
 



Het gezin van Hendrik Klaver en Grietje Sjoenis 
 

  Hendrik Klaver 
zoon van: Cornelis Jan Klaver en Gesina Vliem 
  * 13-03-1803 Amsterdam 
  ~ 15-05-1803 Amsterdam (hervormd, in de Oude kerk) 
  † 05-12-1857 Amsterdam (54 jaar oud) 
  x 28-07-1824 Amsterdam 
  Grietje Sjoenis 
dochter van: Cornelis Johannes Sjoenis en Nelletje Haselager   

~ 11-04-1802 ’s Gravenland (gereformeerd) 
† 27-09-1868 Amsterdam (66 jaar oud) 

 kinderen: 01 Hendrik Johannes Klaver 
* 05-10-1824 Amsterdam 
† 04-12-1861 Amsterdam (37 jaar oud) 
x 14-11-1849 Amsterdam 
Maria Sara Henriëtta Vermeulen 

   dochter van Nicolaas Vermeulen en Jannigje Wil 
* ca.1825 Utrecht 
† 
02 Cornelis Jan Klaver 
* 14-10-1826 Amsterdam  
† 22-11-1855 Amsterdam (29 jaren) 

   03 Jan Klaver 
* 20-09-1828 Amsterdam 
† 07-08-1905 Amsterdam (77 jaar oud) 
x 22-12-1852 Amsterdam 
Antonetta Johanna vande Bilt 
dochter van Johannes van de Bilt en Catharina Smals 
* 19-11-1830 Utrecht 
† 08-06-1900 Amsterdam (69 jaar oud) 
04 Grietje Klaver 

   * 03-07-1830 Amsterdam 
   † 29-07-1830 Amsterdam (4 weken) 
   05 Margaretha Petronella Klaver 

* 27-11-1831 Amsterdam 
† 15-06-1919 Amsterdam (87 jaar oud) 
1ste x 28-05-1863 Amsterdam 
Herman Cornelis Bouman 
zoon van Hermanus Bouman en Matje Stolp 
* ca.1835 Amsterdam 
† 21-02-1867 Amsterdam (34 jaar) 
2de x 27-02-1878 Amsterdam 
Johannes van der Heide 
zoon van Jacob van der Heide en Eike Sijmens de Beer 
* 06-10-1821 Dantumawoude 
†  
06 Frederik Hendrik Klaver 
* 02-09-1834 Amsterdam 
† 02-06-1841 Amsterdam (6 jaren) 
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07 Bernardus Klaver 
* 05-10-1836 Amsterdam 
† 17-06-1841 Amsterdam (4 jaren) 

              08 Geertrui Klaver 
* 04-07-1838 Amsterdam 

                     † 05-02-1841 Amsterdam (2 ½ jaren) 
                           09 Jacob Ferdinand Klaver 

* 27-07-1840 Amsterdam 
                           † 17-06-1841 Amsterdam (11 maanden) 

10 Alida Klaver 
* 13-03-1843 Amsterdam 
† 31-03-1868 Amsterdam (25 jaar oud) 
x 26-02-1868 Amsterdam 
Johannes ter Heege 
zoon van Wesjel Frederik ter Heege en Berendina Hageman 
* ca.1844 Amsterdam 
† 

 
Aan onderstaande stamreeks is te zien dat na de beschrijving van Hendrik Keese en 
Cornelis Jan het nu de beurt is aan onze oud-ouders Hendrik Klaver en Grietje Sjoenis 
 
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 
 
Geboorte en doop van Hendrik 
 
Bij Hendrik vond ik niet alleen zijn doopdatum maar ook zijn geboortedatum.  
Zoals de notitie in het doopboek laat zien, werd Hendrik op zondag 15 mei 1803 in de 
Nederlands hervormde kerk (oude kerk) gedoopt door Dominee Ten Bosch. Tevens werd een 
melding gemaakt van zijn geboortedatum, wat eigenlijk een uitzondering was. Hij werd een 
maand eerder geboren op 13 maart 1803. Bij de doop van Cornelis Jan, Hendriks vader, was 
het vastleggen van de geboortedatum nog geen gewoonte. Hierdoor kon ik niet bepalen hoe 
oud hij precies was. Bij Hendrik kon dit dus wel. Nog even terug naar het doopboek. 
Hendriks doopgetuigen waren Opa en Oma, omschreven als Hendrik Klaver en Elssie 
Scherpenberg. 
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afbeelding links:  de vermelding in het doopboek van Hendrik Klaver. 
foto midden:            de oude kerk waar Hendrik gedoopt is. Anno 1815  
foto rechts:  Oudekerksplein met Oude Kerk gezien uit zuidelijke richting. Anno 1840 (ca.) 
 
Naar alle waarschijnlijkheid is Hendrik geboren op de Fluwelen Burgwal - hoek Korte Nizel. 
Een foto van deze plek vindt u bij de beschrijving die ik van Cornelis Jan, zijn vader, heb 
gegeven.  
 
De doop van Grietje Sjoenis 
 

links: uittreksel van het doopregister 
 
 
De vertaling van het uittreksel gaat 
als volgt: 
 
No.33 Uit het Doop Register 
 der Gereformeerde in de 
 Gemeente ’S Gravenland  
  Consteerd,  
Dat op den Elfde April des Jaars  
Agttien Honderd en Twee gedoopt 
i       s  Grietje 
dochter van Cornelis Johannes  
Sjoenis En Nelletje Haselager 
 voor Extract Conform  
 het voormelde Register, be- 
 rustende onder de onderge-
 tekende Schout, ambtenaar
 van der Burgerlijke Stand in 
 de Gemeente ’S Graveland 
 den 14 Junij 1824. 
  H.P.Schimmel 
 

Onderaan de bladzijde staat nog dat de akte gezien is door de President der rechtbank. 
 
Voor alle duidelijkheid: de afbeelding hierboven is niet de inschrijving van de doop in het 
doopregister maar een uittreksel dat zij nodig hadden om te kunnen trouwen in Amsterdam. 
 
 

 3



In tegenstelling tot Hendrik is de geboortedatum van Grietje niet bekend, maar wel haar 
doopdatum: 11 april 1802. 
 

              
foto links: De Nederlandse Hervormde Kerk in ’s Gravenland waar Grietje gedoopt is. 
foto rechts: Het interieur van de kerk 
 
Terecht zul je opmerken dat de foto’s van de hervormde kerk zijn, maar dat Grietje 
gereformeerd gedoopt is. Dat zit zo. De Nederlandse Hervormde Kerk in ’s Gravenland was 
sinds 1816 de naam voor de Nederduits(ch) Gereformeerde Kerk die tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog de officiële kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was geworden. 
Vóór 1816 luidde de naam van dit kerkgenootschap voluit de Nederduits Gereformeerde 
Kerk. In 1816 werd de naam officieel veranderd in Nederlandsche Hervormde Kerk en 
naderhand in Nederlandse Hervormde Kerk.  
Eigenlijk is Grietje van religie dus Nederduits Gereformeerd. 
 
De jeugd van Hendrik en Grietje 
 
De jeugd van Hendrik en Grietje verliep, bij Hendrik in ieder geval, niet echt vlekkeloos. 
Nauwelijks twee jaar oud komt zijn vader te overlijden en twee jaar later is zijn moeder 
hetzelfde lot beschoren. We schrijven dan 29 januari 1808. Hij heeft nog een gelukje: zijn 
grootouders leven alle twee nog en zo kan het gebeuren dat een bijna vierjarig weesje bij opa 
en oma gaat wonen. Op de hoek van de Ouderzijds Voorburgwal en de Prinsenhofsteeg zal hij 
het grootste gedeelte van zijn jeugd en jonge jaren doorbrengen. Maar eerst krijgt hij nog een 
flinke tegenslag te verwerken als vier maanden later, op 4 juni, ook zijn oma overlijdt. Zij is 
dan 57 jaar oud. Naar alle waarschijnlijkheid wordt hij dan verder door zijn opa opgevoed. 
Voor Grietje lag het enigszins anders. Zij was twintig toen zij haar moeder verloor, maar had 
in ieder geval haar vader nog bij haar huwelijk in 1824. Maar net als bij de ouders van 
Hendrik is de moeder van Grietje niet echt oud geworden. Vijfenveertig jaar heeft zij gehaald, 
wat in ieder geval hoger was dan het gemiddelde. Ter vergelijking: vrouwen werden in 1840 
gemiddeld niet ouder dan achtendertig jaar, mannen nog geen zesendertig. De gemiddelde 
leeftijd is nog lang zo gebleven, mede doordat er veel ziekten uitbraken. Onder andere 
Cholera was een van de grote boosdoeners, maar hierover later. 
  
De 19de eeuw is volgens de gangbare opvatting een saai tijdperk. Een burgerlijk benepen 
eeuw die eigenlijk pas wat begon te worden vanaf 1880. Maar eigenlijk was de eeuw niet saai, 
eerder rusteloos. 
 

 4



Als Hendrik drie jaar is komt Lodewijk Napoleon aan de macht en als hij 7 jaar is wordt 
Lodewijk weggesaneerd door zijn broer Napoleon Bonaparte. Deze ziet zijn kans schoon en 
lijft Holland bij Frankrijk in. De bezetting duurt tot 1813, wanneer Napoleon wordt verslagen 
bij Leipzig. Dan trekken de Fransen hun troepen uit Holland terug en is Nederland bevrijd van 
het Franse juk. 
Willem, de zoon van stadhouder Willem V, komt op 30 november 1813 in Scheveningen aan 
land. In 1815 wordt hij de eerste koning van het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland kan 
eindelijk weer aan het werk. 
“Na regen komt zonneschijn,” zingen de Hollanders als van Hoogendorp zijn proclamatie  
aan het volk besluit met: “De zee is open, de koophandel herleeft”. Maar de weg naar de zee 
is helemaal niet open. Men had tijdens de bezetting door de Fransen het baggeren van de 
haven voor het gemak maar achterwege gelaten. Zodoende was de doorgang nabij Pampus 
volledig dichtgeslibd. Niks geen “zonneschijn” zoals men zong. 
De koning adviseert om Holland op zijn smalst door te graven, maar zijn adviseurs, 
waaronder Hoogendorp, houden dit voor onmogelijk. Nee, zij zien meer in een kanaal naar 
den Helder. In 1819 gaat de eerste spa de grond in en in 1825 wordt het 75 km lange kanaal 
geopend. Pas dan is de weg naar de zee wel open en kan “de koophandel herleven”. Maar van 
dit advies wordt weinig gebruikgemaakt. Omdat de mensen de vakkennis en het doorzetten 
verloren zijn, komen veel initiatieven niet van de grond. Iedereen denkt dat de welvaart  
vanzelf weer terug zal komen en alles gaat zoals de trekschuit: heel traag. 
Het gezinsleven is in die tijd gezellig en besloten. Kindernamen als Stoffel en Leisbet zijn erg 
in trek. Er wordt saliemelk en slemp gedronken en vader rookt zijn lange Goudse pijp terwijl 
moeder het wasgoed mangelt. Talkkaarsen en olielampen zorgen voor verlichting. Gas is er al 
wel, maar niemand durft het te gebruiken. Het gewone leven kabbelt gezapig en rustig 
door. 
Om hier enigszins verandering in te krijgen, richt koning Willem I de Nederlandse Handels 
Maatschappij op. Dit is volgens hem de voortzetting van de Oost-Indische Compagnie. Deze 
maatschappij heeft inderdaad jarenlang de “koloniale” handel voortgezet, maar 
langzamerhand is zij overgeschakeld op het bankwezen.  
 
