
Abraham Willem Kloos (1880 – 1952) 

 

Bij het Zaans Natuur en miljeu-centrum vond ik slechts een kleine verwijzing –‘ de botanicus 

Abraham Willem Kloos, naar wie een straat in Poelenburg is vernoemd, de A.Kloosstraat’ en dat 

was het. Eigenlijk jammer.  

Van Abraham Willem Kloos waren weinig gegevens te vinden. Wel vond ik nog een A.W. Kloos die 

schoolmeester was in West Knollendam, dat was zijn vader. Gelukkig vond ik op de Engelstalige  

website van Naturalis Biodiversity Center een in memoriam. Op de Nederlandse versie was niets te 

vinden. 

Abraham Willem Kloos werd in Wormerveer op 10 april 1880 geboren en overleed in Dordrecht op 

3 juni 1952. Hij trouwde met Antje Eisma op 5 december 1907 te Goes. 

Kloos volgde het lager onderwijs op de school van zijn vader in West Knollendam, volgde het 

middelbaar onderwijs in Zaandam en volgde een opleiding tot ingenieur in Delft. Daarna gaf hij in 

1904 en 1905 les op de Zeevaartschool op Schiermonnikoog. Van 1905 tot 1911 was hij leraar op 

een middelbare school in Goes. Vanaf 1911 gaf hij les op een middelbare school in Dordrecht tot 

aan zijn pensionering in 1945.  

Hoewel Kloos geen professioneel botanist was had hij van jongs af aan grote belangstelling voor de 

natuur. Op de middelbare school verraste hij zijn docent menigmaal met onbekende soorten die 

nog nooit iemand had gezien. Hij bleef zijn belangstelling houden voor de onbekende soorten en 

publiceerde er regelmatig over. Gedurende vele jaren schreef hij ‘Aanwinsten van de Nederlandse 

Flora’. Voor zijn botanische studie ontving hij van de Leidse Universiteit een ere doctoraat. 

Gedurende zijn laatste jaren was hij ere-lid van de staf van het Rijksherbarium.  

Verslag der Excursie, gehouden te Eibergen en omgeving op 22 Augustus 1936 en volgende 

dagen. 

(AW Kloos - Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 1937 - natuurtijdschriften.nl) 

Door onvoorziene omstandigheden plotseling voor de taak gesteld dit verslag op zeer korte termijn 

in elkaar te zetten, zie ik mij verplicht dit te doen uitsluitend aan de hand van de excursielijsten, 

mijn eigen vrij summiere aantekeningen en mijn herinneringen die, bijna een jaar oud, nu juist niet 

meer zo heel vers en scherp omlijnd zijn. 

Deelnemers waren: de dames Andreas en Schotsman en de heren Bianchi Sr en Jr, v. Dijk, Jansen, 

de Jongh, Kern, Kloos, Meyer, Mörzer Bruyns, v. Ooststroom, Sipkes, Sloep, Vermeulen, Weevers, 

Westhoff en v. d. Wijk. 

Zaterdag 24 Juli een gemeenschappelijke tocht door het huishok. Op deze en verscheidene latere 

tochten was Sipkes onze gids en werden ons Ophrys apifera. Himantoglossum hircinum, 

Herminium monorchis, Anacamptis pyramidalis, Gymnadenia conopsea, Scolopendrium vulgare. 

Primula acaulis en diverse andere rariteiten gedemonstreerd. 

Zondag 25 tocht naar het Nieuwe Water, een prachtig duinterrein met een weelde van Orchis 

incarnata enz. 

Maandag 26 in drie groepen langs dijken en binnenwegen naar Brielle. Dinsdag 27 ’s morgens naar 

het zuidelijke overgangsterrein van Schor en Duin en ’s middags naar een adventiefterrein in de 

duinen, waar vroeger afval van een meelfabriek was uitgestrooid als fazantenvoer. 



Woensdag 28 ’s morgens naar het Kruininger gors en ’s middags legden ondergetekende en enkele 

anderen het af tegen de warmte en hielden siësta; wat de overigen toen uitvoerden weet ik niet. 

Donderdag 29. Nog enkele hokjes in de buurt van Nieuw-Hoornaar geïnventariseerd, wat tevens 

vrijwel het slot van de excursie was. Gevonden zijn in het geheel 606 soorten en vormen.  

A.W. Kloos Jr. 
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