
 



Het gezin van Hendrik Keese Klaver en Elsje Scherpenberg 
 
Hendrik Keese Klaver 

varianten:  Claver, Klover, Klaven, Klaaver en Silaver 
zoon van: Kees Hendrix Klaver en Marrigje Cornelis Wint  

* op de Kluytenberg 
~ 18-01-1750 Vollenhove. Op een zondag (Nederduits gereformeerd) 
† 21-08-1824 Amsterdam (74 jaar oud) 

  x 14-04-1775 Amsterdam 
Elsje  Scherpenberg  

varianten: voornaam: Elsie, Elsen, Ellea 
  achternaam: Scharpenberg, Scharppenberg, Scherppenberg 
dochter van:  

* ca.1751 Lingen, Duitsland 
  † 04-06-1808 Amsterdam (57 jaar oud) 
 

kinderen: 01 Cornelis Jan Klaver (Kornelis Johannes Klover)  
(eigen gezinsblad) 

   ~ 27-03-1776 Amsterdam (hervormd Nieuwe kerk) 
† 15-01-1805 Amsterdam (28 jaar oud) 
x 09-07-1802 Amsterdam 
Gesina Vliem (Vlim) 

 dochter van: Harmen Vlim en Barendina Doele  
   ~ 15-10-1780 Amsterdam (hervormd in de Zuider kerk) 
   † 29-01-1808 Amsterdam (27 jaar oud) 
   02 Margaretha Elziena Klaver (Maragreta Enzina)  

~ 17-11-1777 Amsterdam (hervormd Oude kerk) 
† 11-06-1783 Amsterdam. (5 jaar oud) 

   03 Trijntje Klaver  
~ 05-11-1779 Amsterdam (hervormd Oude kerk) 
† 11-10-1784 Amsterdam (4 jaar oud) 

   04 Aletta Klaver (Klaven) 
~ 28-04-1782 Amsterdam (hervormd Nieuwe kerk) 
† 24-06-1782 Amsterdam. (bijna 2 maanden oud) 

   05 Hendrika Aletta (Hendrieka) Klaver (Silaver) 
~ 01-02-1784 Amsterdam (hervormd Oude kerk) 
† 09-01-1785 Amsterdam (bijna 1 jaar oud) 
06 Catharina Jacoba Klaver  
~ 08-02-1786 Amsterdam (Evangelisch Luthers in de Lutherse kerken) 
† 19-04-1786 Amsterdam (2 maanden oud) 

   07 Grietije Klaver  
~ 17-06-1787 Amsterdam (hervormd Nieuwe kerk) 
† 12-12-1787 Amsterdam (bijna 6 maanden oud) 

   08 Hendrik Klaver  
~ 25-09-1791 Amsterdam (hervormd Nieuwe kerk) 
† 26-03-1821 Amsterdam (29 jaar oud) 
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Welk gezin we onderhanden hebben komt duidelijk naar voren als we het gezinsblad op 
bladzijde een hebben gelezen. Maar de vraag blijft, “wie was hij eigenlijk”, en waar komen 
wij hem tegen in de stamreeks? 
En, niet onbelangrijk, wat is een stamreeks? 
Op vraag twee kan ik antwoorden met een citaat. 
[Een stamreeks is een genealogisch overzicht met de voorouders van iemand, in mannelijke 
lijn. De verst gevonden voorvader in de stamreeks die dezelfde achternaam draagt als zijn 
mannelijke nakomelingen, noemt men de stamvader.] Tot zover de omschrijving in de diverse 
handleidingen voor genealogisch onderzoek. 
Vraag een is het beste toe te lichten met de stamreeks zelf. 
 
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 
 
Oud-overgrootouders Kees Hendriks   * ca.1723 
gehuwd met  Margje Cornelis Wind  ~ 1724 Vollenhove  † 1792 
 
Oud-betovergrootouders   

Hendrik Jans Klaver   * ca.1668 Wanneperveen 
gehuwd met  Griet Jans Baars   * ca.1700 † < 1745 

(† < betekend overleden vóór) 
 
Stamouders  Jan Beene Klaver (uit 1ste huwelijk) ~ 1648 Giethoorn 
gehuwd met  Kunnichje Hans   ~ 1637 Giethoorn 
 
 
Stamgrootouders Beene Hendricks (Claver)  * ca.1622 Vollenhove 
voor de eerste keer gehuwd met 
   Aeltien Jans de Lange  * ca.1624 Beulake 
voor de tweede keer gehuwd met 
   Beertien Roelifs 
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Nu we weten wáár in de stamreeks Hendrik Keese, maar ook wáár we zelf te vinden zijn kan 
ik beginnen met enige uitleg over het tot stand komen van deze reeks. 
Ik ben begonnen bij de stamgrootouder Beene Hendricks. Zijn huwelijk vond plaats op  
22 augustus 1647. In deze huwelijksakte staat het volgende: 

“Beene Hendricks, soone van Hendrick Wichers tot Gaithoorn & 
Aeltien Jans dogter van Jan Teunijs uit de Beulaeke”. 

Hij zou dus een zoon van Hendrick Wichers zijn maar zonder de achternaam “Klaver” is het 
moeilijk te bewijzen welke Hendrick Wichers hiermee wordt bedoeld. 
Een stamreeks die bijvoorbeeld terug gaat met “Hendrick Wichers, Wicher Hendrickszoon  
Jan, Jan Wicherszoon enzovoort” is op zichzelf wel leuk maar het blijft een beetje vaag. 
 
Het bovenstaande lezend rijst onmiddellijk de vraag “Was deze Beene Hendricks dan wel een 
Klaver?” Het antwoord is volmondig “Ja”. Dit is aan te tonen met zijn volgende 
huwelijksakte. Beene Hendricks huwt namelijk voor de tweede maal op 9 maart 1672 en in 
deze huwelijksakte wordt voor het eerst de naam Claver aan het papier toevertrouwd. 

“Beene Hendricks Claver weduwnaar van Aeltien Jans 
uyt de Beulaecke 
Beertien Roelifs weduwe van Flips Luyties” 

 
Na deze uitleg ga ik proberen een omschrijving te geven over het leven, werken en wonen van 
onze oud-grootouders Hendrik Keese Klaver en Elsje Scherpenberg. 
Houdt ook zijn zoon Cornelis Jan en kleinzoon Hendrik in de gaten. Ook zij komen in deze 
omschrijving aan bod. 
De periode waarin zij leefden was er een met vele moeilijkheden, die we ons heden ten dage 
niet meer voor kunnen stellen. Geboorte, huwelijk en sterven gingen in die tijd hand in hand. 
De gouden eeuw (17de eeuw) was voorbij en alles begon terug te lopen in tegenstelling tot de 
misdaad die welig begon te tieren. Wreedheden waren aan de orde van de dag. Niet alleen 
onderling maar ook het gezag deed er vrolijk aan mee. De straffen waren vreselijk maar 
misdaad ontstaat nu eenmaal niet uit weelde. De daders waren drop-outs. Uitgekotst door de 
maatschappij moesten ze wel wat doen om in leven te blijven en namen zonodig alle hieraan 
verbonden risico’s op de koop toe.  
Maar niet alleen aan de onderkant van de maatschappij gebeurde er van alles, ook in de betere 
kringen was corruptie schering en inslag. Ze verrijkten zich op allerlei manieren. Een daarvan 
was het gunnen van dik betaalde baantjes aan familie of vrienden. Zo kon het voorkomen dat 
niet de beste, maar een willekeurig persoon aan het bewind kwam te staan, wat de 
leefomstandigheden niet altijd ten goede kwam. Wat toen echter gangbaar was wordt nu nog 
wel eens gebezigd. Een bekend gegeven is nog steeds “Niet kennis maar kennissen zijn 
belangrijk”. 
Wat mij hoe langer hoe meer begon te verbazen tijdens het lezen over deze periode, was dat 
er weinig of geen plezier bestond in die tijd. Althans, er werd weinig over geschreven. Het 
enige wat naast al hun ellende overbleef was zuipen waar ze dan ook, te pas en te onpas, 
gretig gebruik van maakten. Er werd wat afgezopen. Bijvoorbeeld bij blijde gebeurtenissen, 
zoals een geboorte of huwelijk. Maar ook om hun verdriet te verdrinken bij het overlijden van 
familieleden, vrienden, kennissen, buren en noem maar op. 
Maar wat mij het meeste trof was de enorme kindersterfte. Hoe verwerkten de ouders dit soort 
vreselijkheden? Waren zij anders dan wij? Harder misschien, door de hardheid van de 
maatschappij? Of hadden ook zij verdriet, maar konden er beter mee overweg omdat het 
dagelijks voorkwam? Of waren zij beter in het accepteren van iets onvermijdelijks?  
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Hendrik Keese werd geboren op de Kluytenberg maar gedoopt in Vollenhove 
 

 
Topografische kaart Zwolle 21 West: Rechts omcirkeld de Kluijtenberg. 

 
Hendrik Keese werd, net als zijn moeder Marrigje Cornelis Wind, geboren op de 
Kluijtenberg. Zoals het ook met persoonsnamen ging, nam men het in die tijd met de spelling 
van plaatsnamen evenmin erg nauw. Naast Kluijtenberg treffen we dan ook nog Kluitenberg, 
Kluytenberg en Kluytenburg aan. Een veelheid aan spellingen voor wat in die tijd niet meer 
dan een vlek was; een straat met links en rechts wat lintbebouwing. Overigens is daar tot de 
dag van vandaag weinig verandering in gekomen.  
Op de kaart is te zien dat de Kluijtenberg vlakbij een turfwingebied ligt. Hoogstwaarschijnlijk 
verdiende de vader van Hendrik Keese –zijn naam was Kees Hendrix- in datzelfde 
turfwingebied de kost.  
Het gehucht de Kluijtenberg behoorde tot 't Land Vollenhove en de inwoners gingen dan ook 
in Vollenhove ter kerke, waar ze ook werden gedoopt. Over Hendrik Keese schrijft het 
doopboek het volgende: 18. Hendrik, Zoon van Kees Hendrix Klaver 
    en Marrigjen Kornelis Wind, op de Kluytenburg, 
    gedoopt door Do. J:H:Brunings. 

bron:  Rijksarchief Zwolle invoer nr. 482  folio nr.32 (kopie akte in bezit) 
 

 
De omschrijving in het doopboek van  de Grote kerk te Vollenhove. 

 
In de tijd dat Hendrik gedoopt werd, was Willem IV stadhouder in de Republiek der 
Verenigde Nederlanden. Hij was gehuwd met Anna van Hannover. Nauwelijks een jaar later 
overleed Willem IV en kwam zijn driejarig zoontje Willem V aan de macht. Alleen in naam 
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natuurlijk, het eigenlijke werk werd gedaan door zijn moeder Anna van Hannover en Maria 
Louise van Hessel-Kassel nam de landszaken waar. Deze laatste mevrouw was de 
schoonmoeder van Anna van Hannover en werd ook wel Marijke Meu genoemd. 
 
Elsje Scherpenberg: geboren te Lingen, geboren te Fürstenau 
 
De geboortedatum van Elsje Scherpenberg is niet met zekerheid te achterhalen. Door terug te 
rekenen vanuit de huwelijksakte ben ik echter op ca. 1751 uitgekomen.  
In de huwelijksakte is te lezen dat Elsje uit Lingen komt. Dit staat evenmin onomstotelijk 
vast, maar volgens de archivaris is het zo goed als zeker.  
Nu is het enige Lingen dat ik heb kunnen ontdekken, de plaats Lingen in Duitsland. Dit zou 
dus betekenen dat Elsje van Duitse komaf was. Een ietwat twijfelachtige aanwijzing daarvoor 
zou kunnen zijn dat haar achternaam ook wel eens werd geschreven als Scharpenberg. Met 
enige goede wil klinkt dat een beetje Duits.  
In 2007 vond ik echter een sterkere aanwijzing dat Elsje Scherpenberg uit Duitsland 
afkomstig was. Op zoek in het archief van Amsterdam stuitte ik op een akte van een Elsebeen 
Scherpenbergs. Deze Elsebeen treedt op 18 maart 1785 te Amsterdam in het huwelijk met een 
zekere Anthoni Eskens. In hun huwelijksakte staan zij als volgt beschreven: 

Anthonie Eskens van 's Hage ('s Gravenhage) en  
Catharina Elsebeen Scherpenbergs van Fürstenau. 

En kijk, Fürstenau ligt niet zo ver van de iets grotere plaats Lingen in Nedersaksen. 
 
In de akte staat verder dat de ouders van Elsebeen overleden waren en dat zij werd 
geassisteerd door "Hendrik Claver die woont op 't Water". In eerste instantie zou je nog 
kunnen twijfelen of de genoemde Hendrik Claver dezelfde is als Hendrik Keese Klaver, maar 
ook van Hendrik Keese is opgetekend dat hij in die periode op 't Water heeft gewoond. Als 
het hier om twee verschillende personen zou gaan, is het toeval wel erg groot. 
 
De aanwijzingen stapelen zich verder op als er op 16 november 1787 een kind wordt geboren 
uit het huwelijk van Elsebeen Scherpenbergs en Anthoni Eskens. Bij de doop van haar kind 
noemt men Elsebeen niet langer Catharina Elsebeen Scherpenbergs, zoals bij haar huwelijk 
nog het geval was, maar Elsje Scherpenberg.  
Het kind wordt evangelisch-luthers gedoopt en krijgt eveneens de naam Elsje. Haar 
doopgetuigen waren Hendrik Klaver en Elsje Scherpenberg. Onze Elsje Scherpenberg uit 
Lingen dus. 
 