Om wat inzicht te krijgen in het preutse tijdperk voor het huwelijk van Hendrik en Grietje zal 
ik als voorbeeld een stukje citeren over de “zedeloosheid” en de bestrijding hiervan in die 
jaren. 
De zedeloosheidsbestrijding was een van de speerpunten in de strijd om de beschaving van 
het volk. Alles wat met seks te maken had, werd beschouwd als een potentieel gevaar voor de 
burgerlijke orde en dus werd alles wat met geslachtsverkeer te maken had verzwegen en 
verdrongen. Voor een meisje was seks voor het huwelijk heel gevaarlijk; het leidde tot het 
verlies van schaamte, van zedelijkheid en eerbaarheid. Seksuele omgang vóór het huwelijk 
was zondig en in strijd met Gods wet. Daarom leidde het in veel gevallen tot kindermoord en 
zo werd zedeloosheid in verband gebracht met schande en dood.  
Als voorbeeld wordt in een Volksleesboek uit 1819 het verhaal van Sientje verteld die 
zwanger is geworden van Kasper. Hij krijgt van een paardendokter aborterende middelen, 
maar de dominee komt er gelukkig nog net op tijd achter en Sientje en haar kind worden 
gered. 
  
In een ander verhaal uit een Zondagsboek van 1835 wordt melding gemaakt van iets dat 
minder goed afloopt en is het een en al dood wat de klok slaat. Een meisje raakt zwanger. 
Haar minnaar sterft van wroeging, haar moeder sterft van de schande en het kind sterft bij de 
geboorte. Het meisje zelf wordt krankzinnig.  
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Tot slot nog een verhaaltje om het af te leren. 
In een militair handboek uit 1815 wordt het bezoek aan hoeren ontraden. Bij wijze van 
illustratie wordt het verhaal opgenomen van een jongeman die zo aan de drank en de vrouwen 
verslaafd is, dat hij in korte tijd ten onder gaat. De verteller eindigt dit verhaal met de 
woorden: “Ik wenste wel dat vele jongelingen hem hadden zien sterven!” 
 
28 juli 1824: het huwelijk van Hendrik en Grietje 
 
Ik heb in dit boekje geen kopie van de huwelijksakte opgenomen, omdat hij zo moeilijk te 
lezen is en het er eigenlijk niet zo toe doet. Wel zal ik de inhoudelijke tekst vertalen, zodat het 
voor iedereen duidelijk zal zijn waar ik het straks over zal hebben. 
 
In de akte is onder andere het volgende te lezen. 
“Op heden 28 juli 1824  des middags ten 12 uren, zijn voor ons verschenen, ten einde een 
huwelijk aan te gaan, HENDRIK KLAVER, kleermakersknecht, geboren en wonende 
alhier, oud 21 jaren, gedoopt 15 Mei 1803 zoon van Cornelis Jan Klaver en Gesina Vliem 
beide overleden, ter ener en GRIETJE SJOENIS, geen beroep, van s’Gravenland, wonende 
alhier, oud 22 jaren, dochter van Cornelis Johannes Sjoenis, timmerman, wonende te 
s’Gravenland en wijlen Nelletje Haselager ter andere zijde. 
En consenteerde Hendrik Klaver, geen beroep, wonende alhier de éénige nog levende 
grootouder van des bruidegom, en de vader der Bruid consent alhier.” 
 
De huwelijkse bijlagen bestonden uit: “een Extract uit het “Register der Afkondigingen”, 
behoorlijk alhier geschied den 17 en 25 dezer, ten 2de   de doopcedullen der Verloofden, ten 
3de doodcedullen van de ouders der bruidegoms en de moeder der bruid.” 
 
“Waarna wij hun, bij name afzonderlijk, hebben afgevraagd: of zij elkander aannamen als 
Man en Vrouw; het welk door hun, ieder in het bijzonder, met ja beantwoord zijnde, hebben 
wij in naam der Wet uitspraak gedaan: dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd, in 
tegenwoordigheid van, Hendrik Klaver, geen beroep, grootvader, oud 75 jaren,  
Cornelis Johannes Sjoenis vader oud 51 jaren,  
George Frederik Emmert, tapper, oud 52 jaren en  
Hendrik Arondeus, instrumentmaker, oud 29 jaren allen wonende alhier. 
 
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten; Welke met ons 
hebben geteekend, Hendrik Klaver 
   G. Sjoenis 
   H. Klaver G.F.Emmert 
   C.J.Sjoenis H.Arondeus” 
 
Buiten de bovengenoemde akten trof ik nog een paar uittreksels aan, waaronder de 
ondertrouwakte. De ondertrouw vond plaats op donderdag 15 juli 1824. In de akte stond ook 
waar Hendrik woonde: bij zijn opa op de Oudezijds Voorburgwal - hoek Prinsenhofsteeg. (zie 
beschrijving van Hendrik Keese en Elsje). Grietje woonde in de Hoogstraat, maar haar vader 
woonde in ’s Gravenland. Hij was timmerman van beroep. 
 
Waarom Grietje in de (Oude) Hoogstraat woonde is mij niet duidelijk geworden. Als zij 
dienstbode was geweest, zou het logisch kunnen zijn dat zij in Amsterdam woonde, 
bijvoorbeeld bij haar werkgever. Maar in de huwelijksakte werd er melding gemaakt dat zij 
zonder beroep was. 
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Ook leuk is Hendriks inschrijving bij de Nationale Militie. Deze inschrijving geeft een 
opvallende kijk op zijn uiterlijk, omdat zijn signalement vermeld staat: 
Lengte: 1 EL 5 PM 9 dm 0 st. 
“Aangesigt:   Ovaal 
Voorhoofd: hoog 
Oogen:  blauw 
Neus:   breed 
Mond:  normaal                               
Kin:  spits 
Haar:  bruin 
Wenkbraauwen:normaal 
Merkbare Teekenen: pokdaalig” 
 
Laten we dat signalement maar eens verder onder de loep nemen. 
Zijn lengte was: 1 EL   5 PM        9 dm            0 st. 
Voor de duidelijkheid 1 EL  5 Palmen  9 duimen en 0 streep 
Vraag: was dit groot? Om dit uit te zoeken, moeten we eerst even terug naar de betekenis van 
de diverse maataanduidingen. 
Een el is een oude lengtemaat en bedroeg (althans in Nederland) circa 69,4 cm. De naam is 
afgeleid van de lengte van de onderarm, de ellepijp. Maar ook hier waren verschillende maten 
mogelijk. De maat werd lokaal, in ieder belangrijk handelscentrum, vastgesteld waardoor er 
verschillen optraden. Zo was de Amsterdamse el 68,8 cm en de Brabantse el 69,2 cm of 16 
tailles en ga zo maar door. 
Om hier een eind aan te maken werd in 1820 het Nederlands metriek stelsel ingevoerd en 
werd de el gelijkgesteld aan één meter. In de periode 1820-1870 (in deze periode werd het 
signalement van Hendrik samengesteld) was één el gelijk aan 10 palmen (decimeters). 
10 palmen stond weer gelijk aan 100 duimen (centimeters) en deze werden weer opgesplitst in 
1000 strepen (millimeter). 
Hendrik was dus omgerekend 1 meter, 5 decimeter en 9 centimeter. We zouden nu zeggen: hij 
was 1,59 meter. 
Nu we weten hoe groot hij was, rijst weer de vraag: “Was dit in die tijd groot?” 
De gemiddelde lengte van dienstplichtigen, geboren rond 1800, was 162,7 meter. Om de zaak 
te complementeren: de gemiddelde vrouw was in die tijd zo’n 6 cm korter. Hendrik was bijna 
4 cm onder het gemiddelde en dus kun je niet zeggen dat hij groot was.  
 
Als het bovenstaande waar is moet Grietje ongeveer een lengte van 1,57 meter hebben gehad. 
Al met al was het geen groot koppel, maar om nu te zeggen dat het opdondertjes waren is ook 
wat overdreven. Ik denk dat zij eigenlijk niet echt opvielen tussen de rest. Niet omdat je 
eroverheen keek, maar omdat heel veel mensen van deze lengte waren. 
 
Verder is Hendriks signalement niet erg opvallend. Over zijn haarkleur is misschien nog wat 
te zeggen. Deze was bruin maar volgens mij was hij roodbruin, misschien wel rossig gezien 
de vele blanke huidjes van zijn nageslacht. 
Wat wel opvalt is dat hij pokdalig was. Dit moet een gevolg zijn geweest van een voorgaande 
aandoening van de pokken waaraan hij geleden moet hebben. Waarschijnlijk moet hij al wat 
ouder zijn geweest toen hij de pokken kreeg. Het is namelijk zo dat, wie op latere leeftijd de 
pokken kreeg en genas, een pokdalige huid bleef houden. Echter acne is ook niet uit te sluiten 
als boosdoener van een pokdalig gezicht of  had hij misschien een grove huidstructuur? 
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Eigenlijk waren we bezig met het huwelijk, maar ik heb mij een beetje mee laten slepen door 
het onderwerp. Laten we nu dan maar terugkeren naar het huwelijk waar Grietje opgaf in de 
Hoogstraat te wonen. Of het de Oude of Nieuwe Hoogstraat betrof weet ik niet. Ik hou het 
maar op de Oude Hoogstraat. 
 

     
         Oude Hoogstraat. Anno 1906 ca.               Oude Hoogstraat. Anno 18-10-2008 
 
Ik schreef al eerder over de preutsheid in die tijd, maar ik kan het niet laten, dus nog maar een 
verhaaltje. Ditmaal over de huwelijksnacht en wat er zoal kon gebeuren. 
De meeste meisjes waren analfabeet op het gebied van de seks en gingen totaal onwetend het 
huwelijk in. In het omvangrijke dagboek van Maurits van Lennep, de derde zoon van de 
bekende romanschrijver Jacob van Lennep, staat een opmerkelijke passage over zijn 
huwelijksnacht. Zijn bruid Lore, een mooi en vrolijk meisje, was zich onbekommerd en 
opgewekt aan het voorbereiden op haar huwelijksdag. Haar oudere zusters vonden dat ze zich 
wel erg luchthartig gedroeg en besloten haar voor te lichten over wat haar te wachten stond. 
Ze vertelden haar dat ze de komende nacht iets moest ondergaan wat zo afschuwelijk was, dat 
alleen slechte vrouwen zich daaraan onderwierpen en dan nog alleen omdat ze ervoor betaald 
werden. Wat het precies was wilden de zusters niet zeggen, maar het zou een pijnlijke, 
beestachtige en vernederende marteling zijn. Lore schrok vreselijk; zij had gedacht dat ze 
alleen maar naast haar man in bed hoefde te liggen om zwanger te worden, maar nu werd haar 
verte1d dat er nog iets afschuwelijks zou gebeuren. Ze begreep dat ze de verloving niet op 
haar huwelijksdag kon verbreken, maar ze leed zo onder haar angsten dat ze koorts kreeg en 
de hele dag moest huilen. Uiteindelijk besefte ze dat God zelf dit afschuwelijke had ingesteld 
en dat ze de beproeving dapper moest dragen.  
Negen maanden en vier dagen na de huwelijksdatum werd hun zoon geboren. 
 
