
Het gezin van Jan Klaver en Antonetta Johanna van de Bilt 
 
Jan (Johannes) Klaver 

zoon van: Hendrik Klaver en Grietje Sjoenis 
  * 20-09-1828 Amsterdam 
  † 07-08-1905 Amsterdam (76 jaren) 
  o 09-09-1852 Amsterdam 
  x 22-12-1852 Amsterdam 
  Antonetta Johanna van de Bilt 
dochter van: Johannes van de Bilt en Catharina Smals 

* 19-11-1830 Utrecht 
† 08-06-1900 Amsterdam (69 jaren) 

              [] 12-06-1900 op het kerkhof St. Barbara te Amsterdam 
 
 kinderen: 01 Hendrik Klaver 
   * 13-07-1853 Amsterdam 
   † 17-03-1854 Amsterdam (8 maanden) 
   02 Johanna Catharina Klaver 
   * 31 Jul 1855 Amsterdam 
   † 03-12-1904 Amsterdam (49 jaren) 
   x 12-04-1877 Amsterdam 

 Anthonius Post 
 * 12 Feb 1852 Weesp 

   † 02-06-1909 Amsterdam (57 jaar oud) 
   03 Bernardus Johannes Klaver 
   * 22-08-1857 Amsterdam 
   † 10-02-1874 Amsterdam (16 jaren) 
   04 Petronella Catharina Hendrika Klaver 
   * 11-08-1859 Amsterdam 
   † 19-09-1859 Amsterdam (1 maand) 
   05 Antoinetta Hendrika Klaver 
   * 27-12-1861 Amsterdam 
   † 21-01-1863 Amsterdam (1 jaar) 
   06 Johannes Franciscus Klaver 
   * 23-11-1863 Amsterdam 
                † 29-07-1955 Achterveld (91 jaren) 

[] 02-03-1955 op het RK kerkhof te Bussum 
   x 07-08-1890 Amsterdam 
   Coletta Maria Johanna Jelders 
   * 08-10-1859 Amsterdam 
   † 23-02-1935 Bussum (75 jaar oud) 

07 Johannes Hendricus Franciscus Klaver 
* 07-04-1865 Amsterdam 
† 28-01-1902 Bussum (36 jaar oud) 

   x 02-05-1890 Amsterdam 
   Anna Hendrina Maria Josepha Klijnman 
   * 29-05-1867 Amsterdam 
   † ..-..-…. 
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   08 Heinrich Klaver 
* 15-03-1867 Amsterdam 
† 13-11-1921 Amsterdam (54 jaar oud) 
[] 17-11-1921 Amsterdam 
x 02-04-1891 Amsterdam 

   Elisabeth Maria Johanna de Jong   
   * 15-03-1870 Amsterdam 

† 29-08-1958 Amsterdam (88 jaar oud) 
09 Johannes Wilhelmus Klaver 
* 05-09-1868 Amsterdam 
† 30-12-1940 Amsterdam (72 jaar oud) 
[] 02-01-1941 Amsterdam op het RK kerkhof sint Barbara 

   x 07-08-1890 Amsterdam 
   Alida Maria Geertruida de Jong 
   * 25-01-1864 Amsterdam 
   † 01-11-1940 Amsterdam (76 jaar oud) 

[] 04-11-1940 Amsterdam op het RK kerkhof Sint Barbara. 
10 Isaak Johannes Klaver 

   * 24-12-1871 Amsterdam 
   † 03-03-1942 Leiderdorp (70 jaar oud) 

[] 07-03-1942 Hoge Rijndijk, Zoeterwoude op het RK kerkhof 
 x 02-09-1897 Amsterdam 

   (Marie) Maria Antonia Leurs 
 * 26-04-1871 Hillegom 

† 17-02-1953 Leiden (81 jaar oud) 
 
 

     
Jan Klaver met zijn vrouw Antonetta van de Bilt 

 
Biografische gegevens man: 
 
Kloveniersburgwal No.77 Kanton 2 > Thans (2008) No.22 hoek Koestraat Jan is hier 
geboren. 
 
KOESTRAAT 
In 1550 zagen de armlastige zusters van het Bethanienklooster zich gedwongen het rooien van 
een tweede straat op hun terrein toe te staan. De naam Koestraat herinnert aan de koeienstal 
van het klooster, waar de straat langsliep. Aan de noordzijde van de straat bouwde het 
klooster zelf. De percelen aan de zuidzijde kwamen in handen van particulieren. Aan het ein-
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de van de 16de eeuw was de Koestraat al geheel bebouwd en ontwikkelde deze zich tot een 
deftige straat. De beroemde organist en componist Jan Pietersz. Sweelinck woonde er 
en de admiraal Abraham van der Hulst. Naast enkele 18de-eeuwse gevels staan hier nog 
enkele bijzondere panden uit de 17de eeuw. 
Historische gids van Amsterdam, de oude binnenstad. Uitgave gemeentearchief Amsterdam. anno 2000 
 

   
Foto links:  Kloveniersburgwal 14 (gedeeltelijk) t/m 24 (v.r.n.l) met ingang Koestraat datum april 

1985. Op nummer 22 (vroeger was dit nummer 77) woonde betovergrootvader 
Hendrik Klaver, hier is overgrootvader Jan Klaver geboren (1828)  

Foto rechts: 2009-02-25 Kloveniersburgwal gezien in de richting Oude Doelen en Muntplein. 
Rechts (de twee witte huizen “Mandon Travel”) No.24 en 22. Foto genomen vanaf de 
Koestraat. 

 
  Jan Klaver zoon van Hendrik Klaver en Grietje Sjoenis. 
Geboren:  zaterdag 20-09-1828 te Amsterdam op de Kloveniersburgwal no. 77 Kanton 2  
In de akte: Den Drieëntwintigste September A○ 1800 Acht-en-Twintig 

Ten tien ure, voor den middag, is ingeschreven, de GEBOORTE  
van Jan Klaver 
Geboren den Twintigsten dezer des avonds ten elf ure,  
Zoon van Hendrik Klaver 
Oud vijfentwintig jaren, beroep winkelier en Grietje 
Sjoenis, oud zesentwintig jaren, 
Wonende Kloveniersburg no. 77 Kanton 2 
Zijnde dit kind aldaar geboren, en erkend van het mannelijk geslacht. 
Eerste Getuige Hendrik van der Vies,  
Oud tweeënveertig jaren, wonende als boven. 

                      Beroep als boven 
  Tweede Getuige Petrus Leenders,  

Oud zesentwintig jaren, wonende Nieuwmarkt 19 
Beroep als boven           Volgens verzoek aan ons 
Gedaan, door de Vader 
Na voorlezing is deze acte door den vader en Getuigen geteekend, 
       en wordt volgens de Wet 
bevestigt, door mij, als lid van den Raad dezer Stad, daartoe ingevolge de Beslui- 
ten van Z.M. van 14 Febr. 1823 No. 59 en van 11 Jan. 1828 No. 108, gedelegeerd.

