
 



Het gezin van Cornelis Jan Klaver en Gesina Vliem 
 

Cornelis Jan Klaver 
variant: Kornelis Johannes Klover 
zoon van: Hendrik Keese Klaver en Elsje Scherpenberg  

~ 27-03-1776 Amsterdam (hervormd in de Nieuwe kerk) 
  † 15-01-1805 Amsterdam (vanuit de Oude kerk, 28 jaar oud) 
  x 09-07-1802 Amsterdam 
met:  Gesina Vliem 
variant: Gesiena Vlim 
dochter van: Harmen Vlim en Barendina Doele  
  ~ 15-10-1780 Amsterdam (hervormd in de Zuider kerk) 
  † 29-01-1808 Amsterdam (27 jaar oud) 
 kinderen: 01 Hendrik Klaver 
   * 13-03-1803 Amsterdam 
   ~ 15-05-1803 Amsterdam (Hervormd inde Oude kerk) 

† 05-12-1857 Amsterdam (54 jaar oud) 
 
Aan onderstaande stamreeks is te zien dat het nu, na de beschrijving van Hendrik Keese en 
Elsje, de beurt is aan onze oud-ouders Cornelis Jan en zijn vrouw Gesina. 
 
Grootouders  Isaak Johannes Klaver   * 1871 Amsterdam † 1942 
gehuwd met  Maria Antonia Leurs   * 1871 Hillegom - † 1953 

(* betekend geboren) 
 
Overgrootouders Jan Klaver    * 1828 Amsterdam † 1905 
gehuwd met   Antonetta Johanna van de Bilt * 1830 Utrecht - † 1900 
 
Betovergrootouders Hendrik Klaver   * 1803 Amsterdam † 1857 
gehuwd met  Grietje Sjoenis   ~ 1802 ’s Gravenland - † 1868 

(~ betekend gedoopt) 
 
Oud-ouders  Cornelis Jan Klaver   ~ 1776 Amsterdam † 1805 
gehuwd met  Gesina Vliem    ~ 1780 Amsterdam † 1808 
 
Oud-grootouders      Hendrik Keese Klaver  ~ 1750 Vollenhove  † 1824  
gehuwd met     Elsje Scherpenberg   * ca.1751 Duitsland  † 1808 
 
Cornelis Jan werd waarschijnlijk geboren op ’t Water, het huidige Damrak  
 
Cornelis Jan was het eerste kind van Hendrik Keese Klaver en Elsje Scherpenberg. Sterker 
nog, hij was ook het enige kind dat voor nageslacht heeft gezorgd, ook al was het er maar één. 
Het heeft tot begin 2009 geduurd voordat ik de doopdatum van Cornelis Jan gevonden had. In 
het begin zocht ik in het archief bij namen zoals Claver, Claveren, Klaver enzovoort. 
Na verloop van tijd gaf ik de moed op en ben ik er maar van uit gegaan dat hij ca.1776 
geboren was, teruggerekend vanuit zijn huwelijksakte. 
Maar zoals blijkt uit het volgende “Zeg nooit nooit”. Op internet staat tegenwoordig het 
doopregister van Amsterdam. Wat wil nu het geval, ik was een naam aan het zoeken van 
een andere Klaver maar ik tik per ongeluk Klover in. En jawel hoor, hier stond Cornelis Jan 
inclusief zijn doopdatum. Het een en ander werd als volgt omschreven: 
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zoon:  Kornelis Johannes 
vader:  Hendrik Keese Klover 
moeder: Elsen Scherpenberg 
doopgetuigen: Jan Rondeau en Saartije Rijke 
pastor:  Daniël Serrurier 
doop:  27 maart 1776 
religie:  hervormd, nieuwe kerk 
 
Bij het eerstvolgende bezoek aan het gemeentearchief van Amsterdam heb ik alles nog eens 
gecontroleerd. En jawel, in het doopregister van Amsterdam is hij te vinden bij de DTB 
(Doop, Trouw en begraafboeken) onder de naam van zijn vader, “Keese Klover Hendrik”. 
 
Volgens de doopakte is zijn officiële naam dus “Kornelis Johannes”.  Zijn vader wordt in dit 
document Hendrik Keese Klover genoemd en zijn moeder Elsen Scherpenberg.  
Als doopgetuigen traden Jan Rondeau en Saartije Rijke op. Wie waren deze personen?  
Jan (Jean) Rondeau was gehuwd met Susanne Cromelin. Zij waren lidmaat van de Oude 
Waalse kerk (Waals-Hervormd), vandaar hun Franse namen. En Saartje (Sara Cornelia 
Christina) Rijke was gehuwd met Hendrik Rens. 
In wat voor verhouding ze stonden met de familie is voor mij onbekend. Waarschijnlijk waren 
het kennissen. 
 
