar man Lammert Rigter gingen wonen. 

Vanaf 1868 woonde Gerrit met zijn gezin weer in Eemnes en wel op boerderij 

Wakkerendijk 42, zijn ouderlijke boerderij. Daar hadden zijn zuster Klaasje 

(1823-1857) en haar man Jacob Makker (1827-1861) geboerd. Het lijkt erop 

dat hij de boerderij draaiende hield voor Izak en Martje Makker, de kinderen 

van zijn zus Klaasje. 

 

(20) Nicolaas Johannes de Jong (1828-1874) trouwt in 1851 met 

(21) Botje (Betje) van den Brink (1832-1901) 

Bij zijn huwelijk was Klaas de Jong grutter. In later jaren wordt als zijn beroep 

landbouwer opgegeven.  
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Uit hun huwelijk zijn negen kinderen bekend: zeven dochters en twee zonen. 

Dochter Hillegonda trouwde met Izak Makker uit Eemnes. 

 

(22) Jacob Lambertse Heerschop (1819-1860) trouwt in 1851 met 

(23) Teuntje Aartse Hol (1819-1901) 

Jacob was een broer van burgemeester Elbert Heerschop, die van 1874 tot 1895 

burgemeester van Blaricum was.   

Uit hun huwelijk zijn vijf kinderen geboren: drie dochters en twee zonen. Zoon 

Lambert is jong gestorven. Jongste dochter Maria Heerschop (1859-1927) 

trouwde met Willem Eek (1864-1928) uit Eemnes. Bij hen in huis heeft moeder 

Teuntje Hol haar laatste levensjaren doorgebracht. Zodoende stierf ze in Eem-

nes. 

 

(24) Wijgert (Wijnand) Gieskens (1817-1890) trouwt in 1853 met  

(25) Marritje Stalenhoef (1824-1914) 

Toen Wijnand Gieskens vijf maanden oud was, stierf zijn vader. Zijn moeder 

overleed toen hij 13 jaar was. Wijnand werd boerenarbeider. Hij trouwde op 36

-jarige leeftijd met Marritje Stalenhoef en ging daarna inwonen bij zijn schoon-

vader Gijs Stalenhoef op Wakkerendijk 200. Op 21 april 1869 kocht Wijnand 

de boerderij Wakkerendijk 200 voor 400 gulden. Uit het huwelijk met Marritje 

 

Wijgert (Wijnand) Gieskens (1817 – 1900) en 

zijn vrouw Marritje Stalenhoef (1824 – 1914) 
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Stalenhoef werd alleen een zoon Gijs geboren. In 1890 kocht de familie Gies-

kens de boerderij Branderf op Wakkerendijk 228 en ging daar toen ook wonen. 

 

(26) Elbert Makker (1818-1892) trouwt in 1852 met 

(27) Josina Maria Bell (1824-1892) 

Elbert werd boer en trouwde met één van de dochters van de Eemnesser vroed- 

en heelmeester Mattheus Bell. Het jonge echtpaar woonde aanvankelijk in 

Eemnes maar verhuisde omstreeks 1857 naar Blaricum. De boerderij, die ze 

daar bewoonden, stond op de hoek van de Waterschapslaan en de Eemnesser-

weg en is omstreeks 1859 afgebrand. (Het Verbrande Erf). Daarna lieten Elbert 

en Sientje in Eemnes een nieuw onderkomen bouwen: de nog bestaande boer-

derij Wakkerendijk 248/250. Ze woonden daar tot hun dood in 1892. Ze wer-

den de ouders van zes zonen  en drie dochters. Bijzonder is dat de naam Josina 

(Sientje) via Sientje Bell op grote schaal is verspreid onder haar nakomelingen. 

 

(28) Petrus (Peel) Cornelisse Horst (1810-1853) trouwt in 1843 met 

(29) Hanna Willemse van de Kamp (1810-1848) 

Na hun huwelijk woonde dit paar in Stoutenburg. Daar werd in 1843 zoon Cor-
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nelis geboren en in 1845 dochter Teodora, die in 1866, op eenentwintigjarige 

leeftijd ongehuwd overleed. 

Na de dood van zijn vrouw hertrouwde Peel Horst in 1850 met Johanna Stalen-

hoef (1817-1889) uit Soest. Uit dit huwelijk zijn nog twee dochters geboren. 

 

(30) Jan van Valkengoed (1824-1898) trouwt in 1851 met 

(31) Cicilia Schoonderbeek (1825-1875) 

Ook dit paar vestigde zich na hun huwelijk in Stoutenburg. Daar werden drie 

zonen en drie dochters geboren. Zoon Jacob stierf in 1860 op 7-jarige leeftijd 

en zoon Cornelis in 1876 op 9-jarige leeftijd. 

 

Dit waren alle voorouders van Theo van ’t Klooster tot en met zijn betover-

grootouders. Het overzicht bij dit artikel geeft ook nog de namen van de ouders 

van zijn betovergrootouders. 

 

Dit is de vierde keer dat we een kwartierstaat publiceren in het kwartaalblad 

van de HKE. We startten indertijd een kleine competitie onder het motto: “Wie 

heeft de meeste Eemnesser voorouders?” Een Eemnesser voorouder is dan ie-

mand die langere of kortere tijd in Eemnes gewoond heeft.  

 

De stand van deze “competitie” is nu als volgt: 

1) Pater Wijnand van Wegen (geb. 1934) gepubliceerd in 2008 boekje 4 29 

2) Tijs Blom (1909-1970) gepubliceerd in 2007, boekje 4 28 

3) Jan Scherpenzeel (1911-1970), gepubliceerd in 2006, boekje 4 25 

4) Theo van ’t Klooster (geb.1957), gepubliceerd in 2010, boekje 4 20 

 

Misschien bent u ook wel benieuwd naar uw kwartierstaat. We kunnen die sa-

men met u uitzoeken. Met uw toestemming kunnen we die kwartierstaat dan 

ook publiceren. Mocht u daarvoor voelen dan kunt u contact opnemen met de 

samensteller van deze kwartierstaat: 

 

Henk van Hees, 

Kerkstraat 15,  

3755 CK Eemnes 

Tel. 035-5389849,  

e-mail: info@kleinwee.demon.nl 