 H. Klaver 
H van der Vies 
P. Leenders 

bron: Gemeentearchief Amsterdam B.S. 8/638 (kopie akte in bezit) 
 
Doop: Ned. Hervormd 
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Een bewijs van geboorte-inschrijving. Hij is gedateerd 28 augustus 1911. 
Voor welke gelegenheid dit uittreksel is aangevraagd is voor mij onbekend. 
Ik heb het gekregen van Jos Klaver uit Alkmaar en die wist het ook niet. 
   
Overleden:  maandag 07-08-1905  Om 19:30 uur 
In de akte:   

No.5488 Heden tien Augustus -------------------------------------------- negentienhonderd vijf 
 zijn voor ons Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Amsterdam, verschenen: 
 Paulus Kesselaar ------------------------------------------------------------------------- van beroep 
 aanspreker ----------------------------------------- oud drie en dertig ----------- jaren,  wonende  
 alhier -------------------------------------------------------------- en Johannes  Antonius van Rijn  
 -------------------------------- van beroep aanspreker ----------------- oud acht en veertig jaren,  
 wonende alhier,-------------------------------------------------- die ons hebben verklaard, dat op  
 den zevende dezer --------------------------------------------------------------------------------------, 

des na ------- middags ten half acht ------------- ure in de gemeente Amsterdam is overleden  
 Jan Klaver ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
       zonder beroep ------------------------------------------------ , wonende alhier, --------------------- 
 --------------------------------------------- oud zeven en zeventig jaren, --------- geboren alhier,  
 weduwnaar van Antonetta Johanna van de Bilt,  
 zoon van Hendrik Klaver en Grietje Sjoenis beiden  
 overleden ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 En hiervan opgemaakt deze akte, die na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend. 
bron:  Rijksarchief Haarlem  B.S. 5488/58 (kopie akte in bezit) 
 
Adres:  Voor zijn huwelijk woonde Jan bij zijn ouders op de Pijpenmarkt no.436 Buurt E Kanton 3, 
 hoek Sloterdijksteeg (Bron: uit ondertrouwakte) De Pijpenmarkt was een deel van de 

Nieuwerzijds Voorburgwal. 
 

              
                Bijschrift van de foto “N.Z. Voorburgwal bij de Pijpenmarkt” 
   

Waar Jan gewoond heeft is op deze foto niet te zien maar omdat ik  
  geen andere voorhanden heb, heb ik deze geplaatst. Zo krijgt U toch 
  nog een idee in welke buurt hij woonde.  
 
Beroepen:  Bediende/Milicien bij huwelijk in 1852 
  Pakker (pakhuisknecht?) bij de geboorte van zijn 5de kind in 1861 
  Bediende bij het overlijden van zijn 5de kind in 1861 
  Werkman bij het huwelijk van Alida en Jan ter Heege in 1868 
  Winkelier bij het huwelijk van Jo en Antoon Post in 1877 
  Werkman bij het huwelijk van Frans en Anna Klijnman in 1890 
  Bediende bij het huwelijk van Jan en Coletta Jelders in 1890 
  Smid bij het huwelijk van Heinrich en Betje de Jong in 1891 
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  Venter bij het huwelijk van Isaak en Marie Leurs in 1897 
Dat Jan, in 1891, ineens smid als beroep opgeeft is niet zo gek als je bedenkt dat de vader, van  
zijn schoondochter Coletta, ook smid was. Misschien had hij een eigen smederij en Jan is daar  
toen gaan werken? 

 
Biografische gegevens vrouw: 
        Dochter van: Johannes van de Bilt en Catharina Smals 
Geboren: vrijdag 19 november 1930 te Utrecht in de Ballenmakerstraat  Wijk H No.223 
In de akte: Op heden Twintigsten November achttien honderd dertig, des noens 
No.1365 ten twaalf uren, is voor mij Meester Jonkheer (Jonkheer) Paulus Adriaan 

Beelaerts van Oosterwijk, wethouder der stad Utrecht, gecommitteerd tot de 
waarneming van den Burgerlijke stand, verschenen, Johannes van de 
Bilt, timmerman, oud drie en dertig jaren, wonende alhier in de 
Ballenmakerstraat  Wijk H No.223 Welke mij verklaard heeft dat dezelfs 
wettige vrouw Catharina Smals, oud vijf en dertig jaren op den 
negentienden dezer maand, des nachts ten twaalf uren, ten zijne huize 
bevallen is van een kind, hetwelk mij gebleken is te zijn van het 
Vrouwelijks geslacht, waaraan hij de voornamen van Antonetta Jo- 
hanna heeft gegeven. Deze verklaring gedaan acte daarvan opge- 
maakt in tegenwoordigheid van Martinus Geul, timmerman, oud vier 
en vijftig jaren, wonende alhier in de Ballenmakerstraat, en Pieter 
Sidenburg, timmerman oud drie en twintig jaren, wonende alhier in  
de Wijde Bagijnesteeg; die de vader en beide getuigen na voorlezing met 
mij onderteekend hebben,--- 
Doorhaling van een woord in deze acte goedgekeurd.(-- ) 

  M Geul  J van de Bilt 
  P Sidenburg 
bron:  Gemeentearchief Utrecht BS geboorten No.1365 (kopie akte in bezit) 
Doop:  R.K. 
 
Overleden: vrijdag 8 juni 1900 te Amsterdam op de Nieuwe Zijds Voorburgwal 95 
in de akte:  

Op heden   Negen juni                            negentienhonderd, 
zijn voor ons Ambtenaar van den burgerlijken stand er gemeente Amsterdam, verschenen: 
Hendrik Schaake ------------------------------------------------------------------------- van beroep 
aanspreker   oud drieendertig jaren, wonende alhier -------------------------------- 
-------------------------en       Izak van Wesep --------------------------------------------------------  
van beroep  aanspreker  oud zesenveertig jaren wonende alhier, ---------------------- 
------------------------------------------------------------- die ons hebben verklaard, dat op den --
achtste dezer ------------------------------------------------------------- des na middags ten twee 
ure    in het huis Nieuwe Zijds Voorburgwal 95  is ----------------------------------- overleden 

                          Antonetta Johanna van de Bilt -------------------------------------------------------------- 
van beroep    zonder ,        wonende  alhier, -------------------------------------------------------- 
oud  negenenzestig  jaren,                                  geboren  te Utrecht,  Echtgenoote  
van Jan Klaver    Dochter van Johannes van de Bilt --------------------------------------------- 
en  Catharina Smals. --------------------------------------------------------------------------------- 
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die na voorlezing door de aangevers en  
ons is ondertekend. 
H Schaake 
J van Wesep 

bron: Rijksarchief Haarlem BS 4758/….  en bidprentje (kopie akte en bidprentje in bezit) 
begraven: dinsdag 12 juni 1900 op het kerkhof St. Barbara te Amsterdam 
 
Een bewijs van geboorte-inschrijving. Hij is gedateerd 26 augustus 1911 (11 jaar na haar overlijden) 
Voor welke gelegenheid dit uittreksel is aangevraagd is voor mij onbekend. 
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Ik heb het gekregen van Jos Klaver uit Alkmaar en die wist het ook niet.                          
 