De juiste schrijfwijze van Cornelis Jan is dus eigenlijk “Kornelis Johannes”. Deze namen ben 
ik later in geen enkele akte meer tegengekomen. Hij ondertekende namelijk altijd met 
Cornelis Jan. Deze naam zal hij waarschijnlijk in het dagelijks leven hebben gebruikt en dus 
zal ook ik deze naam blijven hanteren. 
Als we er van uit mogen gaan dat Hendrik Keese en Elsje na hun huwelijk zijn gaan wonen 
“Op ’t Water” tussen de Oude Brugsteeg en de Haringpakkerssteeg”, dan heeft het 
geboortehuis van Cornelis Jan daar waarschijnlijk gestaan. 
 

    
Oude Brugsteeg hoek Damrak (’t Water)  Het interieur van de Nieuwe Kerk, gezien vanuit het 
De prent geeft een beeld van het dagelijkse  schip in de richting van het koor. Links de preekstoel 
leven anno 1768 van de buurt waar Cornelis  met dooptuin. 
Jan waarschijnlijk is geboren en waar hij een  Rechts tegen de zuilen overhuifde herenbanken. Op de 
groot gedeelte van zijn jeugd moet hebben  achtergrond in het midden enkele vrijstaande banken, 
doorgebracht.      het koorhek en het koor met tegen de wanden 
Op de prent is de Oudebrugsteeg te zien met  rouwborden. Anno 1780 
links het Accijnshuis (Oudebrug 7) en rechts 
“t Water” met de Oudebrug.  
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Geboorte en doop van Gesina Vliem 
 
Net als bij Cornelis Jan was het een en al gesukkel om de geboortedatum/doopdatum van 
Gesina te vinden. Ook bij haar had ik het al opgegeven. Maar na het succes (doopakte van 
Cornelis Jan) was ik de euforie nabij en begon op internet, bij doopakten van Amsterdam, alle 
soorten Vliem uit te proberen. Al snel had ik wat gevonden bij ene Vlim die gehuwd was met  
Barendina Doele. Hun dochtertje werd in de hervormde Zuiderkerk gedoopt en kreeg de naam 
Gesiena. Volgens de doopakte werd zij gedoopt op 15 oktober 1780.  
Omdat de namen hier en daar wat afweken van hetgeen ik in de diverse akten, had gelezen 
ben ik eerst gaan controleren of het hier wel degelijk om een en dezelfde persoon ging. 
Eerst de huwelijksakte nog maar eens nalezen. De doopdatum kwam redelijk uit. Zij was 21 
jaar toen zij in het huwelijk trad, dus teruggerekend kwam dat uit op 1781. Dit zou eventueel 
wel kunnen kloppen. Verder stond in de huwelijksakte dat haar moeder Berdina Decker 
heette. Dit was althans hetgeen ik altijd aangenomen had. Maar als je goed naar de akte kijkt, 
en eigenlijk al een beetje weet wat er moet staan kan het inderdaad ook heel goed Barendina 
Doele zijn. Later, in het gemeentearchief van Amsterdam, heb ik het aan de archivaris 
gevraagd en deze bevestigde mijn stelling. Sinds kort is het ook van een onverwachte kant 
nogmaals bevestigd. Ton Klaver uit Winkel gaf mij een met de hand geschreven stuk waarin 
de vertaling stond van de bewuste huwelijksakte. De moeder van Gesina kwam hier uit de 
verf als Barendina Doelen. 
De naam Vlim kan een foutje geweest zijn van de archivaris, zo ook Gesina / Gesiena. 
 
Ik denk dat we het er nu wel over eens zijn dat het om een en dezelfde persoon gaat, dus ga ik 
verder met haar doop. 
Zoals ik al had gezegd, werd Gesiena Vlim / Gesina Vliem / werd dus gedoopt op 15 oktober 
1780. In de akte op internet werd het als volgt omschreven: 
 
dochter: Gesiena 
vader:  Harmen Vlim 
moeder: Barendina Doele 
getuigen: Gerrit Vlim en (Gritie Schuns) 
pastor:  Herman Hubert 
doop:  15 oktober 1780 
religie:  Hervormd, Zuiderkerk 
 
In de doopakte werd zij Gesiena genoemd en haar vader ging door het leven als Harmen 
Vlim. Haar moeder was Barendina Doele en de doopgetuigen waren Gerrit Vlim en Gritie 
Schuns. Wie Gritie Schuns was is mij onbekend, maar Gerrit Vlim was haar oom. Dat staat zo 
goed als vast. 
 