Wat mij betreft zijn nu alle twijfels weggenomen en staat het vast dat beide Elsjes familie van 
elkaar zijn geweest. Misschien was Elsje-Elsebeen een nichtje van Elsje uit Lingen. Een 
dochter van Elsjes broer misschien?  Moeilijk te achterhalen voor mij, omdat in haar 
huwelijksakte niet méér staat aangegeven dan dat haar ouders waren overleden. Maar we 
blijven optimistisch; je weet tenslotte nooit wat je nog gaat vinden.  
Zo is er bijvoorbeeld ene Barend Scharpenberg, die met enige regelmaat opduikt. Een 
mogelijke aanwijzing? Zou deze Barend bijvoorbeeld de broer van Elsje-Elsebeen kunnen 
zijn? Of was hij haar oom, en dus een broer van ons eigen Elsje uit Lingen? 
Feit is dat Barend ook opduikt bij de geboorte van het derde kind van Elsje-Elsebeen. Het 
kind krijgt de naam van zijn vader: Anthoni. Als doopgetuigen treden op Barend 
Scharpenberg en Margarethe Elsabeen Geudekers. 
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Om de zaak niet onnodig ingewikkelder te maken, zullen we het hier maar bij laten en 
verdergaan met de ligging en geschiedenis van Lingen, de waarschijnlijke geboorteplaats van 
Elsje Scherpenberg. 
 

 
Afbeelding boven: In de omcirkeling zie je Lingen en Fürstenau. Ze bevinden zich in het noordwesten van 
Duitsland in de deelstaat Nedersaksen. Om een indruk te geven waar deze plaatsen precies liggen heb ik links op 
de kaart Coevorden in Nederland onderstreept. 
 
Gezien de geschiedenis van Lingen verbaast het mij niet dat er veel mensen uit die streek naar 
Holland kwamen, onder wie dus ook Elsje Scherpenberg.  
De geschiedenis van Lingen is namelijk, vooral vanaf de 16e eeuw, verbonden met het Huis 
van Oranje. De geschiedenis van Lingen gaat terug tot 975, toen het voor het eerst in de 
archieven werd genoemd. Lingen lag op het kruispunt van twee belangrijke wegen, de 
Vlaamse en de Friese "Strasse", en was zodoende al in de middeleeuwen een handelscentrum. 
Vanaf 1227 maakte de vestingstad Lingen deel uit van het gelijknamige graafschap, dat tot de 
Nederlanden werd gerekend. In 1597 werd Lingen veroverd door Maurits van Oranje en in 
1632 werd de stad bezit van het Huis van Oranje. Lingen bleef deel uitmaken van de 
Nederlanden tot aan de dood van stadhouder Willem III in 1702.  
Hoewel Lingen na die tijd onder andere in Pruisische handen kwam, bleef het Nederlands tot 
omstreeks 1920 de voertaal op straat en in de kerk.  
Tegenwoordig is Lingen een zelfstandige stad in de deelstaat Nedersaksen. Het Nederlands is 
inmiddels verdrongen  door het Hoogduits en het Nedersaksische dialect. Het huidige Lingen 
heeft een oppervlakte van 176,13 km2. In godsdienstig opzicht wijkt het enigszins af van het 
omliggende gebied. De stad heeft namelijk een opvallend grote protestantse minderheid: op 1 
juni 2006 stond 59,6% van de totale bevolking als  katholiek geregistreerd, 22,1% als luthers 
en 3,8% als calvinistisch (gereformeerd, hervormd). 
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Hendrik Kees en Elsje Scherpenberg: inwoners van Amsterdam 
 
Hendrik Keese is naar Amsterdam vertrokken, tijdens het bewind van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. Ik heb eens gelezen dat er veel jong volwassenen -14, 15 en 16 
jarigen- in die periode naar de grote stad trokken om daar hun geluk te beproeven. Voor 
Hendrik Keese zou dat ongeveer uitkomen op 1765. Daar kwam nog bij dat Overijssel, waar 
Hendrik Keese vandaan kwam, deel uitmaakte van de republiek. Voor hem als ingezetene was 
het niet zo moeilijk om binnen de republiek te reizen en zich elders te vestigen.  
Naar het waarom van deze verhuizing kan ik alleen gissen. Het kan te maken hebben gehad 
met de enorme misoogsten van die tijd, met hongersnoden, overstromingen en god mag weten 
wat nog meer, wat misschien ook nog uitbraken van besmettelijke ziekten als gevolg had.  
 
Ook voor Elsje is het gissen in welk jaartal zij naar Amsterdam is vertrokken, maar 
vermoedelijk wel om dezelfde redenen als Hendrik Keese. Daarnaast had zij misschien ook 
nog de pech dat er geen werk was. Met zoveel veengrond in de omgeving kon Hendrik Keese 
zich altijd nog uitleven in de turfstekerij, maar dat gold niet voor de omgeving van Lingen. 
Daar was helemaal niets te verhapstukken.  
Wat de reden ook geweest moge zijn, voor beiden zal armoede een grote rol hebben gespeeld 
in hun besluit naar Amsterdam te vertrekken. 
 
Toch was ook de stad geen Walhalla, zoals ik op heb kunnen maken uit het dagboek van 
Jacob Bicker Raije. Jacob heeft een dagboek bijgehouden over het dagelijks leven in 
Amsterdam tussen 1732 en 1772. Vooral de laatste jaren van dit dagboek zijn interessant. De 
kans is groot dat Hendrik Keese en Elsje in die periode al in Amsterdam woonden en het 
dagboek geeft in dat geval een redelijke kijk op hun eerste jaren aldaar.  
Zonder gevaren was de grote stad bepaald niet. Zo was er in die tijd nog geen 
straatverlichting. Bij volle maan was het nog wel om te doen, maar als die het af liet weten, 
was het gelijk "stikke" donker. In Amsterdam met zijn vele grachten en sloten leidde de 
duisternis dan ook tot de nodige verdrinkingsgevallen. Beschonken mensen (er werd in die 
tijd veel gedronken), maar ook argeloze burgers verzopen dikwijls in zo'n gracht. Was iemand 
zo gelukkig om overdag te water te raken, dan had hij nog wel een kans om het na te 
vertellen, getuige het dagboek van Jacob Bicker Raije: 
 

[25 februari 1769 Een meid was op den Fluweelen Burgwal in het water geraakt en het  
duurde wel een groot kwartier voor men er haar weer met een haak had uit gehaald. Zij  
werd voor dood in huis gebragt, ‘dog men appliseerde voort de nieuwe manier om haar 
van agteren een tabaksklisteer te setten en haar soveel mogelijk te verwarmen, 't geen  
van dat effekt was, dat sy binnen twee uur weer volkoomen herstelt was’. Twee jaar te  
voren was de Maatschappij tot redding van drenkelingen opgericht, die o.m dit middel  
aanbevolen had om de levensgeesten weer op te wekken.] 

 
Twee jaar eerder was de Maatschappij tot redding van drenkelingen opgericht, die onder meer 
dit middel had aanbevolen om de levensgeesten weer op te wekken.  
Deze maatschappij was overigens niet voor niets opgericht en Jacob Bicker Raije schreef er 
dan ook regelmatig over. 
 
 
 
 
 

 - 7 -



Ook ziekten waren aan de orde van de dag. 
 
 In december 1768 wordt in het dagboek aangetekend: ‘tegenswoordig sijnder 

konsiderabel veel kinderen, als ook veel menschen van jaaren aan de kinderpokken 
overleeden, sijnde op 11 deser sestig kinderen, die daaraan gestorven waaren, 
begraaven en der sterven nog daagelijks seer veel aan’. 

 
Nu werden ziekten ook wel veroorzaakt doordat het met de hygiëne van het voedsel soms de 
spuigaten uit liep. 
 
 Op 19 November 1770 sijn in het Diaconie-weeshuys door ongeluk of  
 onvoorsigtighijt van eenige spijsen te lang te laten staan in koopere ketels, wel  

tagentig kinderen en suppoosten krank en genoegsaam vergeeven geweest. 
Op 15 Dec. wordt medegedeeld: ‘de ongelukkige diaakenskinderen, die op  
19 November vergeeven waaren, sijn meest alle in de aldernaarste omstandighijt  
en sijn veele door de ondragelijke pynen kranksinnig geworden, so dat se met geen 
vier mense te houden sijn; der worden in alle de kerken publieke gebeden voor gedaan. 
De binnenvader en moeder, schoon sy van diegeene, die het eeten opdeede, 
gewaarschout wieren, dat het der so groen uytsag, waarop hy gesijt sou hebben; ja, ja, 
se sullen het daarom wel eeten, sijn uyt het Diaaken Huys geset en weggejaagt’. 

 
Naast duisternis, ziekten en gebrekkige hygiënische omstandigheden was er nog het probleem 
van de criminaliteit. De misdaad tierde in die dagen welig, ook al waren de straffen niet 
gering of zachtzinnig. Jacob Bicker Raije heeft daar in zijn dagboek talloze voorbeelden van 
opgetekend, waarvan ik er enkele zal weergeven.  
 
 1761. Toen er op 10 October justitie werd gedaan, werd een kerel, die een hoerewaard 

vermoord had met acht messteken, waarvan er vijf doodelijk waren, onthoofd en zijn 
lichaam buiten op 't rad en de kop op een pen, tentoongesteld. 
 
Voor de vrouw, die haar man, waarmee ze zeer slecht leefde, ‘in haastighyt’ een steek 
met een mes had gegeven, waaraan deze twee dagen later stierf, hadden de rechters 
blijkbaar verzachtende omstandigheden in aanmerking genomen. Wel werd zij 
gewurgd, het recht moest zijn loop hebben, maar zij kreeg een kist en ging niet naar 
den overkant van 't IJ. 

 
Het IJ speelde destijds een grote rol in de rechtspraak. Wanneer iemand, om wat voor reden 
dan ook, ter dood veroordeeld werd waren er drie mogelijkheden. Als de rechters clementie 
toonden dan werd het lijk in een kist gedaan en buiten de muren van de stad begraven.  
Maar mocht de daad in de ogen van de rechters erger zijn en toonde men geen clementie dan 
ging men zonder kist naar een diepe plaats op het IJ en werd het lijk verzwaard om hem te 
laten zinken. 
De derde mogelijkheid was de ergste. Dan ging het lijk naar de overkant van het IJ om aan de 
galg gehangen te worden en liet men verder de zaak over aan moeder natuur. 
 

Op 30 September had zich een kerel, ‘een seer welhebbende schoenmakersbaas, die 
van sodommie’ beschuldigd was, in de Boeyen opgehangen. Of 't aan zijn das of wel 
aan zijn kousenbanden was, weet de verslaggever niet, maar de man was dood. 
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Het spreekt van zelf dat iemand, die zelfmoord gepleegd en dan nog wel een 
‘sodommiet’ geen eerlijke begrafenis toekwam. Het lijk werd dan ook, op 5 October, 
op een horde naar den Buitenkant gesleept, met een schuit in het IJ gebracht en op het 
diepste gedeelte, met 200 ponden gewicht aan handen en voeten gebonden, in het 
water gesmeten. 

 
Een verschrikkelijke moord uit broodnijd, door een wever op twee van zijn collega's.  
 
De man was ‘met sware nijt bezet’ tegen de anderen, die meer werk hadden dan hij. 
Op een kamer in de Bloemstraat bij de Rozengracht ging hij met ze afrekenen. Den 
een werd de keel ‘glad’ afgesneden; de andere, een blinde, werd doodelijk gekwetst. 
Maar op het gekerm en het moordgeroep van dezen laatste schoot een buurman te hulp 
en nu vond de moordenaar het maar geraden de beenen te nemen en resolveerde uit het 
venster te springen. Wonder boven wonder kwam hij heelhuids beneden; een groote 
vlierboom had zijn val gebroken. Hij zette het op een loopen, maar in 't nauw 
gedreven, sprong hij van de brug in het ijskoude water van de Rozengracht. Telkens 
dook hij onder en zijn vervolgers konden hem niet te pakken krijgen, maar het duurde 
zoo lang, dat hij het eindelijk bestierf en men zijn lijk ophaalde. Tegelijk met de twee 
slachtoffers, werd het lijk naar 't gasthuis gebracht en vier dagen later onderging dit 
stoffelijk overschot de straf, die een moordenaar toekwam. Het werd buiten (op de 
Volewijk aan den overkant van 't IJ) bij de beenen aan de galg opgehangen met het  
mes, waarmee de moord gepleegd was, tusschen de beenen. ‘Hij stont de Bruygom te 
worden, gaande sijn aanstaande Bruyt disperaat aan’. 

 
Een vrouw, die niet wel bij haar zinnen was, was zoo ver heen, dat zij haar kindje van 
anderhalf jaar uit het venster van de tweede verdieping van een huis op de Baangracht 
wierp. Door bewaring van God bleef het kind met de kleertjes aan een grooten spijker 
hangen. De moeder sprong nu ook uit het venster en was zoo bezeerd alsof zij 
geradbraakt was en geheel dol. Niettemin leefde ze nog een paar dagen. Het kind was 
zoo lang aan den spijker blijven hangen, tot dat men kans had gezien het, met twee op 
elkander gebonden ladders, uit zijn netelige positie te verlossen. 

 
8 juli 1767 Een kerel werd wegens bigamie veroordeeld, op 8 Juli, op de kaak voor het 
stadhuis te staan. De man had twee vrouwen getrouwd en stond daar nu met twee 
spinrokken - het symbool van zijn misdaad - in zijn handen, tot groot vermaak van het 
publiek, te pronk. Zoo gemakkelijk kwam de bigamist er echter niet af. Na afloop 
kreeg hij binnenskamers nog een flinke geeseling en vervolgens werd hij voor 
onbepaalden tijd uit de stad gebannen. 
 
Het was bitter koud winterweer op dien 19 Januari van 1771, toen er justitie werd 
gedaan. 
 
Een jood van in de zeventig, die ‘valse assurantie’ gedaan had, was zoo zwak, dat hij 
niet staan kon en een bankje onder de galg kreeg, opdat men hem behoorlijk kon 
geeselen en brandmerken, waarna de stakker voor eenige jaren in het Rasphuis werd 
gezet, evenals de schipper, die zijn schip, waar de valsche assurantie op gedaan was, 
met voordacht ‘versijlt’ had. Deze werd zeer streng met zestig slagen gegeeseld, 
verder gebrandmerkt en voor vele jaren in het Rasphuis opgeborgen. Nog vier andere  
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menschen werden gegeeseld. ‘Dat sy alle braaf gevoelt hebben, also het seer kout en 
een Oostenwind was’. 
 