Hendrik en Grietje waren misschien niet zo preuts of meer waarschijnlijk, niet voorgelicht.   
Niet langer dan 2 maanden en 7 dagen na hun huwelijk kwam hun eerste kind Hendrik ter 
wereld. Om precies te zijn op 5 oktober 1824.  
Nu ik toch begonnen ben met hun eerste kind, ga ik maar verder met hun kinderschare. 
 
Het gezin van Hendrik en Grietje 
 
Het probleem in die tijd was niet zozeer om kinderen te krijgen, maar wel om ze te houden. 
Als je op bladzijde 1 de gezinssamenstelling bestudeert, valt het al gauw op dat de meeste van 
zijn kinderen niet oud zijn geworden. De oudste zoon, Hendrik Johannes, werd niet ouder dan 
37 jaar. Toch zag hij kans om tijdens zijn huwelijk met Maria Vermeulen nog vijf kinderen te 
krijgen met die restrictie dat er drie voor hun tweede levensjaar overleden.  
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Voor degenen die interesse hebben in het gezin van Hendrik Johannes en Maria Vermeulen, 
maar ook voor de gezinnen van de andere kinderen van Hendrik en Grietje, zal ik op het einde 
van dit boekje de gezinssamenstelling weergeven op een gezinsblad. 
Het tweede kind werd vernoemd naar opa en kreeg de namen Cornelis Jan. Maar ocharm, de 
jongen stierf ongehuwd op 29-jarige leeftijd. Volgens zijn overlijdensakte was hij boekbinder 
van beroep. Misschien niet zo’n geweldig beroep, maar ik denk dat het beter was dan het 
kleermakersvak van zijn vader en oudste broer Hendrik Johannes. 
 
Kind nummer drie was Jan. Het is dan inmiddels 1828 geworden, dus gemiddeld kwamen hun 
kinderen om de twee jaar, wat destijds geen uitzondering was. Het was hetzelfde als met hun 
lengte: ze weken niet echt af van de het gemiddelde. 
Jan trouwde in 1852 met Antonetta Johanna van de Bilt, een Utrechtse, die met haar broer in 
Amsterdam woonde. Omdat Jan en Antonetta onze grootouders zijn worden zij apart 
beschreven in het boekje “Jan Klaver en Antonetta van de Bilt. Hun leven, wonen en werken 
in de periode 1828-1905”. 
 
Grietje was hun volgende spruit, maar werd niet ouder dan vier weken. Haar hele 
levenscyclus speelde zich af in de maand juli van het jaar 1830. 
 
Margaretha Petronella, oftewel Grietje, bracht het er beter vanaf. Zij werd 87 jaar oud en dat 
is wat je noemt een respectabele leeftijd. Zij trouwde in 1863 op eenendertig jarige leeftijd 
met Herman Cornelis Bouman van wie zij in 1866 een dochter kreeg. 
Toch had zij voor haar huwelijk ook al een kind. Dat dit kind van deze Herman was geloof ik 
eigenlijk niet. In veel gevallen werd er bij het huwelijk dan in de marge van de akte gezet dat 
het kind door het huwelijk was erkend. In dit geval stond er niets, dus zal het wel van iemand 
anders geweest zijn. Overigens huwde zij voor een tweede maal nadat Herman al op 
tweeëndertigjarige leeftijd was overleden. 
Van haar tweede man, Johannes van der Heide, heeft zij volgens mij geen kinderen meer 
gekregen. Zie voor verdere gegevens de gezinssamenstelling achter in het boekje. 
 
Kind zes, Frederik Hendrik, werd geboren in 1834. Of de mensen nog niet voldoende ziekten 
hadden, brak in 1832 de eerste cholera-epidemie uit, ook wel de “Aziatische braakloop” 
genoemd. Een dodelijke ziekte die in de negentiende eeuw tienduizenden slachtoffers eiste. 
En dat was geen wonder, want het was met de hygiëne bijzonder slecht gesteld. 
 
Begin 1832 kon men in Nederlandse kranten lezen dat deze nieuwe onbekende en 
onverklaarbare ziekte, die zo angstaanjagend en meedogenloos om zich heen greep, Parijs had 
bereikt. Hier vielen nog meer slachtoffers dan in Engeland en de inwoners van Parijs werden 
hysterisch. Geruchten verspreidden zich bijna even snel als de besmetting. Zo zouden artsen 
een bonus krijgen voor iedere arme die stierf aan de cholera, kasteleins zouden hun wijn 
vergiftigen en zelf antistoffen hebben ingenomen en iedereen die zich ophield in de buurt van 
waterputten werd ervan verdacht het water te vergiftigen. Apothekers verdrievoudigden de 
prijzen van geneesmiddelen, die overigens niet hielpen. Vluchtelingen uit Parijs brachten de 
ziekte naar België. Inmiddels had Nederland tijd zich voor te bereiden op de komst van de 
epidemie die zo onherroepelijk dichterbij kwam. 
 
Een Utrechtse arts beschreef in 1832 zijn eerste ervaring met de cholera. Hij werd bij een 
vijfjarig meisje geroepen, dat duidelijk de ziekteverschijnselen vertoonde zoals die in de 
kranten werden beschreven. Ze lag in een kruiwagen in een koud achterhuisje. Er stonden 
talloze buren omheen die waren gekomen om de vreemde ziekte te bekijken. Omdat de dokter 

 9



rekening hield met besmettingsgevaar liet hij iedereen wegsturen, maar een man van zestig 
wilde niet vertrekken; hoofdschuddend bleef hij vol medelijden naar het kind kijken. Het 
meisje huilde met de typische hese cholerastem dat ze bij haar moeder wilde blijven, maar de 
dokter liet het kind naar een nieuw ingericht cholerahospitaal brengen. De oude man raakte 
hierdoor nog meer van streek en de dokter zag toen onmiddellijk dat ook hij de ziekte had. 
Voor de ogen van de dokter veranderde de man in een uitgemergelde figuur en tien uur later 
was hij dood. Het meisje overleed twee dagen later. Het verloop van de ziekte was heel snel. 
Binnen een uur veranderden mensen van uiterlijk. Getroffenen ondergingen helse krampen, 
hadden hevige dorst, maar moesten tegelijkertijd braken en ze leden aan heftige diarree. Het 
gezicht viel in, de ogen begonnen uit te puilen, de stem werd hees en de huid verkleurde 
zwartblauw. De zieke voelde ijskoud aan en tegen het einde kreeg hij een merkwaardige glans 
in de ogen. Binnen een paar uur kon een gezond iemand overlijden aan wat ook wel 'de 
blauwe dood' werd genoemd. Omdat cholerapatiënten zo koud aanvoelden, gebeurde het wel 
dat ze al dood werden verklaard terwijl ze nog enige uren lijden tegoed hadden. Er deden 
verhalen de ronde van kisten die al in graven werden neergelaten, toen men op het laatste 
moment getik hoorde omdat de persoon in kwestie toch nog niet dood was. lederen was 
doodsbenauwd voor de ziekte, die zomaar op verschillende plaatsen tegelijk kon uitbreken en 
geen enke1 patroon leek te hebben. Het gevoel van onveiligheid groeide daarom onder de 
bevolking; men ste1de zich de cholera voor als een ongrijpbare misdadiger die overal op kon 
duiken als een sluipmoordenaar. Een onzichtbare macht, het vleesgeworden kwaad, een straf 
van God. 
Mensen werden dan ook aangespoord zich tot God te wenden om het grote kwaad af te 
houden. Een predikant, genaamd Coenraad Mel, bood een geschriftje aan met de titel “Gebed 
in tijden van cholera.” Het kostte maar 1 cent per exemplaar en 80 cent voor 100 stuks. 
Anderen sleten stichtelijke traktaten, zoals de hoogleraar en dichter Bernard ter Haar, die 
adverteerde met de tweede druk van zijn “Woorden van troost en besturing in dagen van 
droefheid en rouw”. Oorspronkelijk was dat een werkje over de pest, maar het bleek ook 
geschikt in deze nieuwe situatie. 
 
In totaal stierven er bij de eerste uitbraak van cholera in 1832 10108 mensen. De tweede 
uitbraak was nog verwoestender. In 1848-1849 brak naast de cholera ook de aardappelziekte 
uit, met als gevolg grote hongersnood door de hoge voedselprijzen. Er stierven 22.460 
mensen. Bij de laatste hevige uitbraak in 1866-1867 vielen er 21286 doden. Pas in 1883 werd 
de boosdoener ontmaskerd. Robert Koch publiceerde toen de ontdekking van de 
cholerabacterie, die vooral bleek te gedijen in stilstaand en vervuild water. Pas toen werd 
bewezen dat het gebruik van vervuild water uitetst gevaarlijk kon zijn. De hygiëne was 
inmiddels al wel wat toegenomen, vooral dankzij de aanleg van waterleidingen. 
 
Maar laten we niet vooruit lopen op de zaak en verder gaan met Frederik Hendrik. Dat het 
ventje niet ouder werd dan zes jaar zal na het vorige niemand meer verbazen. 
Ook de drie daaropvolgende kinderen stierven jong. Sterker nog, zij stierven in hetzelfde jaar. 
1941 was het jaar van de beproeving voor Hendrik en Grietje.  
Na Frederik Hendrik werden achtereenvolgens Bernardus, Geertrui en Jacob Ferdinand 
geboren. Allen stierven in het jaar 1841. In februari stierf Geertui, zij was twee en een half 
jaar oud. Daaropvolgend stierf in juni, goed vier maanden later, de al eerder genoemde 
Frederik Hendrik. Maar de grote klap kwam vijftien dagen later, toen zowel Berardus als 
Jacob Ferdinand stierven op de 17de van de maand juni. Bernardus werd niet ouder dan vier 
jaar, terwijl Jacob Ferdinand maar elf maanden oud werd. De aangiftes van hun overlijden 
staan op dezelfde bladzijde van het sterfregister. Jacob Ferdinand werd ’s morgens 
aangegeven en Bernardus ’s middags. 
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Zo kon het gebeuren dat Hendrik en Grietje in een tijdsbestek van vijf maanden vier kinderen 
verloren. 
 
Wat er toen is gebeurd heb ik nog steeds niet kunnen achterhalen maar het kan van alles 
geweest zijn. De voornaamste doodsoorzaak in de negentiende eeuw in Nederland is niet 
bekend, omdat de oorzaak van overlijden niet stelselmatig werd opgeschreven, ook niet na de 
invoering van de Burgerlijke Stand in 1811. Van elke vier kinderen die er geboren werden, 
stierf een kwart vóór het zesde jaar. Longontsteking, tering en mazelen waren dodelijke 
ziektes. Elk decennium kende wel een of twee uitbraken van cholera, pokken, roodvonk of 
mazelen. Vooral de cholera en de pokken eisten duizenden slachtoffers. Veel mensen overle-
den zonder medische bijstand. Velen hadden geen geld voor een arts, maar ook vond men het  
vaak niet nodig om een arts te raadplegen bij een voorspelbare dood. 
De negentiende eeuw kende diverse rituelen rondom de dood. Wanneer iemand was gestorven 
werd in het huis de klok stilgezet, de gordijnen of de luiken werden gesloten en de 
nabestaanden hulden zich in uitgebreide rouwkleding. De rouwperiode kon voor de directe 
nabestaanden soms wel een jaar duren. In eenvoudige milieus, die zich geen uitgebreide 
rouwkleding konden veroorloven, droeg men vaak alleen een rouwband om de arm. Onder de 
gegoede stand was het niet ongebruikelijk om rouwsieraden te dragen. Meestal waren dat 
zwarte sieraden van glas, hout, been of git. Soms was er haar van de overledene in het sieraad 
verwerkt. Als men in de rouw was, droeg men geen zilver of goud. 
Dit laatste had ik eigenlijk ook niet verwacht van onze betovergrootouders. Zij waren volgens 
mij niet erg bemiddeld, maar daarover later. 
 