Evenals bij Cornelis Jan zal ik gebruikmaken van de naam die zij met de ondertekening van 
haar huwelijksakte gebruikte, Gesina Vliem. Terwijl haar eigenlijke naam Vlim moet zijn 
blijf ik toch de naam Vliem handhaven. Terwijl haar eigenlijke naam Vlim moet zijn blijf ik 
toch de naam Vliem handhaven. Zo werd zij ook aangeduid bij de doop van haar zoon 
Hendrik en bij het overlijden van haar man en van haarzelf. 
 
De vader van Gesina werd bij afwisseling in diverse akten Harmen of  Hermen genoemd. 
Dat de namen Hermen en Harmen door elkaar gebruikt werden, was in die tijd niet zo heel 
vreemd. Harmen kwam namelijk van oorsprong uit Epe op de Veluwe. In het gangbare dialect 
aldaar lijkt de uitspraak van de namen redelijk veel op elkaar. In de oostelijke provincies werd 
de naam Hermen en Harmen dan ook dikwijls door elkaar gebruikt. 
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Ook de moeder van Gesina kwam van oorsprong niet uit Amsterdam, maar werd op 29 juli 
1742 te Almelo gedoopt. 
 

 
Sint Antoniesbreestraat. In het midden de poort van het Zuiderkerkhof. Op de achtergrond de toren 
van de Zuiderkerk, Zandstraat 17. Datering: 1798 
 
De jeugd van Cornelis Jan en Gesina 
 
Wat gebeurde er eigenlijk in Nederland en met name in Amsterdam tijdens de jeugd van 
Cornelis Jan en Gesina? 
Om te beginnen zijn zowel Cornelis Jan en Gesina geboren onder het bewind van de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze niet schokkende mededeling is eigenlijk 
het vermelden niet waard, maar het moet wel even gezegd worden. 
De prent uit 1768, de buurt waar Cornelis Jan waarschijnlijk geboren is en waar hij een groot 
gedeelte van zijn jeugd heeft doorgebracht, was zo te zien niet echt onaardig. Het is natuurlijk 
wel een tekening, maar het ziet er niet uit als een sloppenwijk. Maar zoals ik al eerder aangaf 
in de beschrijving van Cornelis’ vader, was echt lekker wonen niet aan de orde. Stank en vuil 
met de daaruit voortvloeiende ziekten was mede de hoofdoorzaak van het vroegtijdig 
overlijden van veel mensen. 
De prent hierboven geeft een aardige indruk van het dagelijkse leven tijdens de jaren van 
Cornelis Jan en Gesina vóór hun huwelijk. We zien niet alleen de kerk waar Gesina is 
gedoopt, maar ook wat de mensen zoal bezighield. 
Links van het midden zit een hond zijn behoefte te doen op straat. 
In die tijd (soms nog) was dit een normaal beeld. Veel dieren maar ook mensen deden hun 
behoefte op straat en dan liefst in gezelschap van anderen. De schaamte was nog ver te 
zoeken dat kwam pas veel later. Er was ook een drukke handel onderling en iedereen op de 
prent heeft wel wat te doen. Het dagelijks leven speelde zich, indien mogelijk, voornamelijk 
op straat af. 
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De tijd kabbelde gewoon door en van veel opwinding was eigenlijk geen sprake. Zelfs de 
uitvindingen van die tijd waren misschien wel vernuftig, maar niet echt schokkend. Zo werd 
in het geboortejaar van Cornelis Jan de spinmachine uitgevonden. Een nuttige vondst, maar 
zoals ik al zei: niet echt schokkend. Wat wel tot bewondering geleid zal hebben, was de 
uitvinding van de luchtballon in 1782. Maar ook dit kun je afdoen met: leuk, maar voor onze 
oud-ouders niet echt nuttig. 
Pas jaren later kwamen de uitvindingen die wel hout sneden. De pokken was in die tijd een 
gevaarlijke ziekte waar geen geneesmiddel voor was. Het werd veroorzaakt door het 
Variolavirus. In de 18e eeuw was pokken een van de meest gevreesde ziektes, die tien procent 
van de bevolking doodde. In de steden, waar verspreiding nog eenvoudiger ging, stierf zelfs 
tot twintig procent.  
De arts Edward Jenner, zelf ooit besmet met het pokkenvirus, werd geïntrigeerd door het 
boerenverhaal dat wie koepokken had gehad, geen pokken meer zou krijgen.  
Melkmeisjes hadden wel vaker koepokken en toen een van hen met koepokken Jenner 
raadpleegde, zag hij zijn kans schoon om zijn theorie uit te testen. Hij koos James Phipps, de 
zoon van zijn tuinman uit, en infecteerde hem met de koepokken van het melkmeisje. James 
werd licht ziek en binnen een week weer beter. De uitgevoerde handeling werd inoculatie met 
vaccinia gedoopt, later werd dit vaccinatie genoemd.  
 