Een kruier, die op 5 Februari op het Fransche pad een vrouw had doodgestoken, werd 
op 23 Maart het hoofd afgeslagen. De operatie gelukte niet al te goed, ‘hij is niet al te 
wel geexecuteert’; nadat hij één slag gekregen had, moest de beul het hoofd er verder 
met het zwaard afzagen. Het slachtoffer kreeg een kist.] 
De rechters hadden waarschijnlijk verzachtende omstandigheden aangenomen, want 
het was gebleken, dat de vermoorde vrouw ‘een alderslegtst beest is geweest, die 
dagelijks smoordronken was, al het geld, dat hy haar gaf, versoop, in plaats van voor 
sich en de kinders eten te koopen’ en dat zij den man altijd sarde en tergde, waarop hij 
‘in haastighijt’ tot dat ongeluk gekomen was. 
 

Buiten deze stadse gevaren had ook het klimaat in die tijd zijn boosaardige kanten. Zeer 
strenge winters kwamen in die dagen regelmatig voor en eisten vooral onder de armen zijn 
tol. Jacob Bicker Raije weet hierover bijvoorbeeld het volgende te melden. 
 

Anno 1757. In januari moet het bijzonder koud zijn geweest en natuurlijk hadden de 
armen hier het meest van te lijden. Verscheidene mensen waren doodgevroren. Twee 
ongevallen worden ons in 1757 medegedeeld. 
[Een arme vrouw liep met een klein kind op haar arm te bedelen en merkte, dat de 
kousjes van de kleine aan de beentjes vastgevroren waren. Met warm water de 
beentjes willende ontdooien, had dit ten gevolge dat, toen zij de kousjes uittrok, al het 
vel er aan bleef zitten. Een andere vrouw was op een secreet, omdat zij een lollepot 
(vuurpot) bij zich had, verkleumd van de kou zijnde, in brand geraakt en eer zij 
eigenlijk besef had om hulp te roepen, was zij ‘genoegsaam gebraden en ten een 
enmale doodt gebrandt’.] 
Door de strenge kou was er natuurlijk weer enorme waterschaarschte en moest men 
wel zeven stuivers voor twee emmers schuitwater betalen. 
 
Anno 6 Januari 1763. Dit jaar was er weer een bijzonder strenge winter. Op 1 Januari 
was het begonnen te vriezen en reeds op 6 Januari reed men met paard en slee op de  
Haarlemmervaart en eenige dagen later ook op den Buiten-Amstel. Op de grachten zag  
men honderden arresleden en het ijs was overal meer dan 1½ voet dik. De schamele 
gemeente (de armen) was er natuurlijk weer allerellendigst aan toe. Een vrouw was 
met haar drie kinderen bij de Hoogstraat op een kamer doodgevroren gevonden. Zij 
lag met twee kinderen op stroo in een bedstee, een kind zat in de kakstoel. Behalve dit 
meubelstuk en het stroo was er niets in de kamer. 
 
Het gebrek aan water deed zich ook gevoelen. Voor een ‘gang’ versch water (± drie 
emmers) vroeg men 8 à 10 stuivers. Dat konden de arme menschen niet betalen en die 
gebruikten toen maar gesmolten ijs uit grachten. Niet te verwonderen is het, dat 
daardoor velen ziek werden. 
 
1767, Een strenge winter. ‘Het is zoo bitter koud en het vriest zoo sterk, dat, terwijl ik 
dit bij een seer groot vuur schrijve, in een kamer daar den geheelen dag stark gestookt 
wordt, my de inkt in de pen bevriest’, schrijft Bicker Raye op 8 Januari.  

 
 
 

 - 10 -



Als broodnodig tegenwicht tegen alle ellende was er gelukkig de kermis.   
 
 13 september 1768 Dit jaar een extra vroolijke kermis. Burgemeesteren hadden alle 

spellen gepermitteerd, ‘sodat het van konstenaars en andere liefhebberijen gekrielt’. Er 
waren ook weer Engelsche en Fransche pikeurs, die zooals de hiervoor genoemde 
Baates wonderen op paarden deden. Op de Botermarkt was een ‘karel te zien, die 
dagelijks een zeer groote kwantitijt kiselsteenen vreet, soodat deselve als in een groote 
sak in sijn buyk rammelen’. Tot zover Jacob Bicker Raye. 

 
Tijdens het laatste kwart van de 18e eeuw zag de kermis er heel wat anders uit dan nu het 
geval is. Eetkraampjes waren er net zo goed, hoewel het aanbod danig verschilt met dat van 
onze tijd. Kinderen hielden ook toen van zoetigheid en verzamelden zich rond de kraampjes 
van de "koeckwijven", terwijl de ouderen zich verdrongen rond de stalletjes met amandelen 
en augurken die de joden verkochten. Ook de gedroogde schollen en scharren van de 
visverkopers waren een echte lekkernij.  
Dan had je natuurlijk de grappen- en grollenmakers, de kaartlegsters, koffiedikkijkers en niet 
te vergeten de "planeetlezers", die iemands horoscoop trokken. Hoezeer hier ook voor werd 
gewaarschuwd, het bijgeloof was tot het einde van de 18e eeuw even wijdverbreid als 
onuitroeibaar.  
De koorddansers hadden verder het nodige bekijks maar werden op sommige kermissen 
geweigerd omdat de overheid hun waaghalzerij onverantwoord vond. Ook de geestelijkheid 
vond dit vermaak maar niets en waarschuwde de mensen dat koorddansen niet tot de 
fatsoenlijke beroepen behoorde. Hun werk was ongeoorloofd en in strijd met het christelijke 
gebod: "Gij zult niet doden of uw en andermans leven in de waagschaal stellen."  
Was er ooit wel eens een koorddanser geweest die in zijn bed was gestorven? 
Of het gebod ook gold voor de Engelsman die gloeiende kolen kauwde, gesmolten zwavel 
  op zijn tong liet druppelen en vloeibaar glas inslikte is mij niet bekend. 
 
Voordat ik aan het huwelijk begin van Hendrik Keese en Elsje Scherpenberg wil ik nog even 
iets kwijt over de moraal van midden 18de eeuw.  
Amsterdam is altijd al een stad geweest met ontelbare dames in de prostitutie. Al in 1634 
werd er melding van gemaakt door de bezoekers van Amsterdam. 
Een Fransman schreef in 1681 dat er ná Parijs vermoedelijk geen plek ter wereld was waar 
zoveel losbandigheid heerste als in Amsterdam. De zeden van de stad had iets eigens en iets 
van vrijheid dat zelfs de vermaarde Casanova zich in 1759 verbaasde. Toch had de meeste 
lichtzinnigheid niets te maken met vrijheid, maar alles met armoede en wanhoop. 
Nu (april 2009) zit Nederland in een diepe crisis. We doen nu echt niet onder voor het midden 
van de 18de eeuw, waarin het solide bankiershuis Clifford opeens zijn betalingen staakte. De 
problemen werden veroorzaakt door speculatie in aandelen van de Engelse Oost-Indische 
Compagnie. Er werden verscheidene handelshuizen meegesleept in de val van hun bankier. 
Ook toen probeerde de overheid de zaak in de hand te houden. Ze grepen in met simpele 
economische technieken en zagen zo kans om de ramp beperkt te houden. 
Maar Amsterdam stond op de rand van de afgrond. Amsterdam begon te stinken en te 
verrotten. De armoede begon toe te slaan. De stad was nog wel rijk maar alleen voor de kleine 
bovenlaag van de bevolking. Duizenden sjouwers, pakhuisknechten en lossers van schepen 
werden overbodig. En uitgerekend in deze periode van economische achteruitgang en 
armoede waagde Hendrik Keese de sprong om met zijn geliefde Elsje in het huwelijk te 
treden. 
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14 april 1775: het huwelijk van Hendrik Keese en Elsje 
 
Op vrijdag 14 april 1775 trouwden Hendrik Keese Klaver en Elsje Scherpenberg. In de 
huwelijksakte: Compareerden als vooren Hendrik Keese Klaver 

van Vollenhove, gereformeerd, oud 25 jaren, 
op de Raamgragt Sijn moeder Marrigje  
Cornelis Wint van Vollenhove 
Elsje Scherpenberg van Lingen 
gereformeerd, oud 24 jaren, op den Zeedijk, 
ouders dood, gead. met Treijntie Post. (of Kreijntie) 

getekend: Hendrik Keese Klaver 
Elsje kon niet schrijven en tekent met een kruisje. 

opmerkingen: In de marge staat;  hij moeder consent goet ingebragt (consent = toestemming 
gevend) 

bron:   Gemeentearchief Amsterdam  D.T.B. 620 94 / 123 (kopie akte in bezit) 
 
Opmerking:  K(T)rijntje Post was waarschijnlijk een dochter van Hendrik Jans Post en  
  Marrigje Peters Wind. Voor de hand liggend zou K(T)rijntje een nicht van 

Marrigje Cornelis Wint kunnen zijn. 
 

 
De huwelijksakte van Hendrik Keese Klaver en Elsje Scherpenberg 

 
Dat Elsje niet kon lezen, was in die tijd bij de eenvoudige mensen vrij normaal. Jongens 
stonden in hoger aanzien dan meisjes. De meisjes uit de lagere milieus gingen naar de naai- en 
breischooltjes maar dat was dan wel het einde van hun opleiding op school. Als zo’n meisje 
veertien of vijftien jaar was geworden, gingen de gesprekken over vrijers en 
huwelijksmogelijkheden. Veel van dit soort kinderen werd dan dienstmeisje in de grote 
onpraktische huizen van de gegoede burgerij. Daar leidden ze een sober en soms ook een 
beperkt leven van hard werken, maar beslist geen slavernij. Met een goede meid werd 
zorgvuldig omgesprongen omdat dit soort meisjes niet voor het grijpen lag. Ook toen al niet. 
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Het is, zoals met zoveel van dit soort dingen, niet met zekerheid te zeggen waar zij na hun 
huwelijk gingen wonen. Mijn vermoeden is echter dat zij gelijk op ’t Water zijn gaan wonen. 
Ik baseer dit op het feit dat hun vierde kind Aletta in 1782 op ’t Water kwam te overlijden. 
(‘t Water is thans het Damrak) Maar hier gaan we wat later in de beschrijving mee verder. 
Wonen en werken heb ik zoveel mogelijk apart gehouden. 
 
Ondertussen laat het tijdsbeeld geen vrolijke dingen zien. Al vanaf de tweede helft  van de 
18de eeuw ging het met de economie bergafwaarts. 
De nijverheid kreeg behoorlijke klappen te verduren. Vooral de scheepsbouw en trafieken 
(bedrijven die aangevoerde producten verwerken) hadden het zwaar. 
 
Hoe reageerde de nijverheid op deze misère? 
In kleine steden lieten gilden geen nieuwe concurrenten toe. De textielindustrie verplaatste 
haar productie vanwege de hoge lonen naar het platteland en naar het zuiden (West Brabant) 
en oosten (Twente) van de republiek. Zo kwam het dat in die gebieden juist economische 
groei plaats vond, in tegenstelling tot de ontwikkeling in de grote steden.  
Er waren ook bedrijfstakken die wel goed bleven draaien. De papier -en  suikerindustrie zijn 
hier voorbeelden van, maar ook de steenbakkerijen draaiden redelijk. Daarnaast werden er in 
de republiek veel buitenlandse boeken gedrukt, omdat de schrijvers in eigen land niet 
mochten produceren. In sommige dingen was de republiek tolerant. 
 
Wij schrijven 1776, om precies te zijn 27 maart van dat jaar. Het eerste kind van Hendrik 
Keese en Elsje ontvangt dan de doop in de Nieuwe kerk. Ze lieten het kind hervormd dopen, 
omdat Hendrik Keese ook hervormd was gedoopt. Elsje daarentegen was volgens mij 
evangelisch Luthers gedoopt. Het kind, een jongen, kreeg de namen Kornelis Johannes. 
Dat namen in het archief niet altijd kloppen bleek uit zijn doopakte. De achternaam van 
Hendrik Keese werd verbasterd tot Klover en Elsje heet dan plotseling Elsen. 
Deze jongeling is het enige kind van Hendrik Keese en Elsje dat voor nageslacht zorgt. 
  
Ik ga verder met hun tweede kind, Margaretha Elziena. Of zoals in de doopakte staat 
Maragretha Enzina. Het is 17 november 1777 als ook zij hervormd wordt gedoopt, niet in de 
Nieuwe kerk zoals haar broer, maar in de Oude kerk. Papa heet dan Hendrik Klaaver en 
mama Elsie Scharpenberg. En zie, hier komt de naam Scharpenberg weer om de hoek kijken. 
 
Het derde kind uit de serie werd Trijntje genoemd. Met zo’n naam valt weinig fouten te 
maken, dus dit keer was de omschrijving perfect. Ook papa en mama werden goed 
omschreven. De doop was op 05 november 1779 in de Oude kerk en eveneens hervormd. 
 
Op 28 april 1782 gaan Hendrik Keese en Elsje voor de vierde keer ter kerke om hun dochter 
Aletta te laten dopen. Ook dit keer weer hervormd, maar nu voor de verandering weer in de 
Nieuwe kerk. De namen worden weer verhaspeld. Dit keer krijgt Hendrik Keese “Klavan” als 
achternaam en Elsje wordt Scharpenberg genoemd. 
Jammer genoeg is het kind maar een paar maanden oud geworden. Op 24 juni van haar 
geboortejaar komt zij te overlijden.  
 
Een jaar later, op woensdag 11 juni 1783, is er weer een droeve gebeurtenis als hun tweede 
kind, Margaretha Elzina, op vijfjarige leeftijd komt te overlijden. Het doodsregister stelde in 
die tijd niet veel voor, zoals je kunt zien. 
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Ik zal proberen een en ander een beetje te vertalen. Ook voor mij is niet alles duidelijk. 
Er staat om te beginnen: Kint Margareta Ensina, vader Hendrik Klaaver, op ’t Water. 
De optelsom links betreft het aantal personen die op 11 juni waren aangegeven. Het gaat hier 
om drie kinderen en twee volwassenen. In de omkadering staat dat er geen wezen bij waren. 
Rechts staat nog iets over de kosten van de baar. Misschien hoorde hier ook het opbaren bij? 
 