Het laatste en tiende kind werd weer een dochter. Alida werd zij genoemd. Waarschijnlijk zal 
dit wel omgebogen zijn naar Aaltje. Als zij in 1843 geboren wordt, zijn alle mogelijke ziekten 
nog volop aanwezig maar daar zullen wij het maar niet meer over hebben. 
Ook Aaltje laat zich niet onbetuigd en krijgt, zoals ze dat toen noemden, een ‘voorkind’. Het 
kind, Johannes genaamd, krijgt bij zijn geboorte de achternaam van de moeder. Johannes 
Klaver komt in 1867 ter wereld en drie maanden later treedt zijn moeder Aaltje in het 
huwelijk met Johannes ter Heege. 
Het feit dat het kind, Johannes Klaver, dezelfde voornaam heeft als de aanstaande echtgenoot 
van zijn moeder zegt al iets over hun verhouding. Maar ook in de huwelijksakte wordt 
melding gemaakt van dit kind. Er is een passage opgenomen in de marge van de akte en die 
gaat als volgt. “En verklaarden de verloofden bij deze te erkennen een kind genaamd 
Johannes Klaver, geboren alhier den Achtsten December Achttienhonderd Zeven en Zestig”. 
Volgens mijn bescheiden mening is dit kind met zijn achternaam gewoon Klaver blijven 
heten. 
Tot slot kan ik nog meedelen dat Aaltje de leeftijd van maar vijfentwintig jaren heeft mogen 
bereiken. Ook Aaltje vindt u bij gezinssamenstelling en gezinsblad achterin dit boekje. 
 
Hiermee sluit ik dit hoofdstuk af en ga ik verder met het wonen, werken en de 
omstandigheden daarbij. Het zal een beetje door elkaar heen gaan lopen, maar ik hoop dat u 
het kunt blijven volgen. Het chronologisch blijven volgen van de gebeurtenissen zal minstens 
zoveel problemen opleveren, vandaar. 
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Wonen en werken van Hendrik en Grietje 
 
Hendrik en Grietje zijn na hun huwelijk bij opa, Hendrik Keese, gaan wonen. Dat valt op te 
maken uit de geboorteakte van hun eerste kind. Het beroep van Hendrik werd toen 
omschreven als kleermakersknecht. Ook de beide getuigen, Hendrik Meyer en Willem 
Wolbeer waren kleermakersknechten. Zo te zien zaten zij dus in het kleermakersmilieu. 
 
Anderhalve maand na het overlijden van Hendrik Keese op 21 augustus 1824 komt het eerste 
kind van Hendrik ter wereld. Hendrik Keese heeft het niet meer mogen beleven om zelfs maar 
van één achterkleinkind te genieten. 
Kort na de geboorte van het kind zijn Hendrik en Grietje naar de Kloveniersburgwal no.77 
vertrokken. Waarom ze gingen verhuizen? Misschien had opa het huis gehuurd en woonde 
Hendrik bij hem in, dus bij overlijden van de hoofdhuurder moest hij het veld ruimen. Dit zou 
zomaar kunnen. (Kloveniersburgwal no.77 werd later omgenummerd naar no.22 c.q hoek 
Koestraat) 
Het pand aan de Kloveniersburgwal werd echter niet door hen alleen bewoond. Uit de 
geboorteakte van Jan is op te maken dat een zekere Hendrik van der Vies, zijn doopgetuige, 
op hetzelfde adres woonde. 
In dezelfde akte geeft Hendrik op dat hij winkelier was en Hendrik van der Vies beweerde dat 
ook te zijn. Of er nog meer mensen op dit adres woonden weet ik niet maar het was in het 
drukke Amsterdam wel de gewoonte om elk plekje te benutten als woonruimte. Later in de 
19de eeuw werden zelfs de kelders bewoond. Dat dit de nodige ellende met zich meebracht 
kun je wel begrijpen. 
Op het adres Kloveniersburgwal 77 hebben ze tot ongeveer 1830 gewoond. Hun kinderen 
Cornelis Jan, Jan en Grietje zijn hier geboren. Vervolgens zijn ze verhuisd naar 
Kloveniersburgwal no.49. Dit adres is later omgenummerd naar nummer 47 hoek 
Onkelboeresteeg. 
 
Omdat het adres Kloveniersburgwal no.77, tevens het geboortehuis van Jan, later besproken 
gaat worden in de beschrijving van Jan en Antonetta van de Bilt, kunnen we dit met een 
gerust hart overslaan en verder gaan met laatst genoemd adres, Kloveniersburgwal no.49 
 

   
Het huidige adres Kloveniersburgwal nummer 47  
foto links: Links de Onkelboeresteeg en rechts van de steeg het nummer 47. 
foto rechts: In het midden van de foto, een beetje achter een boom verscholen, de   
  Onkelboeresteeg. 
  Op de voorgrond de brug van de Nieuwe naar de Oude Hoogstraat. 
  Op de achtergrond is de Zuiderkerktoren te zien. 
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Kloveniersburgwal 49 is niet meer in de oorspronkelijke staat. In 1896 is de hele boel 
opgekalefaterd en gemoderniseerd. Het enige wat u uit bovenstaande foto op kunt maken is de 
plaats en enigszins de sfeer uit het verleden. 
 
Waarom Hendrik nu ineens zegt winkelier te zijn weet ik ook niet. Misschien was hij het 
kleermakersknecht zijn beu en is hij samen met Hendrik van der Vies een eigen kledingzaakje 
begonnen. Ook bij de geboorte van zijn dochter Margaretha Petronella is hij volgens de akte 
nog steeds winkelier, net als Hendrik Vies, die nog steeds op hetzelfde adres verblijft als onze 
Hendrik. Hij was dus mee verhuisd. 
 
De tijd begon hoe langer hoe onrustiger te worden. Een jaar voor de geboorte van Margaretha 
Petronella in 1830 ontstonden in diverse landen zoals Frankrijk, Polen, Italië en Griekenland 
revolutionaire bewegingen. 
Op 18 november 1830 roept België zijn onafhankelijkheid uit onder het koningschap van 
Leopold van Saksen-Coburg. Nederland verzet zich negen jaar, maar in 1839 erkent ook 
Willem I de Belgische onafhankelijkheid. De strijd tegen België met onder andere de 
tiendaagse veldtocht had behoorlijk wat geld opgeslokt. Het land kwam in een flinke 
economische depressie waar het pas in de jaren ‘40 een beetje bovenop ging komen. Maar dat 
was al onder de zoon van Willem I, uiteraard Willem II. 
 
Het zal ook Hendrik en Grietje niet in de koude kleren zijn gaan zitten. In deze roerige tijd 
zien we in de geboorteakte van Frederik Hendrik dat het beroep van zijn vader Hendrik 
schutter was en dat hij de aangifte aan een ander had overgelaten. Waarschijnlijk moest hij op 
dat moment dienst draaien. Maar misschien was hij ziek of gewond. Wie zal het zeggen? 
 
Omdat ik er altijd van uit ben gegaan dat de schutterij van véél vroeger dateerde, verbaasde 
het mij dat Hendrik ineens schutter was geworden. Hoe zat dat eigenlijk? 
 
De schutterij van Amsterdam was inderdaad al zeer vroeg opgericht, zo tussen 1350 en 1394. 
De schutterij diende als steun voor het lokale gezag, mede doordat de officieren benoemd 
werden door het stadsbestuur. Ze hielden orde in de stad en desnoods hielpen zij het leger. 
Het politieapparaat bestond nog niet, dus de schutterij was een uitkomst. 
Tijdens de Franse tijd was deze schutterij, zoals zo veel dingen, op een laag pitje komen te 
staan. Maar toen de Fransen verdwenen waren, werd in 1815 de schutterij nieuw leven 
ingeblazen. Na wat gehannes en onvolkomenheden werd op 11 april 1827 een nieuwe, goed 
onderbouwde, Schutterijwet aangenomen. Deze wet was letterlijk en figuurlijk 
terreindekkend. Zij bevatte instructies voor de oprichting, instandhouding, sterkte en taken 
van de schutterijen, alsmede bepalingen omtrent inschrijving, loting, vrijstelling, uitsluiting en 
ontslag van de individuele schutters. 
In principe was iedere mannelijke ingezetene van het rijk tussen zijn 25ste en 35ste verjaardag 
verplicht schutterlijke diensten te verrichten. 
Uitgezonderd waren diegenen die ongeneeslijk ziek of kleiner waren dan één Nederlandse el 
en vijfhonderdzeventig strepen (1,57 m). Zij waren onvoorwaardelijk vrijgesteld van dienst. 
Hier sloeg Hendrik de plank mis; hij was 1,59 m. 
 
Voor een voorwaardelijke vrijstelling kwamen er nogal wat meer mensen in aanmerking. 
Zo behoefden geestelijken en studenten in de godgeleerdheid niet te dienen, maar ook alle 
professoren en lectoren aan de hogescholen, athenea en seminaries waren van hun 
schutterlijke plichten ontheven. Verder bestond er een regeling in verband met de 
zogenaamde broederdienst. Opmerkelijk is dat ook lijf- en huisbedienden en personen die bij 

 13



voortduring werden bedeeld uit armenkassen of in armengestichten werden opgevoed of 
onderhouden, van de dienst in de schutterij waren vrijgesteld. 
Hendrik kwam ook hier voor geen enkele categorie in aanmerking. 
 
Naast de vele vrijstellingen waren er ook uitsluitingen. Men werd niet tot de dienst der 
schutterijen toegelaten na een gerechtelijk vonnis waarbij een volgens de wet onterende straf 
was opgelegd en ook gevangenen werden gedurende hun gevangenschap buiten de oproeping 
gehouden. 
Ook bij dit artikel kwam Hendrik niet in aanmerking voor vrijstelling. 
 
Degenen die de klos waren, waren zij die zonder loting werden ingelijfd. (De eerder 
voorwaardelijk vrijgestelden, voor zover hun vrijstelling was komen te vervallen en zij bij de 
loting in het jaar van hun inschrijving een dienstplichtig nummer hadden getrokken voor de 
nationale militie.) 
Vervolgens de ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen op volgorde van hun 
lotingnummer en tenslotte de gehuwden (met of zonder kinderen) en de weduwnaars met één 
of meer kinderen op volgorde van hun lotingnummer. 
Hendrik voldeed bij enkele van bovenstaande groepen aan alle eisen. Hij was tussen de 25 en 
35 jaar, gehuwd mét kinderen en hij was ingeschreven bij de Nationale Militie maar nooit 
opgeroepen. Het laatste kwam wel meer voor. Mensen werden gekeurd voor de Nationale 
Militie maar nooit werden opgeroepen. Men had er op dat moment al genoeg of de noodzaak 
was volgens de overheid niet aanwezig. Deze “overgebleven” recruten konden dan mooi 
dienen bij de schutterij. Zo sneed het mes aan twee kanten. 
 