Adres:  Antonetta woonde voor haar huwelijk bij haar vader op de Nieuwezijds 
   Achterburgwal (thans Spuistraat) tussen de Gasthuismolen (thans Paleisstraat) en  
  Schoorsteenvegerssteeg. (thans onbewoonde steeg)  
  Misschien omdat haar vader pas gestorven was, is zij tijdelijk gaan  
  wonen in de Sint Jansstraat Kanton 3 Buurt J No.284 
   (Waarschijnlijk bij familie of bekenden) 

Net voor haar huwelijk, haar vader is dan al overleden, woonde zij tijdelijk in de Sint  
Janstraat Kanton 3 Buurt J No.284 

   (Waarschijnlijk bij familie of bekenden) 
Bron:   ondertrouwakte en akte toezegging voogden 
Beroep:  Bij haar huwelijk in 1852 naaister. 
 
 
 
 
 

   
 

Foto linksboven: Antonetta Johanna van de Bilt woonde voor haar 
huwelijk in 1852 op de Nieuwezijds Achterburgwal, thans de Spuistraat, 
tussen de Gasthuismolen en de Schoorsteen-vegerssteeg. Rechts op de 
foto, net buiten de foto de Gasthuismolensteeg. Op de foto links is de 
voormalige Schoorsteenvergerssteeg nog enigszins te zien.  
Foto genomen op zaterdag 18-10-2008 
 
Foto rechtsboven: Pieter Jacobszstraat anno oktober 1940 
 
Foto links: Pieter Jacobszstraat anno 2008-11-10 
Foto genomen op zaterdag 18-10-2008 

 
Huwelijk  
Ondertrouw:  donderdag 09-09-1852 te Amsterdam 
Info:   De huwelijkse bijlage bestond uit: (kopieën huwelijkse bijlagen in bezit)  

 1 De ondertrouwakte 
2 Uittreksel uit het geboorteregister van de Burgerlijke stand van Amsterdam van Jan 
3 Uittreksel uit het geboorteregister van de Burgerlijke stand van Utrecht van Antonetta.    

 4 Akte van onvermogen voor Antonetta. 
5 Uittreksel uit het sterfregister van de burgerlijke stand van Utrecht van de moeder van 

Antonetta, Catharina Smals. Overleden 22-12-1835 te Utrecht 
6 Uittreksel uit het sterfregister van de burgerlijke stand van Amsterdam van de vader  
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  van Antonetta, Johannes van de Bilt, Overleden 21-03-1852 te Amsterdam. 
7 Uittreksel uit het sterfregister van de burgerlijke stand van Zutphen van de oma van 

Antonetta van moeders kant, Johanna Grosel, overleden 28-10-1820 Zutphen. 62 jaren 
geboren te Hoe (Brabant) 

 8 Uittreksel uit het sterfregister van de burgerlijke stand van Ruurlo van de opa van 
Antonetta van moeders kant, Hendrik Smals. Overleden 05-12-1829 Ruurlo..81 jaren 

  geboren te Zutphen: 
 9 Uittreksel uit het sterfregister van de burgerlijke stand van Utrecht 

Van de opa van Antonetta van vaders kant, Reinier van de Bilt. Deze Reinier maakte  
deel uit van een contingent Nederlanders dat ingelijfd werd bij het leger van Napoleon  
om in Spanje te gaan vechten tegen de Spaanse troepen. Onder leiding van Maarschalk  
Lefebre vertrok men begin 1808 met zo'n 3000 man te voet naar Spanje waar ze medio  
oktober in Bajon aankwamen. In juni 1809 is hij toen gesneuveld. Op verklaring van  
zijn sergeant majoor Willem Kirchner en soldaat Johannes Henschbach, die Reinier 
heeft zien sneuvelen, werd deze gebeurtenis door een vrederechter als volgt 
omschreven: Bladzijde 1 

  Op heden den achttiende April 
  1800 twintig compareerde voor ons, 
  Mr. Rudolph Hendrik Nahuijs, 
           Vrederegter van het tweede kanton 
  der stad Utrecht, provincie Utrecht 
  Geadsisteerd met den Commis 
  Griffier. -------------------------------- 
  Willem Kirchner, oud 54 jaren, 
  gepensioneerd Sergeant Majoor 
  wonende te Bunnik en ---------------- 
  Johannes Henschbach, oud 46 jaren, 
  houtschilder, wonende te Utrecht 
  in het Hamsteegje wijk C ------------ 
  De welke ten verzoeke van 
  Johannes van de Bilt, timmer- 

man, wonende te Utrecht in de 
  Lammerstraat wijk H N0. 81, als 
  eene openlijke Notoriteit 
  hebben verklaard, dat Reinier 
  van de Bilt, gewezen soldaat bij 
  het eerste batillon tweede regi- 
  ment bij koninklijke infanterie 

  van linie op den twaalfden Junij 
  1800 negen in een veldslag tegen de 
  Spaanse troepen, , geleverd vier 
  uren op zeide Dalla Vera de la  
  Reine, Provincie oud Kastille 
  in het koninkrijk Spanje, door  
  een kogel gesneuveld is ------------- 
  Gevende de comparanten voor rede- 
  nen van wetenschap, de eerste 
  dat hij ten dien tijd als Sergeant  
  Majoor stond bij dezelfde Compag- 
  nie alswaar Reinier van de Bilt 
  als soldaat diende, dat hij ter 
  dien tijd in die betrekking belast 
  was met het opmaken der staten 
  van de gemiste of gesneuvelde man- 

   schappen  
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Bladzijde 2 
schappen en dat hij zich zeer goed 

  herinnerd, dat hij op bovenge- 
  melde tijd, ook de persoon van 
  Reinier van de Bilt op die staat 
  na de afloop van de batailli, 
  geplaatst heeft, en de tweede Com- 
  parant, dat hij bij de meergemelde 
  Compagnie als soldaat gediend 
  en de veldtogt tegen de Spaansche 
  Troepen heeft mede gemaakt, 
  en hij alzoo ooggetuige van het 
  sneuvelen van Reinier van de 
  Bilt is geweest ------------------------ 
  Van welke verklaring wij hebben  
  Opgemaakt deze acte van Notori- 
  teit, om te dienen aan de requi- 
  rant na behooren, welke de eerste 
  Comparant met ons en den Commis 
  Griffier hebben onderteekend, ver- 
  klarende de tweede Comparant 
  niet te kunnen schrijven ------------ 
  / was geteekend /  W. Kirchner 