Vandaag de dag stellen mensen hun eigen begrafenis samen. Deze persoonlijke invulling 
heeft ook invloed op de overlijdensaankondiging. Maar hoe ging dat vroeger? 
Het bekend maken van een overlijden is een zeer oud gebruik. Enkele eeuwen geleden 
behoorden doodgaan en rouwen, veel meer dan nu vind ik, tot het dagelijkse leven. Er was 
een sterfhuis om te rouwen, men droeg speciale rouwkleding en er waren diverse publieke en 
kerkelijke plechtigheden. Vroeger gebeurde veel mondeling. Vaak werd een heel dorp bij het 
overlijden betrokken.  
 
Ook kwam het voor dat buren het overlijden bekendmaakten. Wanneer de buren in het 
sterfhuis aanwezig waren, werden er briefjes getrokken. Op deze briefjes stonden adressen. 
Zo verdeelden de buren de taak om de droevige gebeurtenis bekend te maken. Deze taak was 
niet altijd eenvoudig. Men moest soms uren lopen om een ver familielid te bereiken. En bij 
grote families kostte het soms een hele dag. 
 
Later kwam daar de aanspreker bij, die het bekend maken van sterfgevallen als zijn beroep 
uitoefende. 
Zowel mondeling als per brief meldden ze een sterfgeval aan familieleden, vrienden en 
anderen die door de naaste familie waren aangegeven. Het werd de gewoonte dat een dag na 
het overlijden de aanspreker in uniform en met een overlijdensbrief of -kaart, de naaste 
omgeving van de overledene inlichtte.  
Rijke mensen stelden een opleesrol voor de aanspreker samen. Op deze lange strook papier 
vermeldden alle naaste bloedverwanten en vrienden de namen van diegenen die uitgenodigd 
moesten worden voor de begrafenis. Deze opleesrol werd met een zwarte band dichtgemaakt 
en aan de aansprekers gegeven. De aanspreker bracht vervolgens de begrafenisbriefjes naar de 
opgeschreven personen. 
De functie van aanspreker is tot zo'n vijftig jaar geleden uitgeoefend. 
 
In de achttiende eeuw kwamen de rouwbrieven in opkomst. Welgestelde gezinnen schreven 
een uitgebreide rouwbrief over de ziekte, het sterfbed en de dood van een dierbaar familielid 
of vriend. Deze brief werd verzonden aan familie en vrienden die te ver weg woonden om de 
gebeurtenissen mondeling mee te delen. De tekst was meestal “wollig” en vaak in extra groot 
formaat gedrukt. De portokosten moesten veelal door de geadresseerde worden betaald. Zo 
werden nabestaanden niet te veel op kosten gejaagd. 
 
Na de sterfgevallen van Aletta en Margaretha Elzina wordt er opnieuw een dochter geboren.  
Dit vijfde kind krijgt de namen Hendrika (Hendrieka) Aletta en wordt hervormd gedoopt op 
01 februari 1784, dit maal weer eens in de Oude kerk. Niet alleen de kerk maar ook de namen  
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blijven variëren. Bij deze doop krijgt Hendrik Keese de achternaam “Silaver” en mama wordt 
Ellea Scharpenberg genoemd. 
 
Hoe werd in die tijd een geboorte gevierd? 
 
Louter blije gezichten trof men aan in huizen waar de ooievaar op het dak stond of waar een 
kraamkloppertje aan de deur hing. Een kraamkloppertje was een versierd vierkantje, soms 
gemaakt van kant, dat op de voordeur werd bevestigd. Het bleef er zes weken hangen en in 
deze periode waren schuldeisers niet welkom. Volgens Erasmus werd het kloppertje al in de 
vijftiende eeuw gebruikt. Aan het kloppertje kon men zien of de nieuwgeborene een jongen of 
een meisje was en natuurlijk ook dat men was uitgenodigd voor een slokje. Geregeld liep zo'n 
kraamvisite uit op een waar feest, wat een enkele keer, zoals bij een Giethoornse dominee 
anno 1743, in het verkeerde keelgat schoot. De dominee verklaarde "dat het schandelijk, ja 
zelfs moorddadig was, zoals aanstonds na de geboorte het kraamhuis vervuld werd met 
ijselijk geschreeuw, getier, geroep, gepaard gaande met zondige danserijen en vuile 
gezangen". Toen het baren een taboe werd verdween ook het kraamkloppertje, net zoals een 
donkere lantaarn of strobos niet langer het eindpunt van het aardse bestaan markeerde. 
 
Dat de kindersterfte zeer hoog was blijkt uit het doodsregister van de Oude kerk. 
Op maandag 11 oktober, de dag dat het gezin van Hendrik Keese en Elsje maar weer eens 
getroffen werd door een sterfgeval, sterft niet alleen hun dochtertje Trijntje. Er werden 
ook nog drie andere kinderen aangegeven. De dag ervoor waren ook al twee kinderen 
overleden. Hieruit kunnen we opmaken dat er in het weekeind van 10 en 11 oktober zes 
kinderen waren gestorven. 
Trijntje is vier jaar oud geworden. De omschrijving in het doodsregister was summier:  
Kint Trijntje Vader Hendrik Claver op ’t Water 
 
Als of het voorgaande al niet afschrikwekkend genoeg is, sterft een jaar later zijn dochtertje 
Hendrika Aletta. Het is 19 januari 1785 en het kind is dan 11 maanden oud. 
En weer lezen we even mee in het doodsregister: 

Kint Hendrika Aletta, vader Hendrik Klaver op het Water bij de Capelsteeg 
opmerking: de Capelsteeg kreeg in 1913 de naam Haringpakkersteeg. 
 
In het bewogen leven van Hendrik Keese en Elsje gaan gebeurtenissen zoals geboorten en 
overlijden hand in hand. 
Zo lezen wij in het geboorteregister van de Lutherse kerken dat het zesde kind van 
bovengenoemd gezin op 08 februari 1786 Evangelisch-Luthers gedoopt is door pastor 
Johannes Klap. Zij krijgt de namen Catharina Jacoba en haar doopgetuigen waren Jan Paulus 
Krauth en Anna Jacoba Schröder (beide zeer Duits klinkende namen). Deze Jan Paulus en 
Anna Jacoba waren gehuwd en lidmaat van de Lutherse kerken. 
En ja: het verhaal wordt eentonig. Op woensdag 19 april 1786, net twee maanden oud, komt 
ook dit kind te overlijden.  
    

 
   

De omschrijving in het doodsregister van  Catharina Jacoba Klaver 
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Het zevende kind, wij zijn dan beland op 17 juni 1786 –1787 ?, krijgt de naam Grietje. Om 
niet al te veel in herhalingen te vallen zal ik in plaats van het doodsregister het doopregister 
eens laten zien. 

Zo’n doopregister laat ook niet veel 
gegevens los, zoals je ziet. Bovenaan 
staan de ouders, in het midden de naam 
van het kind en onderaan de 
doopgetuigen. Dat was het wel zo’n 
beetje. Uit de naam van het kind moet je 
opmaken of het een meisje of jongen 
was. 
Boven aan het blad zelf stond wie het
kind gedoopt had, in dit geval pastor 

Daniël Serrurier. Het boek zelf kwam uit de hervormde  Nieuwe kerk. De getuige Corniel
Klaver was volgens mij een broer van Hendrik Keese, maar wie Mietije Pieper

 

is 
s was? In ieder 

cember 
geval niet zijn vrouw. 
Zes maanden later wordt de vreugde over dit kind ruw verstoord. Op woensdag 12 de
1787 –1788 ? wordt Grietje bijgeschreven in het doodsregister van de Nieuwe kerk. 
In het bewuste registe

rik Klaver, in de Roskamsteeg. 
erk op, er heeft een verhuizing plaats gevonden. 

tember 

aardig is dat het hier alleen meisjes betreft. Hun oudste en jongste zoon zijn dan nog in 

erst een x-

et 
 

e inmiddels ook wel doorgedrongen zijn dat met de namen 
ehoorlijk gerommeld werd. 

elden maar er gebeurde tussen het 
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nsen zouden toen hebben beseft dat aan het oude Amsterdam een einde was 
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r lezen wij dan:  
Grietje Klaver, kint van Hend

M
 
Als Hendrik, het achtste en tevens laatste kind van Hendrik Keese en Elsje, op 29 sep
1791 hervormd wordt gedoopt in de Nieuwe kerk, zijn er al zes kinderen gestorven. 
Merkw
leven. 
Hendrik is gedoopt door pastor Henrikus de Haan Hugenholtz en zijn doopgetuigen waren 
Hendrik Klip en Trijntje Klaver. Ik weet niet of het jullie opvalt, maar nadat we e
aantal Elsjes hebben moeten verwerken, zitten we nu met een serie Hendrikken. 
Hendrik Klip, ook wel Klep genaamd, en Trijntje Klaver vormden een echtpaar. Trijntje do
sterk denken aan de zus van Hendrik Keese, die echter bij haar doop de naam ontving van
Krijntje. Maar het zal bij julli
b
 
Nu verwachten jullie dat ik weer een overlijden ga m
sterven door ook nog verschillende andere dingen.  
In 1793 verklaren de Fransen aan ons de oorlog. Vier jaar na de doop van Hendrik, in 1795
trekken de Fransen de bevroren grote rivieren over Op 18 januari naderen ze Amster
De volgende dag, 19 januari 1795, wordt op deftige en hoffelijke wijze de revolutie 
voltrokken. Geen woedende menigte heeft het stadhuis bestormd, er is nergens geplunder
niemand is gedood of mishandeld. 's Ochtends vroeg dient zich op het stadhuis een heus 
Comité Revolutionair aan, onder leiding van Rutger Jan Schimmelpenninck, om de regenten 
uit hun macht te ontzetten. Voor de leden van het Comité worden enkele stoelen bij de haard
bijgeschoven en Schimmelpenninck bedankt allervriendelijkst de aanwezige regenten voor
hun goede diensten. Nog vóór het middaguur wordt de machtswisseling aan de bevolking 
bekendgemaakt. Er volgt enig gejuich, meer niet. De Bataafse Republiek is aan de macht
Hoeveel me
g
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Op het schilderij hiernaast (Jacob Cats) is 
de intocht op 19 januari 1795 te zien van 
de Fransen. 
Plaats van handeling is het huidige 
Frederiksplein met de barakken van de 
Pruisische troepen op de achtergrond (ook 
de Utrechtsepoort is te zien) 
 
 
 
 
 

Ondertussen verarmde de bevolking en de verpaupering sloeg toe. In Amsterdam kreeg aan 
het einde van de 18e eeuw 15% 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 zo gezorgd werd dat de armen niet meer wilden werken. Ze wilden dit probleem 
oplossen door het onderwijs te verbeteren. 
 
In 1795 werd ook de eerste echte volkstelling in Nederland gehouden In het gebied dat 
omsloten werd door Singel, Kloveniersburgwal en Gelderse Kade werd bijna 40.000 inwoners 
geteld, ofwel ruim achttien procent van de totale stedelijke bevolking.  
Het betrof hier het centrum, dus ook de Fluwelenburgwal (Nieuwezijds Achterburgwal) waar 
Hendrik Keese inmiddels was gaan wonen met zijn vrouw en twee kinderen.  
 
Rond 1800 ging zowel de WIC (West Indische Compagnie) als de VOC (Verenigde Oost-
Indische Compagnie) failliet. Ook met de visserij ging het slecht. De vraag naar haring 
daalde, maar ook op de walvisvaart werd rond 1800 geen winst meer gemaakt. 
 
Desondanks ging het even wat beter in het gezin van Hendrik Keese en Elsje, maar in het 
begin van de 19de eeuw was het alweer mis. Hun eerste kind Cornelis Jan sterft op 28 jarige 
leeftijd, op 15 januari 1805. 
Hij is dan nog maar net gehuwd (juli 1802) en vader van een kind genaamd Hendrik (geboren 
13-03-1803) 
Omdat Cornelis Jan een verhaal op zich wordt, ga ik hier nu niet verder op in. Maar houd wel 
zijn kind Hendrik even in de gaten, omdat deze straks weer om de hoek komt kijken als ook 
Hendriks moeder, Gesina Vliem, op jonge leeftijd komt te overlijden. 
 
In 1806 zijn we aangekomen bij het begin van het Koninkrijk Holland met aan het hoofd van 
de regering koning Lodewijk Napoleon een broer van Napoleon Bonaparte. Lodewijk 
Napoleon deed zijn uiterste best om een goed koning te zijn en nam Nederlandse taalles bij de 
Raadspensionaris (hoofd-regent) Rutger Jan Schimmelpenninck die in 1805 en 1806  
opzichter was over Nederland. 
Een bekend anekdote was dat Lodewijk Napoleon zijn eerste toespraak in het openbaar zou 
gaan houden. Hij verdraaide de woorden en opende met de zin: “Ik ben uw Konijn.” 
Uiteindelijk is het hem toch gelukt om Nederlands te leren spreken. 
Hij heeft dus wel wat zinnige dingen gedaan. Zo liet hij onder andere wegen en dijken 
aanleggen, hij voerde het metriek stelsel in (= meten volgens een vaste maat) en liet 
oogluikend de handel met Engeland toe. Dit alles werd hem niet in dank afgenomen en  

 - 17 -



prompt werd hij afgezet als koning van het koninkrijk Holland door zijn broer Napoleon 
Bonaparte. Om het geheel een beetje te kunnen overzien zal ik alle voor- en nadelen van de 
Franse tijd (de bezetting) op een rijtje zetten. 
Nadelen van de Franse tijd (1795-1813) voor Nederland: 
• f 100.000.000,- aan Frankrijk betalen 
• 25.000 Franse soldaten en er komen acht keer “nieuwe” soldaten die weer van voedsel en 
  kleding moeten worden voorzien 
• Het Continentaal stelsel stopt de handel waardoor het steeds slechter met fabrieken gaat en 
  er armoede komt 
• dienstplicht voor 15.000 Nederlanders; zij moeten naar Rusland en Frankrijk 
• Franse censuur, controle op kranten en brieven 
• de zogenaamde vrijheid zorgt voor ontkerkelijking. 
 