Nog een uitvinding die hout sneed was de mogelijkheid om gas te gebruiken als verlichting. 
Tot in de 18e eeuw was men voor verlichting aangewezen op kaarsen en weer wat later vond 
de Zwitser Aimé Argand een olielamp met een glazen 'schoorsteen' en een geregelde 
luchttoevoer rond een cirkelvormig lont. We schrijven dan 1782. Er werd echter weinig 
gebruik van gemaakt, omdat de lamp levertraan als brandstof gebruikte. Dit was stervensduur, 
zodat maar weinig huishoudens zich levertraan konden veroorloven. 
Vóór die tijd werden er echter al volop experimenten gedaan met gasverlichting. Vooral 
William Murdock, een stoommachinebouwer, begon het systeem verder te ontwikkelen. 
Het duurde echter tot 1807 voordat de eerste lantaarn in Londen kon worden ontstoken. 
Cornelis Jan en ook Gesina hebben het genot van gasverlichting niet meer gekend,  
omdat de straatverlichting in Amsterdam pas officieel werd ontstoken op 1 september 1847.  
 
Het huwelijk van Cornelis Jan Klaver en Gesina Vliem (09-07-1802) 
 
We beginnen gelijk maar met de huwelijksakte, omdat ik dan vanuit de vertaling een verdere 
beschrijving kan geven. 
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Vertaling van de akte:  
Compareerden als vooren: Cornelis Jan Klaver van  
Amsterdam, geref. oud 26 jaaren, In den Binnenbantammerstraat 30  
gead. met zijn vader Hendrik Klaver woont als boven, en  
Gesina Vliem van Amsterdam, geref. oud 21 jaaren, in de  
Reguliersdwarsstraat hoek Sint Jorisstraat gead. met haar moeder 
Barendina Doele, woont als boven. 

                                                 Cornelis Jan Klaver 
                                     Gesina Vliem 

 
Cornelis Jan woonde ten tijde van zijn huwelijk samen met zijn ouders in de 
Binnenbantammerstraat op nummer 30. Echt oude prenten heb ik niet kunnen vinden van dit 
adres, maar ik heb wel foto’s gemaakt van hoe het er thans uitziet. Ook Gesina woonde nog 
thuis bij haar moeder. En wat voor de Binnenbantammerstraat van toepassing is, geldt ook 
voor de Reguliersdwarsstraat ik heb alleen maar recente foto’s van deze adressen 
 

      
 Binnenbantammerstraat No.30 wordt later No.394 en in 1875 weer omgenummerd  
naar No.9 (huidig nummer in 2009) No.9 is het huis met het Heineken uithangbord. 

 

 
Reguliersdwarsstraat met rechts de ingang van de Sint Jorisstraat 

     foto genomen op 25-02-2009 
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Dat Cornelis Jan in de Binnenbantammerstraat woonde, wisten we al uit de beschrijving van 
zijn vader en dat het uit bovenstaande akte is afgeleid weet u nu ook. 
 
Uit de akte blijkt verder dat de vader van Gesina al overleden was. Gesina woonde dus 
volgens de akte bij haar moeder Barendina Doele die twee jaar later, op 27 april 1804, in 
Amsterdam kwam te overlijden. Barendina is 62 jaar oud geworden. 
In haar huwelijksakte staat dat zij woonde in de Reguliersdwarsstraat op de hoek van de Sint 
Jorisstraat. Even werd ik nog aan het twijfelen gebracht door de vertaling die Ton Klaver uit 
Winkel mij gaf, waarin stond dat zij in de Reguliersdwarsstraat woonde tegenover de Sint 
Jorisstraat. Maar in een andere akte heb ik gevonden dat zij wel degelijk op de hoek woonde. 
De moeder van Gesina is namelijk tweemaal maal gehuwd geweest en in de huwelijksakte uit 
1789 werd het bevestigd.  
Er vanuit gaande dat zij op de hoek woonde, zou het mogelijk het pand kunnen zijn dat op de 
foto wat voorover helt en waar tegenwoordig een koffieshop in gevestigd is. Of Gesina hier 
ook geboren is? Ze heeft er in ieder geval gewoond. 
 
Verder is aan de ondertekening van de akte te zien dat Cornelis Jan zeer goed kon schrijven.  
Dat het geen toevalstreffer was bewijst hij later bij de ondertekening van zijn poortereed. 
Hieruit blijkt dat hij de schrijfkunst zeer goed beheerste. En dat was rond 1800 een duidelijk 
bewijs dat hij redelijk goed was opgeleid. 
 