  R. H Nahuijs, Vrederegter 
  E. J van Eeden, Cm. Griffier -------- 
  / Lagen Stond / Geregistreerd te Utrecht 

  den negentiende April 1820, deel 
  11 folio 159 vak zes, ontvangen negen 
  en vijftig Centen met de verhooging. 
  De ontvanger / geteekend / van den Hoop 
    Voor afschrift 
    Gratis afgegeven inge- 
    volge bewijs van onvermo- 
    gen, uitgereikt door den 
    Heer Burgemeester der 
    Stad Amsterdam, den 
    Twaalfden November 1800 
    Twee en vijftig, aan Anto- 
    netta Johanna van de 
    Bilt, wonende te Am- 
    sterdam, kleindochter 
    van opgemelden Reinier 
  Bladzijde 3 

van de Bilt, bij mij 
    Griffier van het Kanton 
    geregt te Utrecht, op heden 
    den Twee en twintigsten 
    November 1800 twee en 
    vijftig. --------------------- 
    D.J.L. Stick van Linschoten 
     Griffier 
   
   Gezien voor legalisatie der handteekeningen van 
   Jonkheer D.J.L. Stick van Linschoten, Griffier 
   bij het kantongeregt te Utrecht, door Ons President 
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   van de Arrondissiments Regtbank aldaar 
     Utrecht den 22 November 1852 

10 Uittreksel uit het sterfregister van Catharina Geul, de oma van Antonetta van vaders 
  kant, overleden op 26-03-1852. 
  Zij was voor de tweede maal gehuwd met Izaak Agterberg 
11 Een akte voor het toewijzen van de voogden van Antonetta: 
  In de akte:  
   Bladzijde 1 Prodeo ingevolge bewijs  

van onvermogen, afge- 
geven door den Heer  
Burgemeester der Stad  
Amsterdam, de dato  
6 December 1852 

    Op heden den Tienden December  
des jaars Achttienhonderd twee  
en vijftig  
Compareerde voor Ons Mr.  
Willem Serivicier, Regter van het  
derde kanton Arrondigement, Amster- 
dam, geadsisteerd door den Griffier  
Gerrit van Endt Koning. 

     Antonetta Johanna van 
de Bilt, opgevende geboren te 

    zijn te Utrecht den Negentienden  
November Achttienhonderd dertig,  
en alzoo minderjarige dochter van  
Johannes van de Bilt en Ca- 
tharina Smals, echtelieden laats  
genoemde overleden te Utrecht den 

    Twee en twintigste December  
Achttienhonderd vijf en dertig, eerst  
genoemde overleden te Amsterdam  
den Een en twintigste Maart Acht- 
tienhonderd twee en vijftig, alhier  
laatstelijk gewoond hebbende op 
             de 

  Bladzijde 2 
  de Nieuwe Zijds Achterburg- 

wal tusschen de Gasthuismolen  
en Schoorsteenvegerstegen waar  
zij Requirante alzoo moet geacht  
worden hare  wettige woonplaats  
behouden te hebben, ofschoon  
thans verblijf houdende in de  
Sint Jansstraat. 

     Verzoekende ter zake van  
een voorgenomen huwelijk  
de benoeming van eenen voogd  
en Toeziend Voogd, na verhoor 

    der navolgende eenige aanwezige  
nabestaanden, mede verschijnende,  
te weten; 

     Isaak Johannes van de Bilt 
    Timmermansknecht wonende  

in de Sint Nicolaasstraat, broe- 
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der 
        Anthoni Marie Annestatius  

Tonje, Schoorsteenveger wo- 
nende op de Heerengracht, bij  
de Oude Spiegelstraat, be- 
huwd broeder en 

       Hillebrand Verheij Met- 
selaarsknecht wonende op 
   de 

  Bladzijde 3 
de Looyersgracht bij de Baan- 
gracht, behuwd oom van vaders  
zijde.  
     Welke personen de opga- 
ve der Requirante allezins  
bevestigde, hebben wij Kan- 
tonregter voorts overeenkom- 
stig het eenparig gevoelen  
der Comparanten benoemd:  
1e tot voogd der Comparant 

    Isaak Johannes van de Bilt 
    2e tot Toezienden Voogd der  

Comparant, Anthoni Marie  
Annestatius Tonje, 

    die beiden bereid zijnde deze  
betrekkingen te aanvaarden, 

    onmiddellijk in onze handen  
hebben afgelegd den Eed, dat zij  
de respectieve aan hen opge- 
dragen posten van Voogd en toe- 
zienden Voogd, deugdelijk, ge- 
trouw, en na behooren zullen 
waarnemen, zeggende ieder  
hunner onder het opsteken  
van de twee voorste vingers  

der  
  Bladzijde 4  

der regter hand “Zoo waarlijk  
helpe mij God Almachtig”. 

            Zijnde hiervan opgemaakt  
dit proces van baal hetwelk, na 

    gedane voorlezing door de Com- 
paranten, met Ons kantonreg- 
ter en de Griffier is ondertee- 
kend binnen Amsterdam ten  
dage maanden en jare als boven,  
hebbende de Requirante ver- 
klaard niet te kunnen schrijven  
noch haren naam teekenen. 

    was geteekend / I. J. van de Bilt 
      A. M. A. Togni 

W. Serrivecier 
kantonregter 

      G van Endt Koning  
Griffier 
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    Gratis geregistreerd te Am- 
sterdam den Tienden December  
1800 twee en vijftig, deel 18  
folio 88 recto vak 4 

    De Ontvanger Geteekend / van  
Goudoever. 
 Uitgegeven voor expeditie 

12 Inschrijving Nationale Militie van Jan gedateerd 9 november 1852 
  Jan diende in het 6de regiment der infanterie. Zijn signalement was; 
   Lengte 1 EL. 5 Pm. 9 Dm. 5 St. 
   Aangezigt ovaal 
   Voorhoofd  breed 
   Ogen   blauw 
   Neus   normaal 
   Mond  normaal 
   Kin  spits 
   Haar  blond 
   Wenkbrauwen normaal 
   Merkbare Teekenen  geen 
  Even iets over de lengte van  Jan.. Deze was 1 EL 5 Pm 9 Dm 5 St 
  In het Nederlands 1 EL, 5 Palmen, 9 Duimen en 5 Streep 
  Om het een en ander duidelijk te maken het volgende; 

 
Een el is een oude lengtemaat en bedroeg (althans in Nederland) circa 69,4 cm. 