Voordelen van de Franse tijd (1795-1813) voor Nederland: 
• verbetering van het onderwijs 
• godsdienstvrijheid 
• goede belastingregels 
• er komen familie- achternamen in een bevolkingsregister / burgerlijke stand 
• landbouw leeft enigszins op: er komt geen koren en rietsuiker meer binnen door het 
  Continentaal stelsel en men moet de gewassen nu zelf gaan verbouwen. 
• nieuwe fabrieken, bijvoorbeeld suikerfabrieken 
• ontginnen van moerassen en polders 
• aanleg van wegen en dijken 
• de zeven gewesten vormen nu één land. 
 
De schoondochter van Hendrik Keese en Elsje, Gesina Vliem, die weduwe was van Cornelis 
Jan, woonde samen met haar zoontje Hendrik in de Bethaniënstraat niet ver van opa en oma 
vandaan. Maar op 29 januari 1808 slaat het nootlot toe en komt Gesina Vliem te overlijden. 
De kleine Hendrik blijft op vierjarige leeftijd als wees achter.  
Uit latere akten blijkt dat hij toen bij zijn opa en oma is gaan wonen.  
 
Het hele verhaal gaat hoe langer hoe meer op een verschrikkelijke nachtmerrie lijken waar 
maar geen einde aan wil komen. En we zijn er nog niet. Vier en een halve maand is er 
verstreken als er weer een zwarte dag voor Hendrik Keese is aangebroken. Zijn vrouw Elsje 
Scherpenberg komt op 04 juni 1808 te overlijden. 
 
Omdat het nog steeds een omschrijving uit het doodsregister betreft (akte van vóór 1811) 
werd zo’n overlijden vrij summier omschreven. De kerken waar deze doodsakten werden 
geschreven vonden een overlijden niet zo interessant. Het werd voornamelijk gedaan om te 
controleren of de rekening van de begrafenis wel was betaald. 
 
De gekopieerde omschrijving die ik in bezit heb is vrij donker uitgevallen en als zodanig niet 
erg geschikt om af te drukken, maar de letterlijke tekst zal ik hieronder weergeven. 
Tekst uit het doodsregister: Elsie Scherpenberg huisvr. van Hendrik 
    Klaver, op den Fluwelenburgwal, op den  
    hoek van de Prinsenhofsteeg 
 
De kosten van deze begrafenis bedroegen f 35,- (generaliteitsgulden). Nu, in 2009, zou dit een 
bedrag zijn van om en nabij € 226,-. 
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In eerste instantie lijkt dit voor een begrafenis niet veel, maar in die tijd waren de 
begrafenissen anders dan tegenwoordig. Bovendien waren dit alleen maar de kosten voor het 
kerkgebruik. Hier bovenop kwamen de kosten van de aansprekers en misschien ook wel van 
de maaltijd en / of borrel achteraf. Er werd immers wat afgezopen, niet alleen bij 
begrafenissen maar zeker ook bij geboorten. 
 
Je zou je af kunnen vragen wat men zoal voor f 35,- in die tijd kon kopen. Met andere 
woorden: hoe hoog was de levensstandaard? Helaas is daar weinig over terug te vinden. Wel 
dat men straatarm was of schatrijk, maar om wat voor bedragen het eigenlijk ging ben ik nog 
niet tegen gekomen. Het tijdsbeeld was op dat moment erg onrustig en instabiel. 
 
Net voor het overlijden van Elsje werd de wet “Toezicht op doodsadvertentien” weer eens in 
herinnering gebracht door de Departementale Commissie van Geneeskundig Toezicht. 
Het was namelijk zo, dat er onder koning Lodewijk streng toezicht werd gehouden op hetgeen 
er in de couranten kwam. Een soort censuur zeg maar. 
Een curieus proefje, waarmee de regering zich al niet bemoeide, is het volgende.    
Op 16 april 1808 verscheen er een aanschrijving van de landdrost van Amstelland, om 

om "geene geboorte- of doodadvertentien in de couranten te  
plaatsen, waarin melding werd gemaakt van de moeilijkheid  
der verlossing, van de oorzaken des doods of andere omstandigheden,  
die na of voor de verlossing mogten hebben plaats gehad.” 
 
"Toen deze aanschrijving in 't vergeetboek scheen te geraken,  
herinnerde de landdrost (van Stirum) den 2den jan. 1810 er de  
Burgemeester van Amsterdam Haarlem en Alkmaar aan, en 
gebood hun de courantiers te ontbieden en er hen opmerkzaam  
op te maken, [onder bedrijging van poene en boete,  
gestatueerd bij  Art. 5 der Wet  van 3 April 1807.]” 

 
Bron: Tijdschrift DE OUDE TIJD. anno 1869. 
  
Wat nu nog overbleef van het hele gezin waren Hendrik Keese, zijn zoon Hendrik junior en 
Hendrik de kleinzoon die gedrieën op de Fluwelenburgwal hoek Prinsenhofsteeg woonden.  
Even kwam er rust in het huisgezin, maar de tijd bleef onrustig. In 1810 kreeg Napoleon 
Bonaparte de vrije hand, na het afzetten van zijn broer Lodewijk Napoleon, en lijfde 
Nederland bij Frankrijk in. Op 9 oktober 1811 maakte hij zijn triomfantelijke intocht in 
Amsterdam. Of de intocht wel zo triomfantelijk en het vlaggen met versierselen wel zo 
spontaan waren, is na het lezen van de oproep van de Maire niet erg waarschijnlijk.  
De oproep van de Maire: 

   DE MAIRE 
   DER STAD 
AMSTERDAM 

 
Doet aan de Bewoonders van elk HUIS  
wien dit Billet word overgeleverd; 
aanzeggen, dat dezelve zich binnen de  
Eerstvolgende Vier- en Twintig Uuren,  
zullen moeten voorzien van een Fransche  
Vlag, geschikt om uit elk HUIS te worden  
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uitgestoken, bij de intreede van Hunne  
KEIZERLYKE MAJESTElTEN, en verders;  
om binnen de eerstvolgende Vier- en Twintig  
Uuren gereed te hebben Groene Guirlandes,  
zo veel mogelijk van Eikeloof, tot Versiering  
der Voorgevels: welke Versiering door elk zal  
moeten worden gedaan onder opzicht van Stads  
wegen. 

De Maire der Stad Amsterdam, 
     den 5 October 1811 
     P. P. C H A R L E, Adjunct. 
 
Dat de Amsterdammers niet onverdeeld gelukkig waren met de bezetters, blijkt uit de 
volgende anonieme verzuchting bij de intocht van Napoleon:  

“Bij Frankrijk ingelijfd, - dat moest veel onheil baren. 
Zij drukten ons zoo zwaar, die drie rampvolle jaren!!  
De keizer handelde ook met ons naar wil en zin. 
Toch rijdt de dwingeland de hoofdstad plegtig in.” 

 
In 1813 is de bevrijding gekomen. Ik citeer nu een stukje uit het boek Een Historische 
Zevensprong over dit onderwerp. 
“Toen een groep kozakken Amsterdam naderde en buiten de Muiderpoort een kamp inrichtte, 
kwam ook hier het verzet naar buiten. Douanehuisjes werden verbrand, en op Kattenburg 
werd de Franse adelaar naar beneden gehaald en grondig vernield. Barend Ponsteyn, een 
zeeman, ontrolde op de Nieuwebrug de oranje vlag ……Amsterdam was bevrijd ! 
Op woensdag 24 november werd een proclamatie voorgelezen waarin Amsterdam zich bij de 
nieuwe, voorlopige regering in den Haag aansloot. Op 1 december deed Willem I zijn intocht 
in Amsterdam, een nieuw tijdperk was aangebroken. Amsterdam kon aan het werk!” 
Wat dat laatste betreft was de wens de vader van de gedachte. Er was immers geen werk. 
 
Maar hier werd aan gewerkt. In 1818 werden op de grens van Overijssel en Drente 
veenkoloniën gesticht met honderden koloniehuisjes, bedoeld voor arme gezinnen uit de grote 
steden. Dit werd nodig geacht vanwege de erbarmelijke toestanden waaronder deze gezinnen 
moesten leven. Met steun van Willem I werd de Maatschappij van Weldadigheid opgericht. 
Maar het mooie plan, dat zo goed doordacht was en zo goed bedoeld, strandde jammerlijk. 
De veenkoloniën werden armoedekoloniën met grote interne problemen. Het verplichte 
schoolbezoek was een farce, want er was geen onderwijzend personeel aanwezig: kinderen 
moesten elkaar les geven. Dominees waren slechts een uur per week aanwezig en zieken 
werden door kwakzalvers verzorgd. Dit soort mislukkingen leidden tot een discussie over de 
functie van liefdadigheid. Men ging beseffen dat filantropie dweilen met de kraan open was 
en dat er werkelijke maatschappelijke veranderingen nodig waren om de problemen op te 
lossen. 
 
Hendrik Keese heeft het misschien niet breed gehad maar hij beschikte waarschijnlijk toch 
over voldoende middelen om op stand te kunnen en te blijven wonen. Want laten we eerlijk 
zijn: de Fluwelenburgwal werd zo genoemd omdat er behoorlijk wat rijken woonden. De 
naam Fluwelenburgwal is vóór 1821 veranderd in Oudezijds Voorburgwal.  
Dit weten we, omdat Hendrik junior op maandag 26 maart 1821 gestorven is.  
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Ik heb reeds eerder melding gemaakt over het feit dat Lodewijk Napoleon de Burgerlijke 
stand heeft ingevoerd, met als gevolg een redelijk uitgebreide akte. Zo vinden we in de akte 
ondermeer dat hij 29 jaar was toen hij stierf, dat hij gestorven is om acht uur  
’s morgens en dat het sterfhuis Oudezijds Voorburgwal hoek Prinsenhofsteeg was. 
 
Hendrik Keese heeft dus al zijn kinderen, zijn vrouw en zijn schoondochter overleefd. Het 
enige wat hem nog restte was zijn kleinzoon Hendrik, die inmiddels de leeftijd van 18 jaar 
had bereikt. 
Hendrik Keese begon zo langzamerhand een man op leeftijd te worden. Hij was inmiddels 71 
jaar oud, wat in die tijd een leeftijd was die alleen voor de hele sterken was weggelegd. 
Ziekten en dergelijke waren waarschijnlijk niet aan hem besteed. Hij kwam uiteindelijk van 
het platteland en misschien heeft hij daar voldoende weerstand opgebouwd om het in die 
vermaledijde stad uit te houden. Zoals ik al zei; Hendrik Keese heeft dus al zijn kinderen 
overleefd. Maar hij was niet de enige, want grote gezinnen met veel kindersterfte waren geen 
uitzondering. Een voorbeeld uit het dagboek van Jacob Bicker Raije wil ik u niet onthouden. 
We schrijven hier 14 juni 1770. 
 
“De heer Heuning, ‘onderrigter in veel taalen’, had, bezweet zijnde, te schielijk gedronken, 
had een overval gekregen en was gestorven. Hij had bij zijn vrouw, drie à vier en twintig 
kinderen gehad. Slechts twee waren er van die paar dozijn overgebleven.” 
 
Wat mij nog steeds verbaast is hetgeen ik in het begin van dit verhaal ook al heb aangeroerd, 
de grote kindersterfte. Maar niet alleen de kinderen maak ook de jong volwassenen stierven 
bij bosjes. Wat was nu toch de reden van al deze, toch wel rampzalig, vroeg gestorven 
mensen? In eerste instantie denk je dan aan een epidemie maar die duurde meestal geen jaren 
achtereen. Het moest dus iets anders zijn. Misschien had het wel met de huisvesting te maken. 
Op tekeningen van huizen in Amsterdam ziet het er in eerste instantie wel aardig uit, maar 
was dat ook zo? En hoe was het gesteld met de armoede? 
In een van de vele boeken over Amsterdam staat het volgende te lezen, 
“Tekenend voor de armoede was het aantal patiënten dat in het Binnen- en Buitengasthuis 
werd opgenomen. Tussen 1785 en 1796 nam het aantal toe van vijfhonderd naar achthonderd 
per week. Niet omdat er een epidemie heerste, of omdat er opeens meer mensen in de stad 
woonden. De reden was, heel eenvoudig, honger en ontbering. De onderste lagen van de 
stadsbevolking konden het niet langer bolwerken”. 
 
Op het eind van de achttiende eeuw begonnen er ook steeds meer klachten op te duiken over 
de stank en over de blauwige nevel van mist, rook en rottenis die in de zomer vrijwel 
permanent over de stad hing. De Engelsman Fell omschreef in 1800 de Amsterdamse 
grachten als een stinkend riool vol slachtafval, rotte vis en afval van de groentemarkten. 
“Ontelbare dode honden en katten drijven boven. In een gracht zag ik zelfs een paard in de 
afgrijselijkste staat van verrotting.” Zijn landgenoot Samuel Ireland meende dat de Hollanders 
zoveel rookten omdat ze op die manier de stank van de grachten verdreven en zo het ene gif 
door het andere lieten opheffen. 
 
Ook voor het wassen van zichzelf had men angst. Vader Cats vertolkte waarschijnlijk de 
algemene opvatting over de lichamelijke hygiëne: “Wast U handen, wast U tanden. Dikwijls 
want het is goed. Maar wast zelden uwen voet. Doch wat immer u geschiet, wast u hooft zijn 
leven niet”. 
 

 - 21 -



Werd er in de 17de eeuw nog een beetje aan wassen gedaan, in de 18de eeuw was het wassen 
een uitgestorven gebruik geworden. Wel kan men in overgebleven doktersvoorschriften lezen 
dat het aanbeveling verdient om "tweemaal daags de mond te spoelen, de tanden te reinigen, 
de nagels kort te houden, het haar liefst af te scheren en 's morgens de ooghoeken uit te 
wassen. Over andere lichaamsdelen wordt niet gesproken. 
Met parfums trachtte men de meest indringende lichaamsgeuren te verdrijven. 
Ongerechtigheden op het gelaat werden door de dames met enorme hoeveelheden poeder   
(plakmiddel met tarwemeel) weggewerkt. Meer moeilijkheden hadden ze met het vele 
ongedierte. Een van de bestrijdingsmiddelen hiertegen was de bekende rugkrabber, waarvan 
men zich zelfs in gezelschap bediende.  
Het gevolg van deze onhygiënische toestanden en van eenzijdige voeding of ondervoeding 
was een grote hoeveelheid ziekten. 
 