Het leven, wonen en werken van onze Oud-ouders Cornelis Jan Klaver en Gesina Vliem. 
 
Het van Cornelis Jan en Gesina beslaat ongeveer een periode van 32 jaar, gerekend vanaf de 
geboorte van Cornelis Jan tot aan het overlijden van Gesina. Precies is dit niet te bepalen, 
omdat de geboortedatum van Cornelis Jan, in tegenstelling tot zijn doopdatum, niet te 
achterhalen is. En de doopdatum hoeft niet gelijk te zijn aan de geboortedatum. Van een 
geboorte werd in die tijd zelden of  nooit notitie gemaakt, alleen de doop werd in het 
doopboek van de kerk vermeld. Ook al was de omschrijving erg summier, men kon toch zien 
wanneer iemand gedoopt was. Een zorgvuldige vastlegging was in die tijd ook niet 
noodzakelijk, want iedereen kende elkaar. Als men het had over Cornelis Jan, zoon van 
Hendrik Keese, wist eenieder uit de desbetreffende geloofsgemeenschap over wie het ging. 
Pas in het jaar 1811 moest er aangifte gedaan worden op het gemeentehuis en werd er een 
geboorteakte opgemaakt. In de genealogie (stamboomkunde) wordt dit aangegeven door een 
~ voor de doop en een * voor geboorte. Bij hun zoon Hendrik is dit goed te zien. Hij werd een 
maand na zijn geboorte gedoopt, maar hierover later.  
Bij de katholieken was het gewoonte om het kind dezelfde dag nog te laten dopen in verband 
met de ‘erfzonde’ waar men met het dopen vanaf  zou zijn. Als een kind ongedoopt zou 
sterven, mocht het niet in gezegende aarde begraven worden, omdat het belast was met de 
erfzonde. Dus moest een katholiek kind zo snel mogelijk na de geboorte gedoopt worden.  
Het bovenstaande speelde bij de hervormden niet en dus was het ook niet erg als zo’n kind  
bijvoorbeeld een maand later gedoopt werd. 
 
In deze periode van 32 jaar laat het tijdsbeeld weinig goeds zien. Het was een beetje 
rommelig en ook begon het volk een beetje te morren. Zo werd er bijvoorbeeld in de nacht 
van 9 op 10 mei 1802 de vrijheidsboom op het Revolutieplein, zoals de Dam toen heette, 
omvergehaald.  
Deze gebeurtenis vond plaats net voor het huwelijk van Cornelis Jan en Gesina. 
De Amsterdammers hadden genoeg van de Bataafse Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, 
maar het zou toch nog tot 1813 duren vóór de werkelijke bevrijding kwam. 
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Ook daalde de bevolking van 221.000 zielen naar 190.000 in de periode tussen 1795 en 1815. 
Over de hele stad stonden huizen leeg - sommige werden zelfs afgebroken om maar van de 
belastingzorgen af te zijn. Van de drieduizend arbeiders op de werven langs het IJ waren er in 
1811 nog maar driehonderdvijftig over. Van de vijftig zijdeweverijen en fluweelfabrieken die 
gedurende de hele achttiende eeuw een belangrijke industrietak vormden overleefden er twee 
de Franse tijd. De eertijds bloeiende Amsterdamse tabaksindustrie ging finaal over de kop. 
 
Dat het bovenstaande invloed heeft gehad op het feit dat Cornelis Jan, maar ook zijn vader 
Hendrik Keese, op ‘goede’ stand woonden? Waarschijnlijk wel. 
Cornelis Jan woonde namelijk ook op de Fluwelen Burgwal, op de hoek van de Korte Nizel. 
Of Cornelis Jan en Gesina na hun huwelijk gelijk op dit adres zijn gaan wonen is natuurlijk de 
vraag, maar dat zij hier gewoond hebben is zeker. 
 

   
Foto links:  Fluwelen Burgwal (thans Oudezijds Voorburgwal) met rechts op de foto de ingang 

van de Korte Nizel. Datering van de foto ca.1897 
Foto rechts:  De Oudezijds Voorburgwal hoek Korte Nizel in 2009. De huizen links van de steeg 

hebben bijna geen wijzigingen ondergaan. 
 
Ondertussen verarmde de bevolking. Dit werd verpaupering genoemd. In Amsterdam kreeg 
aan het einde van de 18e eeuw vijftien procent van de bevolking ondersteuning  in de winter. 
Veel mensen verloren hun baan en door de hogere accijnzen werden producten duurder. 
Liefdadigheidsinstellingen zorgden voor hen. Hierop was veel kritiek. De patriotten zeiden 
dat er op deze manier gezorgd werd dat de armen niet meer wilden werken. Zij wilden dit 
probleem oplossen door onderwijs. 
De regenten waren een oligarchie (macht in handen van klein groepje mensen) gaan vormen. 
Men liet geen nieuwkomers meer toe in deze groep. De bestaande regentenfamilies 
verdeelden onderling de belangrijke bestuursbanen bij toerbeurt of volgens een vastgesteld 
schema voor de verdeling van ambten. 
 