   De maat werd lokaal, in ieder belangrijk handelscentrum, vastgesteld waardoor er  
  verschillen optraden:  

Amsterdamse el 68,8 cm 
Brabantse el  69,2 cm of 16 tailles 
Delfsche el  68,2 cm 
Goesche el  69 cm 
Haagse of gewone el 69,4 cm 
Twentse el  58,7 cm. 
De naam is afgeleid van de lengte van de onderarm, de ellepijp. Men kon zo op een 
eenvoudige manier lengtes meten. In verband met de heffing van accijns werd de 
Haagse el in 1725 de nationale standaard. 
Bij de invoering van het Nederlands metriek stelsel in 1820 werd de el gelijk gesteld 
aan een meter. Met de Wet van 7 april 1869 (Staatsblad nr.57) werden oude 
benamingen, waaronder ook de el, afgeschaft en vervangen door de tegenwoordig 
gebruikelijke aanduidingen. In de periode 1820-1870 (De periode waarin Jan op moest 
komen) was een el gelijk aan 10 palmen (decimeter) of 100 duimen (centimeter) of 
1000 strepen (millimeter). 
Jan was dus 1 meter, 5 decimeter, 9 centimeter en 5 millimeter groot. Met andere 
woorden 1 meter 59,5. Nog net geen 1,60 meter. 
In onze huidige ogen een uit de kluiten gewassen dwerg. 

“Lange Jan” 
165 centimeter mat de gemiddelde Nederlandse man in 1860. In 2007 was dat bijna 181 
centimeter geworden. Ook in veel andere landen nam de gemiddelde lengte de laatste 
generaties enorm toe. Vooral tussen WO II en de jaren 80 van de vorige eeuw werden we 
steeds langer. Dit had vooral te maken met goede voeding en steeds betere 
levensomstandigheden. Maar de laatste jaren groeien we minder hard. Nederlandse en 
Scandinavische mannen lijken nu tegen een soort plafond te botsen. Terwijl in Zuid-Europa 
de lichaamslengte nog steeds omhoog gaat. Over vrouwen is minder bekend. In de 19de eeuw 
werd de lichaamslengte van vrouwen nog niet zo goed gedocumenteerd als die van mannen. 
BRON: CBS 
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uit Quest april 2009 
 
 13 Omdat Jan in dienst zat moest vrijstelling vragen om te kunnen trouwen.  

In de akte: 
     6de Regiment Infanterie 
    Krachtens autorisatie van het Ministerie  

van Oorlog, d.d. 22 september 1852, nr. 4313,  
verleent de ondergetekende Kolonel, Kommanderend 

    voorgeschreven Regiment met deze toestemming tot het  
aangaan van een huwelijk, van de milicien der  
ligting van 1149, Jan Klaver van het korps,  
onder gehoudenheid echter, dat zijne aanstaande  
Echtgenote hem nimmer in de dienst volge, nog  
tot enige last van het Regiment kome.    

  Afgewerkt Nijmegen den 27 okt. 1852 
  De Kolonel voornoemd 

 
Wettelijk huwelijk:  woensdag 22-12-1852 te Amsterdam 
In de akte: Op heden Twee en twintig December  
  Achttienhonderd Twee-en-Vijftg, zijn voor ons ondergetekende  Ambte- 

naar van de Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, in het huis  
  der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan 
                      Jan Klaver  bediende  / miliciën / 
  geboren en wonende alhier, oud vier en 
  twintig jaren, meerderjarige zoon van Hen- 

drik Klaver, kleerenmaker en Grietje Sjoe- 
nis wonende alhier ter Ener, 

  Antonetta Johanna van de Bilt naaister 
  geboren te Utrecht wonende alhier. oud Twee en 
  Twintig jaren, minderjarige dochter van Johannes van  
  de Bilt en Catharina Smals, beiden overleden, Ter  
  andere zijde. En verklaarden de vader des bruidegoms  
  mede namens zijne echtgenooten, en de voogd en, toeziende voogd  
  des Bruid Isaak Johannes van de Bilt, timmermansknecht  
  en Anthonis Marie Annestatius Togni, schoorsteenveger wonende 
                    beiden alhier. Allen voor ons vertegenwoordig toe te stemmen in  
  dezer Echt. 
                    De beiden afkondigingen tot dit Huwelijk zijn onverhinderd geschied, alhier  

den twaalfden en negentiende dezer. Voorts zijn aan  
  ons overlegd, ten eersten de geboorte acten der  
  Verloofden, ten tweeden de dood acten van de  
  ouders de grootouders van moeders zijde en de groot- 

moeder van vaders zijde van de Bruid, ten derden  
  acte van bekendheid van het overlijden van haren 
                    grootvader van vaders zijde, ten vierden het 
                    proces verbaal van benoeming van haren voogd en 
                    toeziende voogd. 

            Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en 
getrouwelijk alle pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken  
Staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met JA, beantwoord zijnde, 
hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk aan elkander 
zijn verbonden. In tegenwoordigheid van: Frederik Willem Eberhardt,  

  kunstdraaier oud drie en vijftig, Johannes Casper  
  Rademaker, behanger oud dertig, Jan Kruyt,  
  schilder oud twee en veertig en Hendrik Andries  
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  van den Berg tooneelspeler oud een en dertig jaren, 
                    wonende allen alhier. 
                    En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Kom- 

paranten, de Getuigen en ons is onderteekend, 

 
 
Bron:  Gemeentearchief Amsterdam B.S. 12/17v  (kopie akte in bezit) 
Info: Antonetta kon niet lezen of schrijven. Opvallend is wel, dat zij haar 
 huwelijksakte zelf ondertekend. Waarschijnlijk heeft ze het speciaal voor deze 
 gelegenheid geleerd, omdat bij de toewijzing van haar voogden te lezen staat  
 dat zij niet kon schrijven. Later bij de huwelijken van haar zoons blijkt dat het  
 echt maar eenmalig is geweest. 
 
In 1877 waren Jan en Antonetta 25 jaar getrouwd. Ter gelegenheid hiervan  
 werd er ook een advertentie in de krant geplaatst: 
 

                
 Joannes is de Neolatijnse naam voor Johannes. 
 Dat Jan nu ineens Joannes werd genoemd komt waarschijnlijk omdat Antonetta Rooms 

Katholiek was. Jan is altijd Hervormd gebleven maar zijn kinderen zijn allen RK gedoopt. 
 
Jan woonde voor 1903 bij zijn zoon Johannes Wilhelmus (Willem) 
Op 01-04-1903 verhuisde hij naar zijn zoon Isaak Johannes Klaver. 