En dan waren er ook nog de epidemieën, in de negentiende eeuw een regelmatig terugkerend 
fenomeen dat jaarlijks vele slachtoffers maakte, vooral in de dichtbevolkte grote steden. Er 
was een schrijnend gebrek aan medische kennis, men wist niets van bacillen en virussen. De 
oorzaken werden gezocht in bedorven lucht, een verstoorde balans van de lichaamssappen 
door een onregelmatige levenswijze, ongecontroleerde gemoedsaandoeningen, uitspattingen 
of een teveel aan onrijp fruit, groenten, zure drankjes en uiteraard alcohol. Voor ziektes als 
cholera, pokken, difterie, influenza, tuberculose, kinkhoest, stuipen, mazelen en tyfus was de 
beste remedie: frisse lucht en sober en ingetogen leven. 
 
Bovenstaande verklaart een hoop. Of Hendrik ook in kommervolle omstandigheden verkeerde 
is niet met zekerheid te zeggen maar gezien de sterfte van zijn kinderen kun je het ook niet 
echt uitsluiten. Vergeet niet dat hij ook nog niet zo lang geleden van het platteland naar de 
stad verhuisde. En wat voor werk hij deed hij toen? 
Misschien was hij nog geen kleermaker en loste hij schepen die voor zijn deur afmeerden.  
Wie zal het zeggen? En als dat zo was dan had hij het in die tijd zeker niet breed. 
 
Zo langzamerhand komen we aan het einde van het gezin Hendrik Keese Klaver en Elsje 
Scherpenberg, maar er zijn nog een paar dingen die om uitleg vragen. Wat was bijvoorbeeld  
het beroep van Hendrik Keese en hoe woonden hij en zijn gezin? Anders gezegd: hoe zag het 
wonen en werken eruit tijdens zijn Amsterdamse periode? We zullen proberen een antwoord 
te vinden op deze vragen, maar eerst wil ik het overlijden van Hendrik Keese met jullie 
behandelen. 
 
In tegenstelling tot Elsje, die maar 57 jaar is geworden, stierf Hendrik Keese op een, voor die 
tijd, hoge leeftijd. Hij werd namelijk 74 jaar. In onze huidige ogen nog niet erg oud maar in 
die tijd toch een respectabele leeftijd. Hij stierf net als zijn vrouw op een zaterdag. 
Zijn overlijdensakte is er een uit de Burgerlijke Stand en heel wat uitgebreider dan die van 
zijn vrouw Elsje.  
 
In de akte:  

Den eenentwintigste Augustus Aº. 1800 Vier-en-Twintig,  
ten twaalf ure, op den middag, is ingeschreven, het AFSTERVEN  
van     Hendrik Klaver  
Overleden den heden  ten acht ure, des morgens oud Vier Zeventig jaren 
wonende Voorburgwal hoek Prinsenhofsteeg No.32 Kanton 2   
en aldaar overleden.  
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Geboren Zwartsluis, weduwnaar van Elsje Scherpenberg.  
de Overledene heeft ٧ onroerende Goederen nagelaten zonder achterlating van Kind. 
Op de verklaring van  Hendrik Klaver oud Een en Twintig jaren wonende als boven 
Beroep kleermaker, kleinzoon van de Overledene en van George Frederik Emmert, 
oud Twee en Vijftig jaren wonende Hoogstraat 8, beroep tapper, bekende van de 
Overledene.” 

 
Uit deze akte komen we wat meer te weten. Waar hij woonde wisten we al, maar dat zijn 
kleinzoon kleermaker was is nieuw voor ons. En dan staat er ook nog dat hij geboren was in 
Zwartsluis. Dit lijkt mij niet helemaal juist. Misschien is hij van daaruit naar Amsterdam 
gereisd. Dat zou kunnen, omdat vanuit Zwartsluis heel veel schepen met turf richting 
Amsterdam vertrokken. 
Ook komen we aan de weet dat hij geen beroep meer uitoefende. Dat is wel jammer, omdat 
we dan ook niet weten wat hij van beroep was. 
 

 
De overlijdensakte van Hendrik Keese Klaver 

 
De hele Klavertak uit Amsterdam zou met het overlijden van Hendrik Keese uitgestorven 
moeten zijn, ware het niet dat de Klaverstamboom werd voortgezet door Hendrik de 
kleermaker. Ook hij kende momenten van geluk, maar ook van vreselijke beproevingen. 
Hier kom ik ongetwijfeld later nog eens op terug. 
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Het werk van Hendrik Keese in Amsterdam 
 
Laten we gelijk met de deur in huis vallen met de vraag wat nou het beroep van Hendrik 
Keese was. Nergens heb ik ook maar enige aanwijzing kunnen vinden wat die man voor zijn 
brood heeft uitgespookt. In geen enkele akten staat het vermeld. Eerst waren de akten 
summier en stond er niets over zijn beroep in, later werden de akten uitgebreider maar werd er 
melding gemaakt dat hij zonder beroep was. Bij het overlijden van zijn zoon Hendrik was hij 
al 71 jaar oud en het is dan ook niet zo vreemd dat in die overlijdensakte staat vermeld dat 
Hendrik Keese zonder beroep was. 
Na lang zoeken en heel veel puzzelen heb ik een hypothese uitgewerkt die naar ik meen de 
waarheid redelijk benadert. Zo niet, en loop ik ooit tegen iets anders aan, dan laat ik het 
onmiddellijk weten. 
 
De hypothese: 
 
Link een. 
Ik ben begonnen bij zijn zoon Cornelis Jan, die kleermaker was van beroep. Dit is zeker 
omdat hij bij zijn eedaflegging als poorter van Amsterdam opgaf dat hij van beroep 
kleermaker was. Omdat het in die tijd vrij gebruikelijk was dat een beroep van vader op zoon 
overging zou je dit als eerste link aan kunnen merken. 
 
Link twee.  
Hendrik, de zoon van Cornelis Jan, was ook kleermaker. Hij kon het vak echter niet van zijn 
vader hebben geleerd omdat het ventje vier jaar oud was toen hij wees werd. Nadat Hendrik 
wees was geworden, werd hij liefdevol opgenomen door opa en oma, waar het jochie 
opgroeide. Ook na zijn huwelijk woonde hij bij zijn grootvader, omdat grootmoeder 
inmiddels was overleden. In zijn huwelijksakte werd vermeld dat hij kleermakersleerling was. 
Ook in de inschrijving van de Nationale Militie (die als huwelijkse bijlage werd gevraagd) 
werd hij vermeld als kleermaker. Het zou dus kunnen dat hij het vak van zijn opa heeft 
geleerd. 
 
Maar nu komen we aan een cruciale vraag. Waar en van wie heeft Hendrik Keese het vak 
geleerd? 
Ik ga er van uit dat Hendrik Keese niet als kleermaker naar Amsterdam is gekomen. De streek 
waar hij vandaan kwam, was waarschijnlijk uitsluitend gericht op de turfwinning. Dus moet 
hij het vak in Amsterdam hebben geleerd, maar van wie? 
 
Hendrik Keese verhuisde in de 2de helft van de 18de eeuw naar Amsterdam. Hij was beslist 
niet de enige. In de periode dat Hendrik Keese naar Amsterdam verhuisde, kwamen  
heel veel nieuwkomers naar Amsterdam. Niet alleen van het platteland in Nederland, maar 
ook vanuit het buitenland, met name vanuit Duitsland. Zo ook Elsje, de aanstaande vrouw van 
Hendrik Keese. Misschien was zij wel dienstbode, een van de meest voorkomende beroepen 
die de Duitsers met zich meebrachten. De groep Duitse migranten die naar Nederland kwam 
bestond veelal uit vakmensen, waaronder dienstboden, kleermakers, broodbakkers en 
suikerbakkers. Zij worden in studies over Duitse migranten in zowel Amsterdam als Engeland 
genoemd als de belangrijkste beroepsgroepen onder Duitse nieuwkomers. Ook worden deze 
beroepen in de literatuur veelvuldig als ‘typisch Duits’ aangemerkt. 
Toch ondervonden deze nieuwkomers in het begin heel wat tegenwerking en hoewel er geen 
formele uitsluitingsgronden bestonden voor Duitse kleermakers, waren er wel hindernissen te 
nemen.  
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Zo werd er geëist dat je burger werd en varieerde het intredegeld naar waar je geboren was. 
Hoe verder weg, des te groter de bijdrage aan het kleermakersgilde. 
Deze toestand heeft echter niet lang geduurd. De migranten in Amsterdam maakten een zo 
geïntegreerd deel uit van de samenleving, dat een onderscheid tussen Amsterdammer en 
vreemdeling niet langer houdbaar bleek te zijn. 
Omdat kleermaker onder de ‘typisch Duitse’ beroepen viel, was het niet vreemd dat in de 
achttiende eeuw maar liefst 37 procent van het kleermakersgilde in Amsterdam uit Duitsers 
bestond. Ook in de negentiende eeuw waren Duitse kleermakers in Amsterdam nog goed 
vertegenwoordigd onder de hele beroepsgroep. 
Vormden de Duitse kleermakers vaak de kern van het personeel van de zogenaamde 
grootschalige maatzaken, een andere groep werd gevormd door de buurtkleermakers: kleine 
zelfstandige kleermakers met slechts één of twee knechts. In Amsterdam bestond deze groep 
voornamelijk uit autochtonen. 
 
En nu zijn we weer terug bij Hendrik Keese.  
Hendrik Keese kreeg kennis aan Elsje uit Duitsland. Misschien, eigenlijk wel zeker, is zij niet 
alleen naar Amsterdam gekomen. Voor de hand liggend is dat zij met haar ouders is 
meegekomen of dat haar familie haar al was voorgegaan en reeds in Amsterdam woonde. 
We gissen nog even verder. Haar vader, broer of oom zou zich als kleermaker kunnen hebben 
gevestigd in  Amsterdam. Voor de hand liggend is dat Hendrik Keese, na kennis te hebben 
gemaakt met Elsje, tevens kennis heeft genomen van het beroep kleermaker en het vak van  
deze Duitse migranten heeft geleerd. 
Het bovenstaande kun je ook omkeren. Hendrik Keese kwam als kleermakersleerling in dienst 
van een Duitse migrant en leerde daar zijn Elsje kennen. Het is maar net waar je voor kiest. 
 
Dat de migratie, net als nu in 2009, niet altijd vlekkeloos verliep lezen we in het dagboek van 
Jacob Bicker Raye. 
 
7 mei 1766. “Een heele bende ‘moffen’ had het platteland afgeplunderd, veel hostiliteiten 
gepleegd en ook menschen mishandeld. Te Loendersloot hadden ze o.a. een herberg 
uitgeplunderd. Een twintigtal waren er naar Utrecht gebracht en een zestal waren te 
Amsterdam in de Boeyen gezet, maar zeer velen waren gevlucht door sloten en moerassen en 
waren zoo ‘hol over bol’ naar hun land gegaan.” 
 
Rest ons nog om even naar de gangbare mode van die tijd te kijken. Hij maakte uiteindelijk 
kleren nietwaar? 

1750 - 1780 was de periode van de Rococo. 
Frankrijk geeft de toon aan voor de damesmode, voor de 
herenmode was Engeland het voorbeeld. Uiteraard gaat het hierbij 
om mode voor de welgestelde. Kenmerkend voor het silhouet van 
de vrouw zijn de brede heupen. Door paniers werden de heupen 
verbreed. Paniers zijn ovale rieten verstevigingen, vastgemaakt in 
de taille en gedragen tussen de tweede en derde onderrok. Paniers 
werden overigens niet alleen door rijke vrouwen gedragen. Aan de 
breedte van de heupen was af te lezen tot welke stand iemand 
hoorde: hoe breder, hoe belangrijker. 
In de loop van de eeuw wordt het uiterlijk van de vrouw steeds 
gekunstelder. Vooral de kapsels trekken de aandacht. Pruiken 
werden versierd met kralenkettingen, bloemen en pluimen. 
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Jacob Bicker Raije schreef ook iets over pruiken en hoe men dacht over bepaalde dingen in 
die tijd. 
Volgens mij leed de man waar over geschreven werd aan de ziekte van Parkinson of het 
syndroom van Gilles de la Tourette. 
 
“Bij het overlijden van Mr. Cornelis Graafland Jansz., oud-Schepen, wordt vermeld, dat deze 
oude heer, ofschoon zeer schrander en bij uitstek verstandig, ‘gants niet vrindelijk tegen zijn 
evenmensen was en hat sulke schuddingen met sijn hooft en trekkinge in zijn wesen dat hem 
altoos de paruyk seer scheef stont en men hem op het uyterlyke gans niet voor een verstandig 
mens sou hebben aangesien’.” 
 
Nog een paar wetenswaardigheden over het kleermakersvak 
 
Een kleermaker, ook wel foutief coupeur of snijder genoemd, is van oudsher iemand die 
bovenkleding vervaardigt. De kleermaker was dus niet noodzakelijk diegene die de 
kledingstukken sneed. Deze taak behoorde aan de "snijder" of "coupeur". 
 
Traditionele kleermakers zaten op een tafel te werken. Dit om op een vlakke ondergrond om 
zich heen te hebben en daarbij niet op de grond te hoeven zitten. Daar komt het woord 
kleermakerszit dan ook vandaan. 
 
De vervaardiging van kleding is eeuwenlang voorbehouden geweest aan kleermakers en 
huisnaaisters. Omstreeks 1800 ontstond in Europa een levendige handel in tweedehands 
kleding, die ertoe leidde dat speciaal daarvoor kleding werd vervaardigd. Ook kochten 
marskramers bij kleermakers restanten kleding op die niet afgehaald waren door de besteller. 
Deze kleding was in eerste instantie dus wel op maat gemaakt, maar werd door de 
marskramers als confectie aan de deuren verkocht. Later gingen de marskramers ook kleding 
in algemene maten bestellen. In diezelfde periode ging men kleding op voorhand maken voor 
bijvoorbeeld scheepsbemanningen, die te kort aan wal waren om hun kleding aangemeten te 
krijgen. Deze gang van zaken staat in direct verband met de ontwikkeling van de naaimachine 
waarvan de eerste bruikbare versie in 1830 op de markt kwam. 
Niet Hendrik Keese of Cornelis Jan maar de kleinzoon Hendrik was de eerste kleermaker in 
de familie die hiermee te maken kreeg. 
 