En toen kwamen de Fransen om Amsterdam te bezetten. Het is 1795 en ze treffen een stad 
aan die door een brede weg met bolwerken was omgeven. Omdat zij moeite hadden met het 
woord bolwerk, spraken zij het uit als boelewaark. Dit woordje namen zij mee naar Frankrijk 
en het kwam terug als Boulevard. 
 
In 1801 valt de Bataafse republiek en staan we aan het begin van de Bataafse Gemenebest.  
Er komt een einde aan de absolute heerschappij van de regenten. Eindelijk, zullen veel 
mensen gedacht hebben, maar of het gros hiervan geprofiteerd heeft is maar de vraag. 
Veranderingen waren er wel, maar of het beter op werd? 
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13 januari 1803, net voordat zijn zoon Hendrik wordt geboren, laat Cornelis Jan zich 
inschrijven als poorter van Amsterdam. Dit was onder andere nodig om lid te kunnen worden 
van een gilde indien men een zelfstandige was of werd. In dit geval betrof het het 
kleermakersgilde. Waarschijnlijk was Cornelis Jan een zelfstandig kleermaker. 
 

 
kopie van deze akte in bezit. Gekregen van Ton Klaver uit Winkel 

 
in de akte:   POORTER EED 
       Deze moet ter Secretarie 
              worden aangetekent 
  Gy zweert , dat gy , als Burger dezer Stad , deszelfs Be- 
  ftuurders , in der tyd , tot handhaving en bevestiging der 
  Wetten , zult behulpzaam zyn ; dezelve voor alle kwaade 
  aanflagen , tegen dezer Stede welzyn , waarfchouwen , den 
  algemeenen welvaart , naar uw vermogen , helpen bevoor - 
  deren , en voords alles doen en laaten zult , wat de pligt 
  van een goede Burger van u vorderen zal. 
  Zo waarlyk helpe my God Almagtig.  
  Cornelis Jan Klaver  van Amsterdam , Kleermaker 
  heeft de bovenftaande Eed gedaan en Thefaurieren Ordinaris 
  het Poortergeld betaald. Actum in Amfterdam den 13 Jan.1803 
 
Na de eedaflegging en de betaling werd de nieuwe poorter ingeschreven in poorterboeken en 
bij inschrijving kreeg hij een briefje waarmee hij kon aantonen dat hij poorter was. 
 
Niet alleen vanwege de voordeeltjes, maar ook voor de kinderen was het goed om poorter te 
zijn. Als zij als wees zouden achterblijven, werd er goed voor hun gezorgd. 
 
Om opgenomen te kunnen worden in het Burgerweeshuis moesten de ouders een aantal jaren 
poorter zijn geweest. Een poorter was een officiële burger van de stad, die aan zijn 
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poorterschap een aantal burgerrechten kon ontlenen. Overigens waren lang niet alle inwoners 
van Amsterdam poorter, waarvoor eenmalig poortergeld betaald moest zijn.  
Waren de ouders te kort poorter van de stad of te arm om dit burgerrecht te kopen, dan 
werden de wezen ondergebracht in één van de vele kerkelijke weeshuizen of in het 
Aalmoezeniersweeshuis. 
Met dit in gedachten kon Cornelis’ enige zoon Hendrik met een gerust hart op 13 maart 1803 
ter wereld komen. 
 
Overigens werd het poorterschap begin 19de eeuw afgeschaft. Vanaf 1819 kon iedere 
Amsterdamse burger zich tegen betaling laten inschrijven in het register van het 
Burgerweeshuis. Eventuele verweesde kinderen waren dan zeker van goede verzorging. 
 
Cornelis Jan en het kleermakersvak 
 
Dat Cornelis Jan kleermaker was van beroep staat als een paal boven water, omdat er in de 
poortereed melding van werd gemaakt. 
 
Kleren maken de man. En ik haast me om er bij te zeggen en de vrouw. Aan de soort kleding 
herken(de) je de bevolkingsgroep, de streek of de beroepsgroep. Kleding geeft status of 
gezag, geeft uiting aan blijde of juist droeve gebeurtenissen of geeft de kans je te 
onderscheiden van of anoniem op te gaan in een groter geheel. Het is geen toeval dat 
“kostuum” oorspronkelijk betekende: datgene wat aan alle volken onder bepaalde 
omstandigheden eigen is. Tot in het midden van de negentiende eeuw, tot aan de komst van 
de machinale kledingmakerij, kan de kleermaker die een ambachtelijk vakman is redelijk zijn 
brood verdienen.  
 