Hoe lang Hendrik bij de schutterij heeft gezeten is alleen bij benadering te zeggen. Het kan 
zijn dat hij kort na de geboorte van zijn vijfde kind is opgeroepen voor werkelijke dienst. Het 
is dan pakweg 1832. Nu ga ik even gokken: de werkelijke diensttijd bedroeg vijf jaar en dan 
zijn we in het jaar 1837 beland. In 1832 was Hendrik 29 jaar en dus kon hij niet vanwege zijn 
leeftijd vroeger vertrekken. Volgens mij heeft hij dus zijn volle diensttijd uit moeten zitten, 
wat zijn winkeliersbestaan beslist geen goed heeft gedaan. Je ziet dan ook dat hij bij de 
geboorte van Geertrui weer kleermaker is en dat hij van de Kloveniersburg naar een andere 
straat heeft moeten verhuizen. De schutterij is nog tot 1907 blijven bestaan voordat ze 
eindelijk de kraaienmars konden lopen. 
  

 
Laatste afmars van de Schutterij van Amsterdam voor het Paleis op de Dam 

in aanwezigheid van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik, 1907 
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De straat waar het gezin inmiddels was gaan wonen had de fraaie naam Pieter Jacobszstraat. 
Op zich stelt de naam meer voor dan de straat, maar deze straat heeft wel een geschiedenis. 
De Pieter Jacobszstraat is een van de oudste straatjes van Amsterdam. Het ligt niet ver van de 
Dam, tussen de Nes en de Oudezijds Voorburgwal. 
De oorsprong van het straatje gaat tot ver vóór 1342 terug, het jaar waarin Amsterdam 
volgens een stadsbrief wordt begrensd door de toen gegraven Oudezijds en Nieuwezijds 
Voorburgwal, de oudste stadswallen van Amsterdam. Uit die tijd dateert niets meer in 
Amsterdam, op enkele stukjes Oude Kerk na. De oudste bebouwing in de Pieter 
Jacobszstraat is, voorzover bekend, 17de- of 18de-eeuws. In de 18de eeuw waren er, net als in 
de Nes, veel neringdoenden als kleermakers, kruideniers, en dergelijke gevestigd. 
 

     
Pieter Jacobszstraat Anno1940 en Pieter Jacobszstraat Anno 18-10-2008 
 
In 1834 woonde het gezin op no.41, dat is wat verderop in de straat. Zo te zien aan de foto 
links stonden er vrij veel winkelpandjes. Op de foto rechts zie je dat de straat er niet op 
vooruit is gegaan. 
Volgens mij gingen de zaken van Hendrik en Grietje niet echt goed. Ik wil nog niet spreken 
van echte armoe maar dat ze aan het inleveren waren staat vast, want rond 1840 zijn ze alweer 
verhuisd. Ditmaal naar een steeg, de Sloterdijksteeg. 
 
Waar ze precies zijn gaan wonen is een beetje moeilijk te bepalen. Bij het overlijden van 
Geertrui werd het adres omschreven als Sloterdijksteeg hoek Pijpenmarkt Kanton 3 no.13. Bij 
de geboorte van Jacob Ferdinand, een jaar eerder, was de omschrijving Sloterdijksteeg 
Kanton 3 no.13. De toevoeging Pijpenmarkt is er nog niet. 
Het zal wel zo geweest zijn dat het huis een hoekhuis was en dat Hendrik met zijn gezin de 
achterzijde van dat pand bewoonde. De voordeur van Hendrik en Grietje zal dan in de 
Sloterdijksteeg hebben gestaan, met als gevolg dat het adres Sloterdijksteeg Kanton 3 no.13 
was. 
Mijn vermoeden van het voorgaande wordt bevestigd als Cornelis Jan, hun tweede kind, in 
1855 komt te overlijden. In zijn overlijdensakte staat dat hij is overleden op het adres 
Pijpenmarkt Kanton 3 Buurt E no.46. Dit is hetzelfde huis waar we het zojuist over hebben 
gehad. 
 
De Pijpenmarkt was een gedeelte aan de westzijde van de Nieuwezijds Voorburgwal tussen 
de Paleisstraat en de Wijdesteeg. In die tijd (1800-1900) was het stuk vanaf de Paleisstraat 
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richting St.Luciënsteeg in partjes gesneden door niet minder dan twaalf stegen, die toegang 
gaven tot eenkamerwoninkjes. Hiervan is alleen nog de Boerensteeg over en een sleuf naast 
het gebouw van de Telegraaf. Maar eens waren hier de Spijkerboor-, de Azijnmakers-, de 
Melkmeisjes-, de Sloterdijksteeg, de Stoutenhaan-, Kerk-, Witte Kelk-, Bakkers- en 
Turthoksteeg. De Kerksteeg is nu de achteruitgang van de katholieke kerk “De Papagaai in de 
Kalverstraat”. De Turthoksteek kwam vlak bij de St.Luciensteeg uit. 
 

 
Nieuwezijds Voorburgwal Anno 1883 (voor de demping) rechts op de  
achtergrond de achterzijde van het paleis op de Dam. De rechterwallekant  
is het stukje wat in de volksmond de “Pijpenmarkt” heette.  
De witte pijl rechts op de foto geeft de ingang van de Sloterdijksteeg aan.  

 

  
foto links: Nieuwezijds Voorburgwal met iets rechts van het midden de ingang van de Jonge 

Roelensteeg op de hoek van de steeg is no.177 
Geheel links het Telegraaf gebouw waar vroeger de Sloterdijksteeg lag. 

foto rechts: Nieuwezijds Voorburgwal no.271 (Kas Bank) in het midden de ingang Jonge 
Roelensteeg 
De foto is te vergelijken met de foto op bladzijde 15. In de verte zie je de achterzijde 
van het paleis op de Dam. 

foto’s gemaakt op 18-10-2008 
 
Als je thans op de Nieuwezijds Voorburgwal komt, zie je bijna geen enkele steeg meer. 
Alleen als je goed oplet kan het zijn dat je de aanwezigheid van de voormalige stegen nog 
opmerkt doordat de nummering van de panden snel oploopt. Ook is hier en daar nog een 
smalle sleuf tussen diverse panden te ontdekken. 
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De enige behoorlijke steeg in dit stuk is nu nog de Jonge Roelensteeg, een naam die al in 
1453 voorkomt. 
 

 
    
   Nieuwezijds Voorburgwal no.231-287 Rechts de ingang van de  

Zoutenhaansteeg en links de ingang van de Sloterdijksteeg met daarachter  
inpandige huizen.  Datum tekening sept. 1909. 

   Links bovenaan op de tekening staat de tekst: 
    De perceelen Nieuwe Zijds Voorburgwal 231 tot 287. 
    271-273 en daar achter gelegen huizen, zijn aan - 
    gekocht door de Firma C.A.Spin en Zoon de al - 

om bekenden, wijdvermaarde drukkers. Daar 
ter plaatse zal de drukkerij met kantoren in 
een geheel nieuw, naar de eischen van des tijds in - 
gericht gebouw gevestigd worden. 

    Herm: M.J.Misset. Sept.1909 
  
De witte pijl op de foto wijst naar een deur die mogelijk ooit de voordeur van Hendrik en 
Grietje was. 
En wanneer je het op deze manier bekijkt, woonden ze inderdaad op de hoek Sloterdijksteeg 
en Pijpenmarkt. 
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Om nog eens terug te komen op de leefomstandigheden grijp ik terug naar de tekening op 
bladzijde 17. Als je zo de tekening bekijkt krijg je de neiging om te zeggen: “Ze woonden wel 
aan de achterzijde, maar zo slecht ziet het er nog niet uit”. Maar vergis je niet. Ik heb al eerder 
gezegd: “Zo’n tekening ziet er goed uit, maar in werkelijkheid had ik hier niet graag 
gewoond”. De woonomstandigheden waren namelijk echt heel bizar. Zo had je bijvoorbeeld 
kelderwoningen, armoedige woonplekken waar mensen in erbarmelijke omstandigheden 
woonden. Dit had alles te maken met de massaal toegestroomde arbeiders van het platteland. 
Omdat er nauwelijks woonruimte was, kwamen ze terecht in keldertjes en op kamertjes, in 
sloppen en stegen.  
In 1874 verscheen er een beschamend rapport: kelderwoningen in Amsterdam. Bijna 
vijfduizend woningen waren onderzocht, waarin 20644 mensen woonden. 
De kindersterfte lag er ver boven het gemiddelde, terwijl de armoede er niet groter was dan in 
de andere armoedige woninkjes en zolderkamertjes waar ook gezinnen woonden. 73% van de 
kelderwoningen werd onbewoonbaar verklaard, soms omdat de stahoogte minder dan 1,60 m. 
was of omdat er plassen water op de vloer stonden of omdat er geen enkele vorm van 
luchtverversing mogelijk was.  
Omdat er buiten de stadssingel niet werd gebouwd werd de huisvesting van de groeiende 
bevolking steeds problematischer. Niet alleen kelders en zolders werden bewoond, maar ook 
binnentuinen in de oude stad. Er ontstonden sloppenwijken waar de leefomstandigheden 
verschrikkelijk waren. 
In 1853 was het grootste gedeelte van de ambachtslieden, arbeiders, werklozen en paupers in 
Amsterdam op deze manier gehuisvest. 
 

De huren waren hoog, één tot 
anderhalve gulden per week voor de 
slechtste huisjes en 40 tot 80 centen 
per week voor één kamertje. Het 
loon van een arbeider kwam in deze 
periode zelden boven de één gulden 
twintig per dag uit. Bedeelden, een 
groep die tussen 1850 en 1860 in de 
wintermaanden ruim 30% van de 
stadsbevolking uitmaakte, hadden 
nog minder inkomsten. 
 
Dat Hendrik in de Sloterdijksteeg is 
gaan wonen is dus echt geen luxe 
geweest, maar eerder bittere 
noodzaak. 

Op de tekening is zo’n een kelderwoninkje te zien.  
 
Hoe het kwam dat Hendrik na een goede start zo in de problemen was gekomen, zullen we 
nooit precies weten. 
In eerste instantie begon ik te twijfelen over het kleermakersbestaan. Met de komst van de 
machinale kledingmakerij werd de positie van de kleermakers aangetast en verslechterden het 
inkomen en de arbeidsomstandigheden. 
Maar was dat wel zo? Was de opkomst van de machine wel Hendriks “Waterloo”? Ik geloof 
niet dat dit het enige geweest kan zijn. Het moet een combinatie van factoren zijn geweest die 
een rol hebben gespeeld. De vrij gecompliceerde handvaardigheid van de kleermaker maakte 
het immers moeilijk om het vak te mechaniseren.  

 18



Maar de gegoede burgerij wordt veeleisender. Ze willen geen kleding opgedrongen krijgen; 
nee, ze willen kiezen uit diverse stoffen. Op deze manier moest men als zelfstandige eerst 
investeren om klanten te winnen. De grote firma’s hadden hier wel geld voor, maar onze 
Hendrik waarschijnlijk niet. Dus zijn nering ging mooi naar de knoppen. 
Dat zijn zoon Hendrik Johannes toch in de voetsporen van zijn vader is getreden is voor mij 
dan ook een raadsel. 
 