 
Verplaatsingen: 
 -Na hun huwelijk zijn ze gaan wonen in de Sint Nicolaasstraat 
  Kanton 3 Buurt H No.388 
 -1857 Nieuwezijds Voorburgwal  Kanton 3 Buurt H No.344 
 -1859 Sint Nicolaasstraat      Kanton 3 Buurt H No.388  
 -1865 Plantage                      Buurt N No.80 
 -1874 Sint Nicolaasstraat      Kanton 3 Buurt H No.330 
 -         Sint Nicolaasstraat      Kanton 3 Buurt H No.47   BRON: B.R. 328/204 
 -         Sint Nicolaasstraat      Kanton 3 Buurt H No.20   BRON: B.R. 321/137 
 -         Oudezijds Achterburgwal  Kanton 3 Buurt H No.189  BRON: B.R. 1/278 
             -1890 Rechtboomstraat        No.36   BRON: B.R. 699/105 
            -1891 Sint Nicolaasstraat     Kanton 3 Buurt H No.51 
            -1897 Sint Nicolaasstraat     Kanton 3 Buurt H No.56   
            -1900 Nieuwezijds Voorburgwal  Kanton 3 Buurt H No.95 II V 
 Op 8 juni 1900, precies één dag na de verhuizing, is Antonetta gestorven. 
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  Op de foto is een gedeelte van de Nieuwe Zijds Voorburgwal te zien. Dit is het stukje 
  waar Jan waarschijnlijk gewoond heeft en waar Antonetta gestorven is. 
  Op de foto is de brug te zien die naar de Sint Nicolaasstraat gaat. Links op de foto  
  de hoek van de Sint Nicolaasstraat en de Nieuwe Zijds Voorburgwal. ca. Ao 1865 
 
   Waarom al deze verhuizingen ? 
 De huisjesmelkers die deze huisjes verhuurde, deden dat het liefste aan  
 mensen die een baantje hadden. Zo waren ze enigszins verzekerd tegen het  
 verschuldigde huurbedrag. Om dit soort mensen te trekken maakten ze de  
 huisjes een beetje aantrekkelijker. Ze smeerden hier en daar een verfje en/of  
 een nieuw behangetje. 
 En daar konden mensen zoals Jan dan van profiteren. Die hadden dan geen 
 onderhoud aan het huis. En elke keer wanneer ze gingen verhuizen kwamen  
 ze weer in een "nette woning". Dit is een mogelijkheid. Maar of dat het echt  
 alleen ”dat” maar was? 

 
Jan en Antonetta op latere leeftijd 
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De kinderen van Jan Klaver en Antonetta Johanna van de Bilt; 
 

01 Hendrik Klaver 
* 13-07-1853 Amsterdam 
† 17-03-1854 Amsterdam (8 maanden oud) 
 

Geboren:  Op een woensdag 13 juli 1853 te Amsterdam in de Sint Nicolaasstraat Buurt H  
  No.388 
  Getuigen: Frederik Willem Eberhardt en Willem Hendrik Eberhardt wonende  
  Sint Nicolaasstraat Buurt H No.350 
bron:   Gemeentearchief Amsterdam BS 4/178 
Overleden: vrijdag 17 maart 1854 te Amsterdam (8 maanden oud) 
in de akte: Op heden           achttien Maart                                 Achttienhonderd Vier-en-Vijftig, 
  zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad Amsterdam, verschenen: 
   Jan Klaver                             van beroep  
  bediende            oud         vijfentwintig     Jaren, wonende               sterfhuis 
  vader         van de overledenen, en         Frederik Willem Eberhardt           van beroep 
  draaijer      oud         vijfenvijftig   Jaren, wonende           als boven      gebuur  

van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op          Zeventien dezer    des na  
  middags ten    half vier   ure, in het huis, staande   St. Nicolaasstraat   Kanton  3 
  Buurt  H   No.  350,     is overleden    Hendrik Klaver 
                      van beroep, wonende    als boven 
  in de ouderdom van     acht maanden     geboren    alhier 
  Zoon   van   Jan Klaver   en      Antonetta Johanna van de Bilt 

En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door  de aanwezige 
en ons is onderteekend. 
J. Klaver 
F W: Eberhard 

bron:   Gemeentearchief Amsterdam B.S. 2/86v  (kopie akte in bezit) 
----------------------------------------------------------- 

02 Johanna Catharina Klaver  
* 31-07-1855 Amsterdam 
† 03-12-1904 Amsterdam (49 jaar oud) 
x 12-04-1877 Amsterdam 
Anthonius Post 
* 21-02-1852 Weesp 
† 02-06-1909 Amsterdam 
Anthonius huwd voor de tweede x met Catharina Maria Johanna Krijger 

 
Biografische gegevens Johanna: 
roepnaam: Jo 
Geboren:  woensdag 31 juli 1855 te Amsterdam  

Akte is zeer slecht leesbaar 
bron:   Gemeentearchief Amsterdam BS aktenummer 4/197 
 
Overleden:  03 december 1904 te Amsterdam om 20:00 (49 jaar oud) 
in de akte:  
        No. 8529 Heden        vijf December      negentienhonderd vier, 

zijn voor ons Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Amsterdam, 
verschenen        Willem Andersen      van beroep  
aanspreker       oud   veertig      jaren, wonende     alhier  
 en       Frederik Sasburg  
van beroep   aanspreker  oud    negenendertig     jaren, wonende alhier  
die ons hebben verklaard, dat op den  
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derden dezer,    des na  middags    ten acht 
ure   in het huis Sint Nicolaasstraat 51                                   alhier is overleden 
                             Johanna Catharina Klaver 
van beroep   geen       wonende alhier, oud          
negenenveertig  jaren,                        geboren    alhier, echtgenoot van 
                  Anthonius Post, dochter van Jan Klaver,  
 zonder beroep,    wonende     alhier en Antonetta Johanna van de Bilt, overleden. 
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die na voorlezing door de aangevers 
en ons is onderteekend.  
W.Andersen 
F.Sasburg 

bron:   Gemeentearchief Amsterdam BS aktenummer 11/11v (kopie akte in bezit) 
begrafenis  07-12-1904 te RK kerkhof “Sint Barbara" Amsterdam 
bron:   Bidprentje in bezit 
 
Biografische gegevens Anthonius: 
roepnaam: Antoon 
geboren: 21-02-1852 te Weesp als natuurlijke niet erkende zoon van Alida Maria Post. 
bron:  huwelijksakte 
beroepen: In 1875 sigarenmaker 

in 1877 sigarenmaker/milicien (bij huwelijk) 
in 1878 sigarenmaker 
in 1890 winkelier/fabrikant. 

info:   Anthonius was getuigen bij het huwelijk van: 
-Margaretha Klaver en Jacob Buitink op 12-05-1875 bij was toen 23 jaar. 