Na de Rococo is er tot 1830 eigenlijk weinig veranderd. In Nederland werd gedragen wat in 
Frankrijk mode was. Om een indruk hiervan te krijgen heb ik een prent, daterend uit de eerste 
helft van de 19de eeuw, in dit verslag opgenomen.  
 

 
Prent van L.Dortman, Amsterdam ca. 1830 
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De prent van L.Dortman gunt ons een kijkje op de gangbare kleding rond 1830. Het was ook 
de kleding van de gewone burgerman van Amsterdam. Het hele tafereel speelt zich af voor 
een herberg, etablissement, dranklokaal of café. Geef er zelf maar een naam aan. Het was in 
ieder geval een huis waar drank genuttigd kon worden. Dat is te zien aan de tekst boven de 
deur: “VRY WYN”, wat zoveel betekende als drankvergunning (het huidige verlof A) 
 
Het overlijden van Cornelis Jan en Gesina 
 
Op 15 januari 1805 komt Cornelis Jan te overlijden. 
In de summiere akte staat te lezen: Cornelis Jan Claver, Op de hoek van den  

Fluwelenburgwal en Korte Nizel 
 

 
de omschrijving in het doodsregister Cornelis Jan Klaver 

 
Het sterfhuis van Cornelis Jan stond dus op de hoek Fluwelen Burgwal en Korte Nizel. Dit is 
niet ver van de Oude kerk vandaan. Vandaar uit is hij dan ook begraven, Gesina als weduwe 
met een kind van bijna twee jaar achterlatend. 
Dat Gesina niet op de Fluwelen Burgwal is blijven wonen zal te maken hebben gehad met de 
financiën. Het zal er echt niet goedkoop zijn geweest. Zij is na het overlijden van haar man 
verhuisd naar de Bethaniënstraat. Dit is op te maken uit de omschrijving in het doodsregister. 
Ook Gesina stierf jong. Had Cornelis Jan nog de leeftijd van 28 jaar bereikt, Gesina werd niet 
ouder dan 27 jaar. 
 
Ook deze summiere omschrijving levert niet veel gegevens op. 
in de akte: Gesina Vliem Weduwe van Cornelis Jan Klaver, 
  in de Bethaniënstraat. 
 

 
de omschrijving in het doodsregister Gesina Vliem 

 
En zo kon het gebeuren dat hun zoontje Hendrik op bijna vijf jarige leeftijd onder de hoede 
van zijn grootouders komt. In ieder geval beter dan in een weeshuis. 
 
Blijft de vraag: Waarom stierven ze jong? 
 
Echt gezond moet het in die tijd niet geweest zijn. Ooit liep de stront letterlijk door de straten 
van onze grote steden. Via goten kwamen de menselijke behoeften in de grachten terecht. 
Daarnaast waren er de eeuwenoude beerputten, waarin de uitwerpselen werden opgeslagen 
om ze (na een jaar of drie, vier) te kunnen verkopen aan boeren en tuinders als mest. 
Het moet een enorme stank zijn geweest in de steden van vroeger. 
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Maar ook het klimaat werkte niet echt mee. 
De dichter Jacobus Bellamy was een van die pechvogels die leed aan kwalen waarvoor artsen 
nog geen oplossing hadden. In maart 1784, hij was 27 jaar, schreef hij: “ik geloof dat mijn 
hele leven uit een aaneenschakeling zal bestaan van natuurlijke en zedelijke kwalen – tot nu 
toe sluiten de schakels redelijk goed op elkaar aan”. Bellamy leed aan podagra, een  
veelvoorkomende kwaal in de achttiende eeuw, een soort reuma die voor pijn in de voeten 
zorgde. Het stadsleven ondermijnde zijn gezondheid volledig. Vanuit Utrecht schreef hij zijn 
vriendin in oktober 1782: “Alles wat ik nooit gehad heb krijg ik hier. Nu hoest ik terwijl ik 
niet echt verkouden ben. In Vlissingen wist ik niet eens wat hoesten was. Ik ben voor dit land 
niet gemaakt. Men zegt dat de lucht hier zo bij uitstek gezond is, maar voor mij is de ruwe 
Zeeuwse lucht veel gezonder.” 
In het koude en vochtige Nederland moeten veel mensen hebben geleden aan chronische 
maag- en darmklachten en allergische en astmatische klachten. Zo iemand was de schrijver 
Willem Bilderdijk, die aan de meest diverse, verder onschuldige, kwalen leed zodat hij in 
1794 klaagde: “Kreeg ik maar eens een echt zware doorgaande ziekte, ik zou of beter worden 
of bezwijken, maar zo is ’t niet uit te houden of ik moet mijn hele verstand kwijtraken.”  
Betje Wolff kreeg wél een zware ziekte. De drie laatste jaren van haar leven leed ze aan 
ondraaglijke krampen, veroorzaakt door maag-darmkanker. Om bijbehorende depressies te 
bestrijden konden artsen niet veel meer doen dan de patiënt beweging en afleiding (lezen 
bijvoorbeeld) aan te bevelen. 
Vooral kinderen stierven bij de vleet aan besmettelijke ziektes als mazelen, waterpokken en 
roodvonk. Otto van Eck noteerde op dinsdag 25 november 1794 in zijn dagboek dat er die dag 
“een merkwaardige gebeurtenis” had plaatsgevonden, “dat er namelijk een broertje van mij 
jarig is. Want behalve mijzelf zijn zij allen gestorven voordat ze een jaar oud waren.” 
 