De confectie is eveneens een bedreiging voor Hendrik. Fabriekjes waar kleding door mannen 
en vrouwen, maar vooral ook door jonge meisjes, in massa wordt vervaardigd, komen 
langzaam maar zeker op gang. Het meeste gebeurt nog met de hand, maar zo links en rechts 
worden er toch al enkele handelingen met machines uitgevoerd. 
Neem daarbij dan nog eens het tijdbeeld en de zaak is compleet. 
Met het tijdbeeld bedoel ik de armoede. Er was bij de gewone mens niets te halen. Ze hadden 
nauwelijks te eten, laat staan dat ze geld uitgaven aan kleding.  
 
Machines doen dan ook betrekkelijk laat hun intrede in de kledingindustrie. Tot het midden 
van de 19de eeuw is de naald het enige instrument waar kleren mee worden vervaardigd.  
Maar vanaf 1850 gaat de industriële revolutie zich snel ontwikkelen en er komen min of meer 
bruikbare naaimachines op de markt. Een tiental jaren later is de ontwikkeling van de 
naaimachine zover dat er ook voor particulieren een goed werkende machine op de markt 
komt. Maar dan is Hendrik al overleden.  
 
Inmiddels zijn we zo’n beetje beland in het Victoriaanse tijdperk. De burger begint zich 
langzamerhand te roeren en hier en daar machtsposities te verwerven. Zo ontstaat er een groep 
“nouveaux riches”. 
Het ideaalbeeld van de man en de vrouw staat nog recht overeind. De man heeft de meeste 
rechten thuis en hij is een heer. Ook de kleding laat dit zien. Donker, degelijk, onkreukbaar en 
met een hoge witte boord. De vrouw is volgzaam, aanhankelijk en afhankelijk soms ook 
onwetend. Ze heeft slechts een decoratieve functie. 
 

      
tekening links: Mode uit het jaar 1850. De tekening toont de niet-functionele, ingesnoerde  

en bewegingbeperkende jurken. 
tekening rechts: Een herenkostuum uit 1855 
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Deze decoratieve functie laat zich voornamelijk via de mode zien die zich rond 1850 uiten in 
een wespentaille en wijd uitstaande jurken. 
Het viel warempel niet eens mee om zo’n taille te creëren. Men moest het lichaam insnoeren 
en daarna fixeren met een korset.  
 
Om even door te gaan op dat ingesnoerde lichaam: hieronder zie je links een vrouw die een 
korset draagt en rechts de manier waarop je het op de juiste wijze aan moest trekken. 
 

    
      The Perfecta    De Trendelenburg houding voor het aandoen van een korset 
 
Dat deze mode niet echt bevorderlijk was voor je lichaam begon zo langzamerhand hoe langer 
meer tot de vrouwen door te dringen. Ook de medici begonnen er tegen uit te komen en het 
duurde niet lang of de eerste publicaties begonnen te verschijnen. In een van die publicaties 
stond het volgende te lezen: 
 
CORSETTEN EN BORSTENOPHOUDERS 
Wij kunnen niet genoeg op de schadelijkheid van het corset wijzen! Een schadelijkheid, die 
niet dadelijk wordt bemerkt en spelend door het jeugdig elastisch lichaam overwonnen schijnt 
te worden en die zich daar aanvankelijk verborgen, heimelijk dikwijls eerst later openbaart. 
Ziekten van de lever, milt en buikorganen, dat zijn de gevolgen van het martelaarspantser! 
Maar hoe lang zal het duren totdat de dames van het corset terugkomen en andere gordels en 
keurzen ter ondersteuning van de buste gebruiken, die de fouten van het corset niet hebben, 
die noch de maag ineendrukken, noch de lever naar beneden duwen en vooral die voor de 
voeding zo gewichtige organen voor hun functies geschikt doen blijven en toch aan de andere 
kant het lichaam een steun leveren en het onschone 'hangen van de borst' tegengaan! 
 
Ondanks de schadelijkheid van de korsetten begon de bevolking toch toe te nemen. Net als in 
1795 was het inwonertal in 1850 weer op 221.000 zielen gekomen. Maar ook onder de 
nieuwe bevolkingsaanwas waren weinig welgestelden. De meeste mensen kwamen van het 
platteland en ze kwamen echt niet omdat ze het daar zo goed hadden. 
Toch waren er tekenen van opbouw. Een zekere Samuel Sarphatie begon zich op alle lagen 
van de bevolking te richten. Deze zesentwintig jarige dokter vestigde zich in 1839 als 
geneesheer in Amsterdam. Hij deed van alles om het leven voor de mensen wat draaglijker te 
maken. Zijn motto was: Geen nationale welvaart zonder ontwikkeling 
    Geen ontwikkeling zonder kracht en kennis. 
    Geen kracht zonder voedsel. 
    Geen kennis zonder onderwijs. 
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En de daad bij het woord voegend stichtte hij in 1845 de school voor handelsonderwijs. 
Maar Sarphati zou geen huisdokter zijn geweest als hij niet gemerkt had hoeveel kinderen, 
vooral uit de grote gezinnen in de volksbuurten, vaak ziekelijk en bijna altijd broodmager 
waren. Hij onderzocht het voedsel dat in die gezinnen werd gegeten en ontdekte dat in het 
brood grote hoeveelheden krijt verwerkt waren. Nog erger was dat dit "meel" met grachtwater 
tot deeg was gekneed. In woord en geschrift stelde Sarphati deze misstanden aan de kaak. 
Toen dat niet hielp en de bakkers toch door gingen met hun “a -sociaal werk”, nam Sarphati 
het initiatief tot het stichten van de Maatschappij voor Meel - en Broodfabrieken. Op de hoek 
van de Vijzelgracht en Lijnbaansgracht verrees de eerste broodfabriek. Niet alleen was het 
daar gebakken brood zuiverder en voedzamer, maar de prijs kwam, door deze manier van 
bakken, van 20 op 14 cent!  
 
Ook bracht Sarphati's veelzijdige kijk op de dingen hem ertoe zich te bemoeien met de 
oprichting van de maatschappij tot bevordering van landbouw en landbouwontginning. Deze 
maatschappij kocht het straat - en huisvuil op om ontginningswerk van dorre heidegrond 
mogelijk te maken. Zo sneed het mes aan alle kanten. Het ophalen van het vuil verschafte 
werk en het vruchtbaar maken van de grond bevorderde de aardappelteelt. Tevens werd de 
stad schoner en leefbaarder. 
Verder richtte Sarphati in 1852 de Vereniging voor Volksvlijt op. De Hypotheek - en 
Depositobank volgde in 1863 en of dat nog niet genoeg was richtte hij in 1864 de Nationale 
Hypotheekbank op. 
Maar er gebeurden zo rond 1850 nog veel meer dingen die beloftevol waren. 
In 1854 werden de middeleeuwse lijfstraffen zoals geselen of te pronk stellen afgeschaft en er 
werd een armenwet aangenomen. De eerste stappen naar een sociaal beleid. 
In 1856 werd de slavenhandel in West-Indië afgeschaft en in datzelfde jaar kwam de eerste 
telegrafische verbinding met Nederlands-Indië tot stand. 
 
En dan breekt het jaar 1857 aan, het jaar waarin Hendrik komt te overlijden. 
Zij overlijdensakte bekijkend zien we dat hij is overleden in het huis staande Sloterdijksteeg 
Kanton 3  Buurt E 234, op vijf december des nachts om 00:30 uur. Hij is 54 jaar geworden. 
 
Om er zeker van te zijn dat hun kinderen na het overlijden van hun ouders een goede opvang 
zouden hebben, lieten Hendrik en Grietje zich in 1840 inschrijven bij het Burger-Weeshuis.  
In het bewijs van inschrijving en het reglement stond geschreven: 

Bewijs van Inschrijving. 
Hendrik Klaver 
Grietje Sjoenis Echtelieden 
Op heden de bij reglement, gearresteerd bij Heeren 
Burgemeesteren dezer Stad, den 16’en  Augustus 1822, 
op de inname van kinderen in het Burger - Weeshuis 
alhier, bepaalde inlage van Een Gulden en 50 Cents 
betaald hebbende zijn, dien ten gevolge, in het daartoe 
bestemd register N0.1 folio 150 ingeschreven. 
   Amsterdam den 15 Jan. 1840 
   Regenten van het Burger - Weeshuis 

    der Stad Amsterdam, 
 
Achteraf gezien hadden zij zich niet op hoeven te geven, omdat Grietje de respectabele 
leeftijd van 66 jaar bereikte. Bovendien waren er op het moment dat Hendrik stierf nog maar 
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vier van zijn tien kinderen in leven. Hendrik Johannes, de oudste, was toen drieëndertig jaar 
en Alida, de jongste, was veertien jaar. 
Na het overlijden van haar man Hendrik heeft Grietje waarschijnlijk haar naald en draad bij 
elkaar gezocht om als naaister wat geld binnen te krijgen. Ook al had zij nog maar twee 
kinderen thuis, ze zal het niet breed hebben gehad. Margaretha Petronella was toen al wel 
zesentwintig jaar, maar volgens de geboorteakte van haar voorkind was ze zonder beroep en 
woonde inderdaad ook op hetzelfde adres. Verdere uitwijding over dit soort gebeurtenissen 
komen op het eind van dit schrijven ter sprake als we de kinderschaar gaan bespreken. 
 
Dat Grietje het beroep van naaister had opgenomen lezen we in de huwelijksakte van haar 
dochter Margarthe Petronella met Herman Cornelis Bouman. Grietje geeft dan op dat zij 
naaister is van beroep. Het is dan 1863, zes jaar na het overlijden van Hendrik. Grietje is 
eenenzestig jaar en heeft de leeftijd der sterken bereikt, aangezien de gemiddelde leeftijd in 
1885 ongeveer 48 jaar was. Zij was dus eigenlijk stokoud, zeker gezien het feit dat ze al 
voldoende had meegemaakt tijdens haar leven. 
 
27 september 1868 is de overlijdensdatum van Grietje. Na een leven vol ellende en armoede 
is zij toch nog zesenzestig jaar geworden. Zij stierf om 06:30 uur in het huis staande 
Sloterdijksteeg Kanton 3  Buurt E no. 234 
Maar twee van de tien kinderen hadden hun ouders overleefd.  
 
Samenvattend: Hendrik heeft zes van zijn tien kinderen zien overlijden, maar hij heeft wel de 
geboorte van vier kleinkinderen mogen meemaken. Met lede ogen zal hij het overlijden van 
twee daarvan hebben aanschouwd. 
Grietje heeft acht van haar kinderen overleefd, maar ook de geboorte van zeven kleinkinderen 
mogen beleven. Voor zover bekend heeft zij er helaas vier zien overlijden.  
 
Nu we het toch over de kinderen en kleinkinderen van Hendrik en Grietje hebben zal ik de 
beloofde nakomelingen in een gezinssamenstelling weergeven. Voor zover bekend, uiteraard. 
Ook de gegevens waar nog niet over gesproken is, zal ik zoveel mogelijk trachten te 
verklaren.  
Ik zal echter niet heel uitgebreid op hun leven ingaan, omdat dat te ver van de familielijn af 
gaat liggen. Ook heb ik nog niet alles uitgezocht omtrent deze nakomelingen. Voor zover ik 
het nu kan bepalen is er geen enkele Klaver van deze nakomelingen nog in leven.  
De nakomelingen van Jan Klaver (overgrootvader) sla ik over, omdat over deze Jan het laatste 
woord nog niet geschreven is. Hij komt pas aan de beurt ná dit boekje.  
 