  -Frans Klaver en Anna Klijnman op 02-05-1890  hij was toen 38 jaar 
-het dubbel huwelijk van Jan Klaver en Coletta Jelders & Willem Klaver en  
 Daatje de Jong op 07-08-1890, hij was toen 38 jaar. 

  -Heinrich Klaver en Betje de Jong op 02-04-1891 hij was toen 40 jaar 
  -Het tweede huwelijk van Margaretha Petronella Klaver en Johannes 
   van der Heide op 27-02-1878 
  -Anton wordt ook genoemd in de akte, toewijzing der voogden van Antonetta Johanna 

 Bouman (dochter van Margaretha Petronella Klaver) op 04-02-1879. 
 
Huwelijk: 
in de akte: ------- eerste gedeelte van de tekst van deze akte is weggevallen ----------- 

in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan 
Anthonius Post, sigarenmaker, mi- 
licien, geboren te Weesp wonende  
alhier, oud vijfentwintig jaren,  
meerderjarige natuurlijke niet er- 
kende zoon van Alida Maria  
Post, overleden ter eener, en  
Johanna Catharina Klaver, 
zonder beroep, geboren en wonende 
alhier oud eenentwintig jaren,  
minderjarige dochter van 
Jan Klaver, winkelier en  
Antonetta Johanna van de Bilt  
wonende alhier ter andere zijde. 
En verklaarden de ouders der bruids 
voor ons tegenwoordig toe te stemmen  
in dezen echt. 
De beide afkondiging en tot dit Huwelijk zijn onverhinderd geschied, alhier 
den eerste en achtste dezer. 
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Voorts zijn aan ons overlegd de  
geboorte akten der verloofden. 
Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en 
getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan de Huwelijken 
Staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met JA, beantwoord zijnde, 
hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk aan elkander 
zijn verbonden. In tegenwoordigheid van: Arnoldus Hulster, timmerman, oud 
drie en vijftig jaren wonende te Weesp. Isaak Johannes  
van de Bilt, oom der echtgenoote, timmerman  
oud drie en vijftig. Heinrich Wurth, oom als voren,  
kopergieter, oud zes en vijftig en Jacobus Hubertus  
Schrijvers, beeldhouwer, oud vijf en twintig jaren 
Wonende alIen alhier. 
En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Kom- 
paranten en de Getuigen onderteekend: uitgezonderd de moeder  
der echtgenoote en de eerste getuigen die verklaarden  
niet te kunnen schrijven. 

bron:  Gemeentearchief Amsterdam aktenummer 5/15  (kopie akte in bezit) 
Info:   Het is zeker dat dit huwelijk kinderen had, omdat op het bidprentje werd 

gesproken over 'mijn dierbare man en kinderen' (bidprentje in bezit) 
wonende: 1904 bij overlijden Johanna Catharina Sint Nicolaasstraat 51 
  
 kinderen: 01 Antonetta Johanna Post 
   * 08-01-1878 Amsterdam (BS 1/41v) 
   † 25-11-1878 Amsterdam (10 maanden oud) (BS 7/57v) 
   02 Antonetta Johanna Post 
   * 07-07-1879 Amsterdam (BS 5/197v) 
   †  
   x 23-08-1905 Amsterdam 
   bron: Noord-Hollands Archief, Aktenummer: reg.4F;fol.42 
   Wilhelmus Johannes Roosen 
   beroep: kleermaker 
   zoon van Peterus Theodorus Roosen en Geertruida Philippina Paulina 
   Mulder 
   * ca. 1879 Amsterdam 
   † 
   03 Johannes Matthijs Post 
   beroep: sigarensorteerder 
   * ca. 1881 Amsterdam 
   † 
   1ste x 14-10-1908 Amsterdam 
   Geertruida Johanna Schuckman 
  dochter van: Hermanus Hendricus Schuckman, beroep koffiehuishouder en 
   Maria Catharina Jansen 
   * ca. 1882 Amsterdam 
   †  
   2de x 19-11-1914 Amsterdam 
   Maria Elisabeth van der Kooij 
  dochter van: Johannes van der Kooij en Maria Elisabeth Dijst 
   * ca. 1883 Amsterdam 
   † 
   04 Alida Maria Post 
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   * ..-01-1883 Amsterdam 
   † 10-02-1884 Amsterdam (13 maanden oud) (BS 2/111) 
   05 Johannes Franciscus Anthonius Post 
   * 13-06-1886 Amsterdam (BS 6/119v) 
   †  
   06 Anna Alida Francisca Maria Post 
   * 29-12-1888 Amsterdam (BS 12/194) 
   †  
   07 Jan Post 
   * 01-12-1895 Amsterdam (BS 11/88v) 
   †  
-------------------------------------------- 
  03 Bernardus Johannes Klaver 
  * 22-08-1857 Amsterdam 
  † 10-02-1874 Amsterdam (17 jaar oud) 
 
roepnaam: Bernhard 
Geboren: op zaterdag 22 augustus 1857 te Amsterdam 
in de akte:  Op heden    Tweeëntwintig Augustus  Achttienhonderd Zeven-en-Vijftig, 
  is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad 

Amsterdam, verschenen:    Jan Klaver 
  van beroep   pakker,                  oud   achtentwintig                Jaren, wonende 
  N Z Voorburgwal                 Buurt H    No.344        welke heeft verklaard dat 
   op        Eenentwintig dezer,  des voor middags ten Vier 
  ure, in het huis, staande        als boven                 is geboren een Kind van het 
  Mannelijk       geslacht, uit             Antonetta  Johanna  van  de  Bilt 
  van beroep       geen      wonende              als  boven  zijne  Echtgenoot 
  welk Kind zal genaamd worden       Bernardus  Johannes 
 van welke Verklaring wij Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid  van Frederik 

   Willem Eberhardt       van beroep     draayer      oud achtenvijftig    Jaren,  
wonende   Heintje Hoeksteeg M 466      en van    Isaak Johannes 

  van  de  Bilt                  van beroep      timmerman     oud drieëndertig Jaren, 
  wonende        St. Nicolaasstraat H 436    en is deze Akte door ons, benevens 
  den Vader en    de Getuigen, na voorlezing onderteekend. 
  J Klaver 
  F W Eberhardt 
  I J van de Bilt 
bron:   Gemeentearchief Amsterdam B.S. 5/95 (kopie akte in bezit) 
                
Overlijden: op dinsdag 10 februari 1874 te Amsterdam. (17 jaar oud) 
in de akte:  871 Op heden      Twaalf Februari                          Achttienhonderd Vier-en-Zeventig, 
  zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente 

Amsterdam, verschenen:   Antonius   Gerardus  Debacker                       van beroep 
      aanspreker        oud       Zesentwintig,        wonende      Laurierstraat GG 203 
      bekende      van de Overledenen, en         Johannes  van  den  Berg     van beroep 
       aanspreker        oud     drieënveertig  Jaren,  wonende       ……?…..,   bekende  
  van de Overledene welke hebben verklaard, dat op Tien dezer        des     voor  
  middags ten    Elf    ure, in het huis, staande     St. Nicolaasstraat       Kanton  3  
  Buurt   H    No. 330,     is overleden      Bernardus  Johannes 
      Klaver     van beroep   wonende als      boven 
  in de ouderdom van        Zestien  Jaren,             geboren         alhier 
       Zoon  van  Jan  Klaver  en  Antonetta Johanna  van  de  Bilt 

En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door  de aangevers 
en ons is onderteekend. 