Onderstaand een prent die laat zien hoe de mode was in rijke kringen rond het jaar 1811 

 Koningin Julia Bonaparte 
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Wonen in Amsterdam. 
 
Hendrik Keese en Elsje hebben het grootste gedeelte van hun leven in Amsterdam gewoond. 
Enkele vragen rijzen dan gelijk op. Hoe en onder wat voor omstandigheden woonden deze 
mensen, kochten of huurden ze en niet te vergeten: waar woonden ze? 
 
En weer haal ik Jacob Bicker Raije erbij, ditmaal om te laten zien wat een en ander kostte. 
Na het overlijden van zijn moeder had Bicker Raye zijn huishouden opgebroken en was hij in 
de Warmoesstraat op kamers gaan wonen. Bij het overlijden van zijn kostjuffrouw uit de 
Warmoesstraat, op 8 Juli 1767, deelt hij ons mee dat hij een jaar bij die dame had gewoond en 
dat hij voor twee kamers en een kamer voor zijn knecht destijds 1000 gulden had betaald 
(volledig pension).  
In 2008 had men hier een bedrag voor moeten betalen van € 8365,=  (€ 11,50 pp / dag) 
 
Hendrik Keese en Elsje zullen waarschijnlijk wel niet zo luxe hebben gewoond, maar 
goedkoop was het in die tijd ook niet.  
Op het moment dat Hendrik Keese en Elsje in 1775 het huwelijk treden, woont Hendrik 
Keese op de Raamgracht en Elsje op de Zeedijk. 
 

     
Foto links:  De Raamgracht met Zuiderkerktoren. De Zanddwarsstraat met de Zuiderkerktoren, 

gezien over het water van de Raamgracht. Links de huizen Raamgracht 11 tot 15, 
rechts 17 tot 23. Op de achtergrond aan het eind van de Zanddwarsstraat, de trapgevel 
van de Nieuwe Hoogstraat 19. Datering ca. 1770 - 1780. 

Foto midden: De huidige Raamgracht. Foto genomen vanaf de Kloveniersburgwal op 25-02-2009 
Foto rechts:  Oudezijds Kolk gezien in zuidelijke richting naar de Kolksluis. Rechts op de tekening 

de Zeedijk No.14 en 19. Op de achtergrond de Oudekerktoren. Datering 1775. 
 
De prent links en rechts komen ongeveer overeen met de tijd waarin respectievelijk Hendrik  
Keese en Elsje hier woonden. Waar ze precies woonden is niet te achterhalen.  
Tot eind 18de eeuw waren huisnummers namelijk onbekend. In veel gevallen behielp men zich 
met het vernoemen van een huis. Als het een gevelsteen had, was dat gemakkelijk. Men kon 
dan volstaan met bijvoorbeeld “Wonende Zeedijk INT-ANKER” of zoals in een advertentie 
stond:  

“De weduwe van Jan van Goeve presenteert uijt de handt  
te verkopen drie rare nieuwe armosijne lintmolens. Die daer 
gadinge in heeft, adressere sich aen de voornoemde weduwe, 
in de Nes tot Amsterdam over de Vleeshal in de Vergulde 
Valck, daer het Swart Varcken voor de luijfel staet […]” 

Een erg uitgebreid omschreven adres maar als men de richtlijnen volgde kwam men er wel. 
Ook behielp men zich met een adressering als volgt: in de Haarlemmerhouttuinen acht huizen 
voorbij het walvisbeen. Dit kon ook zijn: in de Haarlemmerhouttuinen nabij het huis alwaar 
het walvisbeen in de gevel prijkt. 
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Een ander voorbeeld: iemand woonde op de Geldersekade niet ver van de Stormsteeg 
vandaan. Dan kreeg hij als adres Geldersekade hoek Stormsteeg, ook al woonde hij zeven 
huizen van de hoek vandaan. Daar zat men niet mee. Zo kon het gebeuren dat de zoeker toch 
in de fout ging. Nou ja, in de fout. Ik zei al: daar zat men niet zo erg mee in.  
Zelf heb ik ook met een mooi voorbeeld van de manier waarop huizen aangeduid werden te 
maken gehad. Elsje en Hendrik waren pas getrouwd. In 1782 krijgen we voor de eerste maal 
in beeld waar de jongehuwden woonden. Dit gebeurt als hun vierde kind Aletta komt te 
overlijden. Het adres werd als volgt omschreven: op ’t Water bij de Oude Brug.  
Twee jaar later in 1784, bij het overlijden van hun vijfde kind Hendrika Aletta, wordt er een 
andere aanduiding van waar ze woonden genoteerd, namelijk “op ‘t Water bij de Capelsteeg”. 
Het zou kunnen zijn dat ze intussen verhuisd waren, maar hier twijfel ik aan. De Kapelsteeg 
en de Oude Brugsteeg lagen niet zo ver uit elkaar. Bovendien kreeg bijvoorbeeld Margretha 
Elzina in 1783 als sterfadres “Op ’t Water”, zonder verdere omschrijving. Toen in 1786 
Catharina Jacoba overleed, kreeg ook zij als sterfadres “op ’t Water” zonder verdere 
toevoegingen. Daarom ga ik er van uit dat ze woonden tussen de Kapelsteeg en de Oude 
Brugsteeg. 
 
Overigens werd alleen de westzijde van het huidige Damrak “op  
’t Water” werd genoemd, in tegenstelling tot de oostzijde die “aan ’t Water werd genoemd”. 
De officiële naam Sint Jacobs Kapelsteeg, afgekort Kapelsteeg, kreeg in 1913 zijn huidige  
naam, Haringpakkersteeg. 
 
Het stukje “op ’t Water tussen de Oude Brugsteeg en de Kapelsteeg” ligt aan de westzijde van 
het huidige Damrak. De tekening hieronder laat het stukje zien waar ze woonden. Ongeveer 
middenachter de oude korenbeurs. Links op de tekening zie je de Oude Brug.  
 

 
De omschrijving van deze pentekening is; Korenbeurs Damrak 39 (westzijde) anno 1768. 'Gezigt  

van de Koorn-beurs, staande op ’t Water by de Oude-brug'. '’t Amsterdam. Gebouwt in ’t jaar 1768'. 
Datering van de tekening  ca. 1768-1775 

 
Afbeelding links: 
Damrak (’t Water). Westzijde van het Damrak nummers 
36-1 gezien in noordelijke richting naar de Nieuwebrug 
en het IJ (thans centraal station). Op de voorgrond de 
Oudebrug met aangemeerd een Tjalk.  
Afbeelding anno 1869 
 
De afbeelding is wel van een latere datum maar het 
geeft toch een idee van hoe het er ongeveer uit heeft 
gezien. 
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Het huidige Damrak ziet er nu op 25-02-2009, heel anders uit. Links op de foto, net vóór het groene 
luifeltje, is de Oude Brugsteeg en in de verte, ter hoogte van de groene paal (paal van de bovenleiding 
voor de tram) is de Haringpakkerssteeg. Helemaal achteraan zie je het centraal station liggen. 
Het water zelf is pas in 1883 gedempt. Rechts ligt nog een stukje ongedempt water waar thans de 
rondvaartboten afmeren (valt net buiten de foto).  
 
Bovenstaande foto is gemaakt ter hoogte van de beurs van Berlage. Opvallend is dat het 
standpunt van de kamera te vergelijken is met de afbeelding uit 1869 van de vorige bladzijde. 
Deze overeenkomst van standpunten is niet bewust door mij gekozen. Ik ontdekte de 
gelijkenis pas toen ik over dit onderwerp begon te schrijven.  
Het verschil van de afbeelding en de later genomen foto is, dat tegenover de Oude Brugsteeg, 
vooraan links op de foto, vroeger de Oudebrug lag en “t Water” verdwenen is ten gunste van 
het asfalt. Zag je op de vorige afbeelding nog een glimp van het IJ, op bovenstaande foto heeft 
die glimp plaats moeten maken voor het centraal station. 
 
Tussen 1786 en 1787 zijn Hendrik en Elsje verhuisd naar de Roskamsteeg. Of ze van de 
verhuizing beter zijn geworden weet ik niet maar vanwege de stank was het wonen aan een 
gracht ook niet alles. In Roskamsteeg is hun zevende kind Grietje gestorven. 
 

                    
Foto links: De Roskamsteeg gezien vanaf het Spui naar de Nieuwezijds Voorburgwal. Anno 1955 
Foto rechts: Spuistraat 281. Links is de ingang van de Roskamsteeg zichtbaar en rechts van nummer 
281 is de achterzijde zichtbaar van de Vereeniging tot bevordering van Christelijk Schoolonderwijs 
voor de stad Amsterdam, ingang Nieuwezijds Voorburgwal 326-328 afgebroken in 1924 
De Nieuwezijds Achterburgwal werd gedempt, en heet thans Spuistraat. 
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Foto links: De Roskamsteeg gezien vanaf de 
Spuistraat (anno 1999) 
De Roskamsteeg is gelegen tussen de Spuistraat 
en de Nieuwezijds Voorburgwal vlakbij het 
Amsterdams Historisch Museum. 
 
Hoe lang Hendrik Keese en Elsje in de 
Roskamsteeg gewoond hebben is niet met 
zekerheid te zeggen, omdat er alleen bij 
overlijden en/of huwelijk melding gemaakt 
werd van een adres. 
Ook is niet met zekerheid te zeggen waar ze 
in deze steeg gewoond hebben. Zoals al 
eerder gezegd: huisnummers waren er in die 
tijd nog niet. Maar je kunt er niet ver naast 
zitten, omdat de steeg maar kort is. 
 

 
Op 9 juli 1802 huwt Cornelis Jan, de oudste zoon van Hendrik Keese en Elsje met Gesina 
Vliem. Op zich een aardige gebeurtenis maar het past eigenlijk niet in dit verhaaltje, zij het 
niet dat er in deze huwelijksakte vermelding gemaakt wordt over een adres waar Cornelis Jan, 
maar ook zijn vader Hendrik Keese zouden wonen.  
 
Er staat namelijk: Cornelis Jan Klaver van Amsterdam, geref.  

oud 26 jaaren, In den Binnenbantammerstraat No.30  
gead. met zijn vader Hendrik Klaver woont als boven. 
 

Dat laatste zinnetje intrigeerde mij omdat het zou betekenen dat Hendrik Keese eveneens op 
dit adres woonde. Mede door het feit dat het in die tijd normaal was dat kinderen thuis bleven 
wonen totdat zij huwden ga ik er vanuit dat het gezin in de Binnenbantammerstraat heeft 
gewoond. Van wanneer tot wanneer staat voor mij niet vast. Maar een ding is zeker, ze zijn in 
ieder geval vóór 1808 verhuisd. Omdat in 1808 vast staat wáár ze woonde. 
 

   
Foto links: Waalseiland, gezicht op de Kromme Waal en de brug naar de Binnenbantammerstraat 
Foto rechts: Binnenbantammerstraat gezien van Oude Waal. (anno 1999) 
 
In de overlijdensakte van Elsje staat namelijk dat zij was overleden op de Fluwelenburgwal 
hoek Prinsenhofsteeg. Nu zal je je gelijk afvragen: “Op de hoek van de Prinsenhofsteeg?”. Ja, 
in dit geval woonden ze echt op de hoek van de Prinsenhofsteeg. Verderop zal het duidelijk 
worden dat hier geen twijfel over kan bestaan. 
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Het hoe en wat over de Fluwelenburgwal.  
In de Grote reis -encyclopedie van Europa “Amsterdam” is het volgende te lezen: 
“Het huis aan de drie grachten” staat daar waar de Grimburgwal, Oudezijds Voor- en 
Oudezijds Achterburgwal samenkomen. Een steen in de gevel van de Oudezijds Voorburgwal 
vermeldt “Fluweelen Burgwal”, een oude naam voor dit gedeelte van de burgwal, die 
bewoond werd door rijken, die zich de weelde konden veroorloven in fluweel gekleed te gaan, 
echter de herkomst van de naam Fluwelen Burgwal is niet zeker”. 
 
De naam Fluwelenburgwal is waarschijnlijk rond 1820 veranderd in Oudezijds Voorburgwal 
 
Jacob Bicker Raije (om die nog maar eens van stal te halen) schreef op 19 januari 1740 in zijn 
dagboek het volgende:  

“Op den 19den Januari 1740 is er een prachtige begrafenis. Op den 12den Januari was 
de Hoog Wel Geb. Heere Vincent Maximiliaan Baron van Lockhorst, Heer van ter 
Meer en Maarsen, ‘gecommiteert weegens de Ridderschap uit de provincie Utregt in 
het Edel Mogent Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam’, in den ouderdom van 71 
jaren overleden. Deze groote meneer had op den Fluweelen Burgwal bij het Prinsenhof 
gewoond.” 

 
Niet mis hè. Als ik het bovenstaande lees, krijg ik de indruk dat Hendrik Keese het op latere 
leeftijd wel wat beter heeft gehad dan de gemiddelde burger in Amsterdam. Hij woonde 
namelijk ook bij het Prinsenhof. Maar hij was, voor zover ik het kan nagaan, geen eigenaar 
van het pand waar hij woonde. En wat huurde hij van dit pand? De eerste verdieping of de 
zolder? Hier is bijna niets met zekerheid over te zeggen. Maar dat hij op stand woonde is na 
het lezen van het bovenstaande wel zeker. 
 
In 1821, het jaar waarin Hendrik junior overlijdt, laat de overlijdensakte veel meer zien dan 
alle voorgaande sterfregisters bij elkaar. Zo staat er dat hij gestorven is in het pand Oudezijds 
Voorburgwal hoek Prinsenhofsteeg No.32 Kanton 2. Ook de aangevers werden vermeld. De 
eerste was de vader die op hetzelfde adres woonde en de tweede was Cornelis Hoogewoning, 
“wonende als boven No.33 / gebuur van de overledene van beroep tapper”. 
 