We zullen op de volgende bladzijde beginnen met Hendrik Johannes. 
Hendrik Johannes is de eerste zoon van Hendrik en Grietje en tevens een van de kinderen die 
voor nageslacht heeft gezorgd. 
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    Hendrik Johannes Klaver 
 

Als Hendrik de leeftijd van vijfentwintig jaar heeft bereikt treedt hij in het huwelijk met 
Maria Sara Henriëtta Vermeulen. Zij is de dochter van Nicolaas Vermeulen, van beroep 
houtdraaier, en Jannigje Wil.  
Verder staat er in de huwelijksakte dat Hendrik kleermakersknecht is en Sara dienstbode. 
Voor alle duidelijkheid geef ik hieronder het een en ander weer in een kleine stamreeks. 
 
Hendrik Johannes Klaver 
* 05-10-1824 Amsterdam  
op Nieuwezijds Voorburgwal hoek Prinsenhofsteeg 
† 04-12-1861 Amsterdam (37 jaar oud, kleermaker)  
in de Jonge Roelensteeg Kanton 3 E 490 
x 14-11-1849 Amsterdam 
Maria Sara Henriëtta Vermeulen 
dochter van Nicolaas Vermeulen en Jannigje Wilden 
* ca.1825 Utrecht 
†  
 kinderen: 01 Margaretha Johanna Klaver 
   * 28-03-1850 Amsterdam op donderdag om 07:00 uur 
   † 16-04-1902 Amsterdam (52 jaar oud) 

Voor haar huwelijk woonde zij met haar moeder, haar zus Hendrika en 
haar halfbroer Lambertus in de Gerard Doustraat 90. Zij was op dat 
moment de hoofdbewoonster van het pand. 
Beroep bij huwelijk dienstbode 

   x 12-05-1875 Amsterdam 
   Jacob Buitink 
   zoon van Jan Buitink, koopman en Hendrika Cornelissen 
   * 13-10-1849 Nijkerk 

†  
Beroep bij huwelijk kuiper, milicien  
Adres na hun huwelijk Zeedijk 131. In 1899 zijn ze verhuisd naar de 
Rozenstraat 93. 

kinderen: Of er uit dit huwelijk kinderen zijn geboren weet 
ik niet. 

 02 Hendrik Johannes Klaver 
* 25-06-1853 Amsterdam op zaterdag om 23:00 uur 
Sloterdijksteeg H 436 
† 21-01-1857 Amsterdam (4 jaar oud)  
in de Jonge Roelensteeg Kanton 3 E 490 
03 Jan Nicolaas Klaver 
* 10-02-1856 Amsterdam op zondag om 15:00 uur 
† 31-01-1858 Amsterdam (bijna 2 jaar oud) op een maandag. 
04 Hendrika Margaretha Petronella Klaver 
* 25-09-1858 Amsterdam (Sloterdijksteeg) 
Nederlands Hervormd gedoopt 
† ná 1885 
Hendrika woont vanaf 1880 bij haar moeder in de Gerard Doustraat 90 
Van mei 1884 tot juni 1885 is zij dienstbode. 
 Gehuwd of kinderen ? 
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05 Hendrik Johannes Klaver 
   * 19-02-1861 Amsterdam 0m 13:00 uur 

† 13-11-1861 Amsterdam (8 maanden oud) 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Maria Sara Henriëtta Vermeulen kreeg na de dood van haar man, 
Hendrik Johannes, een buitenechtelijk kind.  
 
kind: Lambertus Vermeulen 
 * 07-06-1863 Amsterdam, in de Jonge Roelensteeg E 490 
 † 
 x 18-05-1892 Amsterdam 
 Trijntje van Maanen 
 * ca 1854 
 † 
 Ondanks dat Lambertus de achternaam van zijn moeder kreeg
 is hij toch een halfbroer van de andere kinderen van Hendrik 
 Johannes en Sara, maar géén kleinkind van Hendrik en 
 Grietje. 

      
Later trouwt Sara met Hendrik Albers. Hendrik Albers was 
gescheiden van Naatje Flam en 41 jaar oud toen hij met Sara in 
het huwelijk trad. 
 

Maria Sara Henriëtta Vermeulen huwt voor de  
2de x voor zowel Sara en Hendrik  
op 28-02-1866 te Amsterdam  
Hendrik Albers 
zoon van Cornelis Alberts en Grietje van der Linden 
* ca.1825 Amsterdam 

     † 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Jan Klaver 

 
Jan is het derde kind uit de rij van tien en het tweede kind dat voor nageslacht heeft gezorgd.  
Hij is ook de man waarmee ik in het volgende boekje verder ga, dus zal ik het hierbij laten. 
 

Margaretha Petronella (Grietje) Klaver 
 
Grietje, zoals zij werd genoemd, is het vijfde kind uit de reeks van tien. Ook zij heeft voor 
nageslacht gezorgd. Voor zover ik het nu in kan schatten is de bijdrage niet groot geweest, 
maar dit vraagt om een nader onderzoek. Zij heeft maar voor één Klaver gezorgd en die is niet 
oud geworden. De vijf maanden waarin zijn hele leven zich afspeelt, zijn niet echt om over 
naar huis te schrijven. Vreugde en leed volgen ook hier elkaar snel op. 
Nu ik de zin eens teruglees, denk ik: vreugde over een voorkind, in die armoedige tijd? 
Maar wie ben ik om hierover te oordelen?  
Het tweede kind was een Bouman maar ook zij is, als zo velen, niet oud geworden. Twintig 
jaren vielen haar ten deel. 

 24



Meer kinderen waren er volgens mij niet, omdat haar eerste man, Herman, al overleden was 
toen hun eerste kind net een jaar oud was. Van Johannes ter Heide, haar tweede man, zal zij 
waarschijnlijk ook geen kind hebben gekregen, omdat zij bij het huwelijk al zesenveertig jaar 
was. Dus echt nageslacht kun je het niet noemen. Toch ga ik ook haar stamreeks weergeven, 
al was het maar omdat zij twee keer getrouwd is geweest en toch minstens twee kinderen 
heeft gehad. 
Haar stamreeks ziet er als volgt uit: 
 
Margaretha Petronella (Grietje) Klaver 
* 27-11-1831 op de Kloveniersburgwal No.49 kanton 2 te Amsterdam 
~ gereformeerd 
† 15-06-1919 te Amsterdam 87 jaar oud 
Beroep bij haar eerste huwelijk en tweede huwelijk was werkster. 
Haar beroep in 1886 was opzichter. Wat voor opzichter? Zij kan een buurtopzichter geweest 
zijn. Het was in die tijd zo, dat er een soort toezichthouder werd aangesteld om de buurt 
leefbaar te houden. Deze keek dan of de woningen of buurt niet te ver afgleden naar 
verkrotting en of vervuiling. 
Zoals ik al zei: Grietje kreeg een voorkind. 
 

Voorkind: Margaretha Hendrika Klaver 
* 04-01-1856 Amsterdam om 18:00 uur 
in de Sloterdijksteeg E 346 
† 24-06-1856 te Amsterdam. 5 maanden oud 
in de Sloterdijksteeg Kanton 3 E 346 

 
1ste x 28-05-1863 Amsterdam 
Herman Cornelis Bouman 
zoon van Hermanus Bouman en Matje Stolp 
* ca.1835 Amsterdam 
† 21-02-1867 Amsterdam 
Beroep bij huwelijk timmermansknecht 

Kind: Antonetta Johanna Bouman 
* 04-03-1866 Amsterdam 
† 14-03-1886 Amsterdam (20 jaar ongehuwd) 
in de Rozenstraat 93 

 
2de x 27-02-1878 Amsterdam 
Johannes van der Heide 
zoon van Jacob van der Heide en Eike Sijmens de Beer 
Johannes was bij zijn huwelijk weduwnaar van Margaretha van Vulpen. 
* 06-10-1821 Dantumawoude (gemeente Dantumadeel) 
†  
Beroep bij huwelijk varensgezel. 

Of er uit dit huwelijk kinderen zijn geboren? Waarschijnlijk niet. 
 

Alida (Aaltjen) Klaver 
 
Het tiende en laatste kind van Hendrik en Grietje was Aaltjen. Ook zij liet zich niet onbetuigd 
en kreeg, net als haar zus Grietje, een voorkind.  
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Veel “plezier” zal zij niet van haar kind hebben gehad, omdat zij nauwelijks vier maanden na 
zijn geboorte kwam te overlijden. 
Ook is zij maar net één maand gehuwd geweest, dus meer nageslacht zat er niet in.  
Alida (Aaltjen) Klaver en Johannes ter Heege erkenden het kind, Johannes Klaver, als het 
hunne. Dit staat vermeld in hun huwelijksakte. 
Toch denk ik dat het kind Klaver is blijven heten. Dan zitten we dus weer met een Klaver die 
eigenlijk geen Klaver is, maar wel de naam draagt. Wanneer is hij overleden? Heeft hij 
kinderen gehad? Zo ja, dan zijn er misschien nog nakomelingen van hem met de naam Klaver 
en zijn er misschien ook nog wel in leven. Dit moet ik dus ook nog onderzoeken. 
Het lijkt mij leuk om zo iemand te ontmoeten. 
Om de zaak te completeren volgt nu de stamreeks van Aaltjen. 
 
Alida (Aaltjen) Klaver 
* 13-03-1843 in de Sloterdijksteeg Kanton 3 E No.13 te Amsterdam 
~ gezindte Nederlands hervormd 
† 31-03-1868 in de Sloterdijksteeg Kanton 3 E No.436 te Amsterdam. 25 jaar oud 
 

Voorkind: Johannes Klaver (ter Heege) 
* 08-12-1867 Amsterdam om 18:00 uur 
in de Sloterdijksteeg Kanton 3 E 436 
†  

 
x 26-02-1868 Amsterdam 
Johannes ter Heege 
zoon van Wesjel Frederik ter Heege van beroep timmerman en Berendina Stegeman. 
* ca.1844 te Amsterdam 
†  
Beroep bij huwelijk varensgezel 
 
 
Om nog eens terug te komen op de kindersterfte volgen hier wat cijfers. 
Was het in 1770 met de kindersterfte niet best gesteld, in 1829 was het niet veel beter. 
 
Kindersterfte in het jaar 1829 te Amsterdam (officiële cijfers uit het archief) 
van 0 tot 1 maand:    841 kinderen 
van 0 tot 1 jaar:  2089 kinderen 
volwassenen 20 tot 30 jaar:   537 personen 
 
Verplaatsingen van Hendrik Klaver en Grietje Sjoenis 
1824 tot ca.1826 Oudezijds Voorburgwal hoek Prinsenhofsteeg no.32 Kanton 2 
1826 tot ca.1930 Kloveniersburgwal no.77 Kanton 2 
1831 tot ca.1834 Kloveniersburgwal no.49 Kanton 2 
1834 tot ca.1840 Pieter Jacobszstraat no.41 Kanton 2 
1840 tot ca.1868 Sloterdijksteeg op de Pijpenmarkt  

   In 1840 Kanton 3 no.13  
 1850 De buurt en wijkindeling wordt ingevoerd. 