De medische wetenschap liet het in de 18de eeuw nog steeds behoorlijk afweten. De 
geneeskunde was voornamelijk gebaseerd op de humeurenleer van de Griekse arts 
Hippocrates. Men ging ervan uit dat de mens was samengesteld uit vier vochten (humores): 
bloed, slijm, lymfe (of gele gal) en zwarte gal. Al naar gelang een van deze vochten 
overheerste, onderscheidde men vier constituties of temperamenten 
a.  sanguinisch (te veel bloed)  
b. flegmatisch (te veel slijm)  
c. cholerisch (te veel lymfe of gele gal)  
d. melancholisch (te veel zwarte gal).  
 
Deze temperamenten waren te beïnvloeden door het voorschrijven van bepaalde diëten.  
Maar volgens de Zweedse natuuronderzoeker Linnaeus, die in Nederland promoveerde, lag 
een zekere aanleg voor een van de temperamenten al besloten in het continent waar men was 
geboren. Amerikanen waren volgens hem cholerisch, Europeanen sanguinisch, Aziaten 
melancholisch en Afrikanen flegmatisch. 
 
Een veelverrichte medische handeling was de aderlating. Door een ader in arm of been te 
openen, hoopte men met het bloed ook de ziekte uit het lichaam te laten stromen. Dezelfde 
gedachte zat achter het gebruik van bloedzuigers. Artsen waren redelijk goed in het genezen 
van botbreuken, het verwijderen van nierstenen en kiezen trekken. Ook kankergezwellen wist 
men soms succesvol weg te halen. Zoiets als narcose of lokale verdoving bestond niet. 
Alcohol of een knock-out waren de enige opties om de pijn te verzachten. Kwakzalvers 
profiteerden van de medische onkunde. 
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Verplaatsingen: 
 
Cornelis Jan en Gesina zijn eigenlijk tijdens hun korte huwelijk niet verhuisd. Alleen toen 
Gesina weduwe werd is zij naar de Bethaniënstraat gegaan. Onderstaande nummers achter de 
omschrijvingen komen overeen met de nummers op de plattegrond. 
 
1802  Cornelis Jan woonde voor zijn huwelijk in de Binnenbantammerstraat No.30 (1) 
1802  Gesina woonde voor haar huwelijk in de Reguliersdwarsstraat hoek Sint Jorisstraat (2) 
1805  Cornelis Jan woonde bij zijn overlijden op de Fluwelenwal (Oudezijds Voorburgwal) 

om precies te zijn op de hoek van den Fluwelenburgwal en Korte Nizel (3) 
1808 Gesina woonde bij haar overlijden in de Bethaniënstraat (4) 
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Als laatste nog even de tijdsbalk van geboorte en overlijden en de diverse bewindsvoeringen 
in Nederland tijdens hun korte leven. 
 
1588-1794/1795 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (Stadhouder Willem V) 
 
1776 -- Geboorte Cornelis Jan Klaver 
    | 
1780 -- Geboorte Gesina Vliem 
    | 
    | -----   1795 Begin Bataafse Republiek (Regenten aan de leiding) 
    |          | 
    | -----   1801 Begin Bataafse Gemenebest (Patriotten, Franse invloed) 
    |          | 
1802 -- Huwelijk Cornelis Jan en Gesina     | 
    |          | 
1803 -- Geboorte Hendrik       | 
          | 
        1805 -- Overlijden Cornelis Jan (28 jaar oud) 
          | 
    1806 Begin Koninkrijk Holland (koning Lodewijk Napoleon) 
          | 

1808 -- Overlijden Gesina Vliem (27 jaar oud) 
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