 4



 A G Debacker 
J van de Berg 

bron:   Gemeentearchief Amsterdam B.S. 1873/82 (kopie akte in bezit) 
   

   
 
                                                                        Overlijdensadvertentie Bernard 
-------------------------------------------------- 
  04 Petronella Catharina Hendrika Klaver 
  * 11-08-1859 Amsterdam 
  † 19-09-1859 Amsterdam (1 maand) 
 
Geboren:  op donderdag 11 augustus 1859 te Amsterdam 
in de akte:  Des voor middags 4 ure, in het huis staande Nieuwezijds Voorburgwal  
  Kanton 3 Buurt H No.344 
bron:   Gemeentearchief Amsterdam B.S. 5/87 
 
Overlijden:  maandag 19 september 1859 te Amsterdam 
in de akte:  Op heden           Eenentwintig September       Achttienhonderd Negen-en-Vijftig, 
  zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad 

Amsterdam, verschenen:             Di… Roodhuijzen                              van beroep 
  aanspreker            oud           drieënveertig   jaren, wonende   Eglantierstraat …. 
  bekende      van de Overledenen, en        Jacob  Wasmoest                  van beroep 
     als boven                 oud      eenenveertig           Jaren wonende ……?….., ……  

 van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op    negentien dezer    des voor  
 middags ten   Elf   ure, in het huis, staande  Nieuwezijds voorburgwal  Kanton 3  

Buurt H    No. 344,    is overleden    Petronella   Catharina   Hendrica  
  Klaver     van beroep                                                     wonende als boven 
  in de ouderdom van             Ene maand,                 geboren     alhier 
      dochter  van  Jan  Klaver  en  Antonetta Johanna  van  de  Bilt 
                    En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door  de aangevers  
  en ons is onderteekend. 
  Di Roodhuijzen 
  J Wasmoest 
Bron:   Gemeentearchief Amsterdam B.S. 5/176v  (kopie akte in bezit) 
------------------------------------------------------ 

05 Antoinetta Hendrika Klaver 
  * 27-12-1861 Amsterdam 
  † 21-01-1863 Amsterdam (1 jaar) 
 
Geboren: vrijdag 27 december 1861  te Amsterdam 
in de akte:  Op heden         Achtentwintig december      Achttienhonderd Een-en-Zestig, 
  is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad 

Amsterdam, verschenen:          Jan  Klaver 
  van beroep         pakker,          oud       drieëndertig                Jaren, wonende 
  N Z Voorburgwal      Buurt  H   No.344                   welke heeft verklaard dat 
  op           Zevenentwintig  dezer,   des voor middags   ten   Zeven 
  ure, in het huis, staande -------------  als boven     is geboren een Kind van het 
  Vrouwelijk   geslacht, uit   Antonetta   Johanna  van  de  Bilt 
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  van beroep    geen     wonende    als  boven  zijne  Echtgenoot 
  welk Kind zal genaamd worden    Antoinetta  Hendrika 
  van welke Verklaring wij Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid  
  van  Pieter  van  der  Pol van beroep    kunstbakker oud  achtendertig Jaren, 
  wonende    Palmstraat  99. III    en van    Johannes 
  Burgers      van beroep      schilder       oud    vijfentwintig                     Jaren, 
  wonende   Batavierstraat R 256               en is deze Akte door ons, benevens 
  den  Vader  de Getuigen, na voorlezing onderteekend, 
     P v d Pol 
  J Klaver  J. Burgers 
bron:   Gemeentearchief Amsterdam B.S. 8/67 (kopie akte in bezit) 
 
Overleden:  woensdag 21 januari 1863  te: Amsterdam 
in de akte:  Op heden    Drieëntwintig Januari                    chttienhonderd Drie-en-Zestig, 
  zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad 

Amsterdam, verschenen:       Jan Klaver                                           van beroep 
  bediende           oud  vierendertig   Jaren, wonende   sterfhuis 
  vader  van de Overledenen, en  Christiaan Martinus Waakhuijzen  van beroep 

als boven     oud   eenendertig    Jaren wonende      ..?..,         bekende 
  van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op eenentwintig dezer des na 
  middags ten   Elf  ure, in het huis, staande  Nieuwezijdsvoorburgwal  Kanton 3  

Buurt  H   No.344,     is overleden  Antoinetta  Hendrika  Klaver 
  ANTOINETTA HENDRIKA KLAVER 
                                           van beroep                           wonende als boven 
  in den ouderdom van     Een jaar,           geboren    alhier 
  dochter  van  Jan  Klaver  en  Antonetta Johanna  van  de  Bilt 

En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door  de aangevers 
en ons is onderteekend. 
J Klaver 
C M Waakhuijzen. 

bron:   Gemeentearchief Amsterdam B.S. 1/73v  (kopie akte in bezit) 
------------------------------------------------- 
  06 Johannes Franciscus Klaver 
  * 23-11-1863 Amsterdam  
               † 29-07-1955 Achterveld (91 jaren) 

[] 02-03-1955 op het RK kerkhof te Bussum. 
(eigen gezinsblad) 

------------------------------------------------- 
07 Johannes Hendricus Franciscus Klaver 
* 07-04-1865 Amsterdam 
† 28-01-1902 Bussum (36 jaar) 
(eigen gezinsblad) 

------------------------------------------------- 
08 Heinrich Klaver 
* 15-03-1867 Amsterdam 
† 13-11-1921 Amsterdam (54 jaren) 
[]17-11-1921 Amsterdam  
(eigen gezinsblad) 

 ------------------------------------------------- 
09 Johannes Wilhelmus Klaver 
* 05-09-1868 Amsterdam 
† 30-12-1940 Amsterdam (72 jaren) 
[]02-01-1941 Amsterdam op het RK kerkhof sint Barbara 
(eigen gezinsblad) 

------------------------------------------------- 
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10 Isaak Johannes Klaver 
  * 24-12-1871 Amsterdam 
  † 03-03-1942 Leiderdorp (70 jaren) 

[]07-03-1942 Hoge Rijndijk, Zoeterwoude op het RK kerkhof 
(eigen gezinsblad) 
^ 
DIT IS MIJN GROOTVADER 

------------------------------------------------- 
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