   In 1852 Sloterdijksteeg no.436 Buurt E3  
   In 1868 Sloterdijksteeg Kanton 3 Buurt E23 
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Tijdbalk 
Geboorte, overlijden en de diverse gebeurtenissen en bewindvoeringen tijdens het leven van 
Hendrik en Gesina met hun gezin. 
 
1801 Begin Bataafse Gemenebest (Patriotten, Franse invloed) 
    | 
1802 - Geboorte Grietje Sjoenis 
    | 
1803 - Geboorte Hendrik 
    | 
1806 Begin Koninkrijk Holland (koning Lodewijk Napoleon) 
    | 
1810 Inlijving bij Frankrijk (Napoleon Bonaparte aan de macht) 
    | 
1813 Bevrijding van de Fransen (Willem I doet zijn intocht in Amsterdam) 
    | 
1821 - Geboorte Johannes Van der Heide 
    | 
1824 - Huwelijk Hendrik en Grietje 
    | 
1824 - Geboorte Hendrik Johannes 
    | 
1825 - Geboorte Maria Sara Henriëtta Vermeulen 
    | 
1826 - Geboorte Cornelis Jan 
    | 
1828 - Geboorte Jan 
    | 
1830 Opstand der Belgen 
    | 
1830 - Geboorte Grietje   1830 - Overlijden Grietje (4 weken oud) 
1830 - Geboorte Antonetta Johanna v/d Bilt     | 
    |          | 
1831 Tiendaagse veldtocht tegen België     | 
    |          | 
1831 - Geboorte Margaretha Petronella         | 
    |          | 
1834 - Geboorte Frederik Hendrik      | 
    |          | 
1835 - Geboorte Herman Cornelis Bouman     | 
    |          | 
1836 - Geboorte Bernardus       | 
    |          | 
1838 - Geboorte Geertrui       | 
    |          | 
1839 Willem I erkent de onafhankelijkheid van België 
    |          | 
1840 - Geboorte Jacob Ferdinand      | 
    |          | 
1840 Willem II (koning van Nederland)     | 
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    |          | 
    |      1841 - Overlijden Geertrui (2 ½ jaren) 
    |      1841 - Overlijden Frederik Hendrik (6 jaar oud) 
    |      1841 - Overlijden Bernardus (4 jaar oud) 
    |      1841 - Overlijden Jacob Ferdinand (11 mnd. oud) 
1843 - Geboorte Alida          | 
    |          | 
1844 - Geboorte Johannes ter Heege      | 
    |          | 
1845 Grote aardappelschaarste in Amsterdam  
    |          | 
1847 Beurscrisis        | 
    |          | 
1849 - Geboorte Jacob Buitink       | 
    |          | 
1849 Willem III (koning van Nederland)     | 
    |          | 
1850 - Geboorte Margaretha Johanna     | 
    |          | 
1853 - Geboorte Hendrik Johannes      | 
    |          | 
    |      1855 - Overlijden Cornelis Jan (29 jaar oud) 
    |          |   
1856 - Geboorte Margaretha Hendrika      | 
1856 - Geboorte Jan Nicolaas   1856 - Overlijden Margaretha Hendrika (5 mnd.) 
    |          | 
    |      1857 - Overlijden Hendrik Johannes (4 jaar oud) 
    |      1857 - Overlijden Hendrik (54 jaar oud) 
    |          | 
1858 - Geb.Hendrika Margaretha Petronella 1858 - Overlijden Jan Nicolaas (bijna 2 jaar oud) 
    |          | 
1861 - Geboorte Hendrik Johannes  1861 - Overlijden Hendrik Johannes (8 maanden) 
    |      1861 - Overlijden Hendrik Johannes (37 jaar oud) 
    |          | 
1863 - Geb. Lambertus (halfbroer) Albers     |   
    |          |  
1866 - Geb. Antonetta Johanna Bouman     | 
    |          |  
1867 - Geb. Johannes Klaver (ter Heege) 1867 - Overl. Herman Cornelis Bouman (32 jr.)
          |  
      1868 - Overlijden Alida (25 jaar oud) 
      1868 - Overlijden Grietje Sjoenis (66 jaar oud) 
          | 
      1886 - Overl. Antonetta Johanna Bouman (20 jr.) 
           | 
      1902 - Overlijden Margaretha Johanna (52 jaar) 
          | 

1905 - Overlijden Jan (77 jaar oud) 
    | 
1919 - Overlijden Margaretha Petronella (87 jaar) 
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Bronvermelding 
-Doop Hendrik Klaver: 15 mei 1803 
bron: Gemeente archief Amsterdam DTB 35/96 Kopie akte in bezit 
-Overlijden Hendrik: 05-12-1857 
bron: Gemeentearchief Amsterdam  BS 7/88v  (kopie akte in bezit) 
-Doop Grietje Sjoenis: 11-04-1802 
bron: uittreksel doopregister in de huwelijkse bijlage Kopie akte in bezit 
-Overlijden Groetje Sjoenis: 27-09-1868 
bron: Gemeentearchief Amsterdam  BS 5/152 Kopie akte in bezit 
-Huwelijk Hendrik Klaver en Grietje Sjoenis: 28-07-1824 
bron: Gemeentearchief Amsterdam BS 4/84 Kopie akte in bezit 
         Huwelijkse bijlage: film no.347 ondertrouw no.37 Kopieën van alle bijlagen in bezit 
-Geboorte Hendrik Johannes Klaver: 05-10-1824 
bron: Gemeentearchief Amsterdam BS 6/161v Kopie akte in bezit 
-Overlijden Hendrik Johannes Klaver: 04-12-1861 
bron: Gemeentearchief Amsterdam BS 6/144 Kopie akte in bezit 
-Geboorte Maria Sara Henriëtta Vermeulen: ca.1825 
bron: terug gerekend vanuit de huwelijksakte  
-Huwelijk Hendrik Johannes x Maria Sara Henriëtta Vermeulen: 14-11-1849 
bron: Gemeentearchief Amsterdam BS 9/75 Kopie akte in bezit 
-Geboorte Margaretha Johanna Klaver 28-03-1850 
bron: Gemeentearchief Amsterdam BS2/128 
-Overlijden Margaretha Johanna Klaver: 16-04-1902 
bron: Gemeentearchief Amsterdam BS 4/33 
-Geboorte Jacob Buitink: 13-10-1849 
bron: gemeentearchief Amsterdam bevolking register 596/186 
-Huwelijk Margaretha Johanna Klaver x Jacob Buitink 12-05-1875 
bron: Gemeentearchief Amsterdam BS3/93v Kopie akte in bezit 
-Geboorte Hendrik Johannes Klaver: 25-06-1853 
bron: gemeentearchief Amsterdam BS 4/114  
-Overlijden Hendrik Johannes Klaver: 21-01-1857 
bron: gemeentearchief Amsterdam BS 
-Geboorte Jan Nicolaas Klaver: 10-02-1856 
bron: gemeentearchief Amsterdam BS 1/161v 
-Overlijden Jan Nicolaas Klaver 31-01-1858 
bron: gemeentearchief Amsterdam BS 1/163v 
-Geboorte Hendrika Margaretha Petronella Klaver: 25-09-1858 
bron: gemeentearchief Amsterdam  BS 5/109v 
-Overlijden Hendrika Margaretha Petronella Klaver:  
bron: gemeentearchief Amsterdam  BS-Geboorte Hendrik Johannes Klaver: 19-02-1861 
bron: Gemeentearchief Amsterdam BS 4/114 
-Overlijden Hendrik Johannes Klaver: 13-11-1861 
bron: Gemeentearchief Amsterdam BS 6/85 Kopie akte in bezit 
-Geboorte Lanbertus Albers (Klaver): 08-06-1863 
bron: gemeentearchief Amsterdam  BS 4/76v Kopie akte in bezit 
-Geboorte Cornelis Jan Klaver: 14-10-1826  
bron: gemeentearchief Amsterdam BS 8/144 Kopie akte in bezit 
-Overlijden Cornelis Jan Klaver: 22-11-1855 
bron: gemeentearchief Amsterdam BS 8/179 Kopie akte in bezit 
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-Doop Grietje Klaver: 03-07-1830 
bron: gemeentearchief Amsterdam B.S. 6/94 
-Overlijden Grietje Klaver: 29-07-1830 
bron: gemeentearchief Amsterdam BS5/134 Kopie akte in bezit 
-Geboorte Margaretha Petronella Klaver: 26-11-1831 
bron: Gemeente archief Amsterdam BS 8/101 Kopie akte in bezit 
-Overlijden Margaretha Petronella Klaver: 15-06-1919 
bron: Gemeente.archief Amsterdam BS 10/19v Kopie akte in bezit 
-Geboorte Margaretha Hendrika Klaver (voorkind) 04-01-1856 
bron: Gemeente archief Amsterdam BS 1/15 Kopie akte in bezit 
-Overlijden Margaretha Hendrika Klaver (voorkind) 
bron: Gemeente archief Amsterdam BS 4/29 Kopie akte in bezit 
-Eerste Huwelijk Margaretha Petronella Klaver x Herman Cornelis Bouman: 28-05-1863 
bron: Gemeentearchief Amsterdam BS 5/35v Kopie akte in bezit 
-Overlijden Herman Cornelis Bouman: 21-02-1867 
bron: uit akte toewijzing voogden. Kopie akte in bezit 
-Tweede Huwelijk Margaretha Petronella Klaver x Johannes van der Heide 27-02-1878 
bron: Amsterdam Gemeentearchief Amsterdam BS 4/8 Kopie akte in bezit 
-Geboorte Frederik Hendrik Klaver: 02-09-1834 
bron: Gemeentearchief Amsterdam BS5/179 Kopie akte in bezit 
-Overlijden Frederik Hendrik Klaver: 02-06-1841 
bron: Gemeentearchief Amsterdam BS 5/38v Kopie akte in bezit 
-Geboorte Bernardus Klaver: 05-10-1836 
bron: Gemeentearchief Amsterdam BS 7/96v (geen kopie akte was te slecht) 
-Overlijden Bernardus Klaver: 17-06-1841 
bron: Gemeentearchief Amsterdam BS 5/80 Kopie akte in bezit 
-Geboorte Geertrui Klaver: 04-07-1838 
bron: Gemeentearchief Amsterdam BS 5/143 (geen kopie akte was te slecht) 
-Overlijden Geertrui Klaver: 05-02-1841 
bron: Gemeentearchief Amsterdam BS 2/92v Kopie akte in bezit 
-Geboorte Jacob Ferdinand Klaver: 27-07-1840 
bron: Gemeentearchief Amsterdam BS 5/156v Kopie akte in bezit 
-Overlijden Jacob Ferdinand Klaver: 17-06-1841 
bron: Gemeentearchief Amsterdam BS 5/80 Kopie akte in bezit 
-Geboorte Alida Klaver: 13-03-1843 
bron: Gemeentearchief Amsterdam  BS 6/71 Kopie akte in bezit 
-Overlijden Alida Klaver: 31-03-1868 
bron: Gemeentearchief Amsterdam  BS 2/120 Kopie akte in bezit 
-Geboorte Johannes Klaver Voorkind: 08-12-1867 
bron: Gemeentearchief Amsterdam  B.S. 7/159v Kopie akte in bezit 
-Huwelijk Alida (Aaltjen) Klaver x Johannes ter Heege: 26-02-1868 
bron: Gemeentearchief Amsterdam  B.S. 2/46 Kopie akte in bezit 
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