Kijk, nu komen we waar we zijn moesten. Oudezijds Voorburgwal hoek Prinsenhofsteeg 
No.32 Kanton 2 geeft een aanwijzing waar het huis gelegen moest zijn.  
Inmiddels was er in Amsterdam een huisnummering gekomen. Amsterdam werd ingedeeld in 
kantons (buurten) en elk huis wat binnen dat kanton viel kreeg een nummer.  
 
In 2008 heb ik op de omnummerlijsten kunnen vinden dat No.32 thans No.193 bis is, en dat is 
inderdaad op de hoek. 
Hendrik Keese woonde dus tussen het Prinsenhof en een “tapperij” in. 
 
Als Hendrik Keese als laatste van het gezin, in augustus 1824, komt te overlijden wordt het 
adres hetzelfde omschreven als bij zijn zoon Hendrik junior. 
 
Het Prinsenhof is thans (2009) Hotel the Grand. 
Het Hotel the Grand “het voormalige Prinsenhof” is een zeer chique tent. Het staat met zijn 
voorgevel haaks op de Oudezijds Voorburgwal, met zijn voordeur richting Prinsenhofsteeg 
waar vroeger ook de ingang van het binnenplein was. 
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Later zijn er ook wat uitbreidingen geweest zodat de binnenplaats wat kleiner werd en de 
uitbouw nu tot aan de Prinsenhofsteeg reikt. De ingang bevind zich thans op de Oudezijds 
Voorburgwal. (zie luchtfoto) 

 
 
Het Prinsenhof ook wel 
Admiraliteitshof. Links de ingang van 
de Prinsenhofsteeg. Vooraan de 
Fluwelen Burgwal, thans Oudezijds 
Voorburgwal. Datum gravure 1694 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De luchtfoto hieronder uit het jaar 2005 zal, hoop ik, alles nog duidelijker maken. 
 

 
Luchtfoto anno 2005  

 
1 Ingang naar de binnenplaats van het “Prinsenhof” aan de Oudezijds Voorburgwal No.195-197 

Thans Hotel the Grand. 
2 Oudezijds Voorburgwal hoek Prinsenhofsteeg No.193 bis. 

Hier woonde Hendrik Keese Klaver en Elsje Scherpenberg. 
3 De Prinsenhofsteeg 
4 Het oorspronkelijke “Prinsenhof “ Voorburgwal No.197 
5 Het binnenplein van het “Prinsenhof” - Hotel the Grand - 
6 Oudezijds Achterburgwal 
7 De Walenkerk aan het Walenpleintje. (Franstalig hervormde kerk) 
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Inmiddels zeer nieuwsgierig geworden naar de plaats waar Hendrik Keese en Elsje gewoond 
hebben ben ik gaan kijken naar het huidige pand. Als je het mij vraagt denk ik niet dat dit 
hetzelfde pand is. Volgens mijn bescheiden mening is hier het een en ander wel aan 
gewijzigd. Alhoewel, het pand hoek Oudezijds Voorburgwal Prinsenhofsteeg heeft, zo te zien, 
nog niet zo lang geleden een grondige restauratie ondergaan en het zou toch kunnen dat het in 
grote lijnen wel klopt. 
 

         
Foto links: De Oudezijds Voorburgwal anno 1955. Tot ca.1820 Fluwelenburgwal. 
Foto rechts: De Oudezijds Voorburgwal hoek Prinsenhofsteeg. Foto genomen op zaterdag 18-10-2008 
en heeft thans als No. 193 bis. In het midden de Prinsenhofsteeg en rechts de aanbouw van het 
Prinsenhof (thans Hotel the Grand). Het torentje op de achtergrond is van de Walenkerk. 
Links van de steeg het huis waar de familie Klaver van ca.1803 tot 1826 heeft gewoond.  
 
Toen zijn zoon Hendrik (het achtste kind van Hendrik en Elsje) in 1821 overleed stond in zijn 
overlijdensakte dat hun buurman van beroep tapper was. Volgens mij heeft het huis met de 
groene luifel altijd wel een horecabestemming gehad. In 1955 was het een koffiehuis en thans 
is het een Café. 
 

 
 
Dat het er in het bewuste pand, Oudezijds Voorburgwal hoek 
Prinsenhofsteeg, niet altijd vredig toeging bewijst de foto hiernaast. 
Er werden acties gevoerd naar aanleiding van toetreding van de 
Centrumpartij in de gemeenteraad. Het politiebusje staat voor de 
Prinsenhofsteeg.  
Datering foto: 26-04-1986. 
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Plattegrond met adressen waar Hendrik Keese en Elsje gewoond hebben. 
 

 
 

1 Raamgracht waar Hendrik Keese woonde toen hij ging trouwen in 1775 
2 Zeedijk waar Elsje woonde toen zij ging trouwen in 1775 
3 Haringpakkerssteeg hoek Damrak (voorheen Kapelsteeg hoek ’t Water) 
4 Oude Brugsteeg hoek Damrak (voorheen Oude Brugsteeg hoek ’t Water) 

Ze zijn ze na hun huwelijk gaan wonen op het stukje ergens tussen de nummers 3 en 4 
5 Roskamsteeg in 1787 
6 Binnenbantammersteeg in 1802 
7 Oudezijds Voorburgwal hoek Prinsenhofsteeg (voorheen Fluwelenburgwal hoek  
 Prinsenhofsteeg) vanaf ca.1803 tot 1824. 
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Verplaatsingen van het gezin binnen de gemeente Amsterdam voor zo ver op te maken 
uit diverse akten: 
 
1775 Raamgracht Hendrik Keese Klaver de eerste die in Amsterdam kwam wonen. Bij 

zijn huwelijk in 1775 woonde hij op de Raamgracht. 
1775 Zeedijk  Zijn vrouw Elsje Scherpenberg woonde bij haar huwelijk op de Zeedijk. 
 
1782 - 1786  Op ’t Water tussen de oude Brug en  de Capelsteeg. 

Na hun huwelijk zijn ze waarschijnlijk gelijk gaan wonen op ’t Water, 
in ieder geval woonden zij er in 1782. ‘t Water was vroeger een gracht 
met die naam. Na demping in 1883 kreeg het de naam Damrak. Ook de 
Capelsteeg veranderde in de Naam Haringpakkerssteeg 

 
1782 ’t Water bij de oude brug Aletta, dochter van Hendrik Keese is hier gestorven 
1783 ’t Water   Maragretha Elziena, dochter van Hendrik Keese is hier  
  gestorven 
1784 ’t Water   Trijntje, dochter van Hendrik Keese is hier gestorven. 
1784 ’t Water bij de Capelsteeg Hendrika Aletta, dochter van Hendrik Keese is hier 

gestorven 
1786 ’t Water  Catharina Jacoba, dochter van Hendrik Keese is hier 

gestorven 
 
1787 Roskamsteeg  Grietje, dochter van Hendrik Keese is hier gestorven. 
 
1802 Binnenbantammerstraat 30 Bij het huwelijk Cornelis Jan 
 
1808 - 1824 Fluwelenburgwal hoek Prinsenhofsteeg   
 
1808 Oudezijds Voorburgwal  Elsje Scherpenberg overleden. 
         hoek Prinsenhofsteeg    
1821 Oudezijds Voorburgwal  Hendrik junior, zoon van Hendrik Keese is op 
         hoek Prinsenhofsteeg   dit adres overleden. 
         No. 32 Kanton 2   
1824 Oudezijds Voorburgwal Hendrik Keese overleden. 
         hoek Prinsenhofsteeg 
         No. 32 Kanton 2  
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De getuigen, of het zelf getuige zijn bij de diverse gelegenheden: 
Omdat getuigen meestal familie of bekenden waren is dit lijstje samengesteld. Zie het als een 
soort geheugensteuntje. Soms duiken de namen met regelmaat op, maar het gebeurt ook dat 
men ze nergens meer tegenkomt. 
 
1775  huwelijk Hendrik Keese en Elsje Scherpenberg:   

moeder Marrigje Cornelis Wint geassisteerd met Treijntie Post. (of Kreijntie) 
K(T)reijntje Post was waarschijnlijk een dochter van Hendrik Jans Post en Marrigje 
Peters Wind. Deze waren de oom en tante van Marrigje Cornelis Wint. K(T)reijntje 
was dus waarschijnlijk een nicht van Marrigje Cornelis Wint. 

 
1776  Doop Cornelis Jan. Doopgetuigen waren Jan Rondeau en Saartije Rijke.Jan (Jean) 

Rondeau was gehuwd met Susanne Cromelin. Zij waren lidmaat van de Oude Waalse 
kerk (Waals-Hervormd) Vandaar hun Franse namen.  
Saartje (Sara Cornelia Christina) Rijke was gehuwd met Hendrik Rens. 

 
1777  Doop Margaretha Elziena. Doopgetuigen waren Willem Bruijn en Margreta Bosman. 

Deze mensen waren gehuwd met elkaar. 
 
1779  Doop Trijntje. Doopgetuigen waren Jan de Ruijter en Trijntje Buijtenpost (mogelijk 

heette zij Luijten Post) 
 
1782  Doop Aletta.  Doopgetuigen waren Hendrik de Booijs en Aletta Vergeer. 
 
1784  Doop Hendrika Aletta. Doopgetuigen waren Hendrik de Booijs en Alietta de Booijs. 
 
18-03-1785  Hendrik Keese was getuige bij het huwelijk van Catharina Elsabeen 

  Scherpenbergs (Elsje)  
In de huwelijksakte:  Compareerden als vooren, Anthonie Eskes, van ’s Hage 
   Gerefor; Oud 26 jaar op Wittenburg Ouders doot 
   Geads; met Coenraad Lindeman op ’t Water 
   Catharina Elsabeen Scherpenbergs 
   van Furstenouw Gerefor, Oud 25 jaar woont als boven 
   Ouders doot, Geads; met Hendrik Claver op ’t Water 
Opmerkingen: Ook dit Elsje kon niet schrijven en ondertekend de akte met een kruisje. 
 
1786  Doop Catharina Jacoba. Doopgetuigen waren Jan Paulus Krauth en Anna Jacoba 

Schröder. Deze mensen waren gehuwd. Hun eerste dochter was Anna Catharina Maria 
Krauth ~ 25 december 1783 Evangelisch-Luther. † 20-02-1859 te Buurmalsen. 

 
1787  Doop Grietje. Doopgetuigen waren Cornelis Klaver (ook genaamd Cornielis) en 

Mietije Piepers 
 
16-11-1787  Hendrik Keese en Elsje waren doopgetuigen bij de doop van Elsje Eskes. 

Gedoopt: Evangelisch-Luthers, (Lutherse kerken) 
in de akte: Elsje dochter van Anthoni Eskes en Elsje Scherpenberg 
Getuigen: Hendrik Klaver en Elsje Scherpenberg 
Zij was een dochter van Anthonie Eskes en Elsje Scherpenberg. Waarschijnlijk 
was zij een nicht van Elsje (dochter van haar broer?) In ieder geval was het een 
bekende omdat Hendrik en Elsje doopgetuigen waren. 
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1791 Doop Hendrik. Doopgetuigen waren Hendrik Klip (ook genaamd Klep) en Krijntje 
Klaaver Deze mensen waren in 1775 gehuwd. Krijntje * ca.1741, afkomstig van 
Vollenhove was een zus van Jan Claver * ca.1736 (gehuwd met Trijntje Luijte Post) 
Hun vader was Jan? Claver. 

 
27-11-1793 Hendrik en Elsje waren doopgetuigen bij de doop van Elsiee Jogman.  

Zij was de dochter van Jan Frederik Jogman en Chriente Klaver (ook genaamd 
Krijntje). Dit huwelijk kende meerdere kinderen, onder andere een Marretje. Zij werd 
gedoopt op 27 november 1793.  
Bij deze  doop waren Cornelis Klaver en Grietije Lamffers doopgetuigen. 
Ook deze mensen moeten bekenden en/of familie zijn geweest van Elsje en Hendrik 
Keese. Chriente Klaver was wellicht een jongere zus van Hendrik Keese- en Cornelis 
Klaver. 

 
03-05-1795  Omdat het Elsiee uit 1793 waarschijnlijk vroeg gestorven was werd het 

volgende kind van Jan Frederik Jogman en Chriente Klaver weer Elsiee 
genoemd. Dit kind werd hervormd gedoopt in de Nieuwe kerk. De 
doopgetuigen waren Hendrik Keese en Elsje en ditmaal werd ook Elsje, Elsiee 
genoemd. 
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Overzicht: Geboorte - Overlijden op jaartal van het gezin Hendrik Keese en Elsje 
 
1588 t/m 1794/1795 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
 
1750 ~ Hendrik Keese Klaver 
    | 
1751 * Elsje Scherpenberg 
    | 
1775 x Hendrik en Elsje 
    | 
kinderen: 
1776 ~ Cornelis Jan 
    | 
1777 ~ Margaretha Elziena 
    | 
1779 ~ Trijntje 
    | 
1782 ~ Aletta    1782 † Aletta (bijna 2 mnd. oud) 
    |         |          
    |     1783 † Margaretha Elzina (5 jaar oud) 
    |         |       
1784 ~ Hendrika Aletta  1784 † Trijntje (4 jaar oud) 
    |         | 
    |     1785 † Hendrika Aletta (bijna 1 jr.oud) 
    |         | 
1786 ~ Catharina Jacoba  1786 † Catharina Jacoba (2 mnd. oud) 
    |         | 
1787 ~ Grietje    1787 † Grietje (bijna 6 mnd. oud) 
    |         | 
1791 ~ Hendrik        | 

1795 Begin Bataafse Republiek 
         | 

1801 Begin Bataafse Gemenebest 
         | 
         1805 † Cornelis Jan (28 jaar oud) 
             | 
    1806 Begin Koninkrijk Holland 
         | 
         1808 † Elsje Scherpenberg (ca.62 jr.) 
             |   
    1810 Begin eerste Franse Keizerrijk 
         | 
    1813 Begin Vorstendom der Nederlanden 
         | 
    1815 Begin Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
         | 
         1821 † Hendrik junior (29 jaar oud) 
             | 
         1824 † Hendrik Keese (74 jaar oud) 
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