
Waar komt de naam Klaver vandaan? 
 
Toen ik in 1991 aan dit onderwerp begon had ik geen flauw idee waar ik moest beginnen.  
Mijn eerste gedachten gingen uit naar het plantje met die kleine witte bloempjes. Dat als 
onkruid wordt beschouwd door de mensen met een gazonnetje, maar dat in het verleden zeer 
gewaardeerd werd door de boeren, die het gebruikten als voer voor de paarden. 
 
Na een tijdje kreeg ik echter een boekje over familiewapens onder ogen en hierin ontdekte ik 
een wapenschild met daarop een kruis waarvan de armen uitlopen in de vorm van een 
klaverblad. Dit kruis wordt dan ook het klaverkruis of adelstandskruis genoemd naar een 
Angelsaksische koning van die naam, maar ook de "shamrock," het beroemde symbool van 
Ierland, is niets anders dan een klaverblad. Ook komen er veel klaverbladen voor op Friese en 
Groningse wapens. 
 
Nadat ik dit gelezen had, probeerde ik de naam Klaver in een ander licht te stellen. In het 
boekje "300 jaar timmerde Klaver" dacht ik het antwoord gevonden te hebben. In dit boekje 
wordt een familie Klaver uit Noord-Holland beschreven die molens bouwde. Omdat de 
wieken van zo'n molen op een kruis lijken zou je met een beetje fantasie een vergelijk kunnen 
trekken met het klaverkruis, waaruit dan de naam Klaver ontstaan zou kunnen zijn. 
Later bleek dat de tak waaruit ik voortkom geen molenbouwers kende, maar hoofdzakelijk 
bestond uit turfstekers en rietsnijders. 
 
Verder zoekend stuitte ik op het Bargoens woordenboek. Dit geeft aan het woord klaver de 
volgende betekenis: "Vingerbloemig plantengeslacht met driedelige bladeren en rode, gele 

of witte bloempjes in aren". Dit wisten we al. 
Verder nog enkele gezegden: "Op de klaver zijn": er weer boven op zijn. 

"In iemands klaver zitten": hem benadelen. 
"Van de klaver naar de biezen lopen": verandering zoeken en er 
daardoor slechter op worden. 

 
Al deze dingen bieden niet echt een aanknopingspunt. 
Verder lezend vond ik echter iets dat eventueel wel een lichtpuntje kan werpen op de zaak, 
n.l.: klaveren,(klaverde, heeft en is geklaverd), Klauteren,klimmen. Het is niet ondenkbaar dat 
wanneer iemand riet snijdt, hij dit spul ook op het dak aanbrengt en daarbij zal hij moeten 
klimmen en klauteren. Dit laatste kan ook slaan op onze molenbouwers uit Noord-Holland die 
immers behoorlijk moesten klimmen tijdens de bouw van zo'n molen. Of de naam Klaver hier 
werkelijk iets mee te maken heeft? Ik denk van niet. 
 
Aannemelijker vond ik de veronderstelling van Jan Klaver uit Dordrecht die een vermoeden 
heeft, dat er een landstreek of landgoed bestaan moet hebben met de naam Claver. 
In het gemeentearchief van Amsterdam, in de lijst van ingezetenen van de stad  
Amsterdam (1670-1747 index No.21) vond ik een zekere Jan Janse Claver. Van beroep was 
hij komeneyhouder, met als herkomst Claveren. Een komeney was een winkel van 
zuivelproducten, kruideniers -en fijne vleeswaren. Met andere woorden, de man was dus 
kruidenier. 
Later vond ik in het rijksarchief te Leeuwarden het postboek van Nederland waarin stond dat 
er bij Harlingen in Friesland een Klein- en een Groot Klaver bestond en nog bestaat (1997) 
 
Zo zou de naam Klaver heel goed ontstaan kunnen zijn, afgeleidt van deze streek 
Zo ook de vele varianten: Claver, van Claver, van Klaver, van Klaaver, van Klaveren, 

 1



Claever, de Klaver enz. 
 
Als deze veronderstelling juist blijkt te zijn, behoeft dus niet elke Klaver van dezelfde stam te 
zijn, maar kunnen er verschillende families onafhankelijk van elkaar ontstaan zijn. 
 
Dat niet elke Klaver uit dezelfde stam is, heb ik, na een bezoek aan het rijksarchief te 
Leeuwarden, inmiddels kunnen bewijzen. Daar vond ik een stamreeks van 'n familie Klaver 
die waarschijnlijk een geheel aparte tak vormt, zonder connecties met andere Klavers in 
Nederland. 
Deze tak vond ik bij de genealogische correspondentie onder de zoeksleutel: Gen. 493 pagina 
1575. Hierin zat een brief die geschreven was door een zekere W.A.Klaver en waarvan ik de 
inleiding onverkort weer zal geven. 
 
-----Inleiding:    Alvorens te beginnen met dit overzicht wil ik niet verzuimen mijn hartelijke 
dank te betuigen aan diegenen die de samenstelling van de Klaverstamboom mogelijk 
maakten. Zonder hun niet genoeg te waarderen hulp was ik nooit uit de lawines folianten 
gekomen. Ik denk hierbij aan de Heer J.Visser Chartermeester Rijksarchief Leeuwarden, de 
Heer en 2e secretaris van het Fryske genealogische verband, wat betreft het genealogische 
gedeelte en aan Dr.K.M.van der Kooi Dronrijp wat betreft het heraldische gedeelte. 
Overzicht:   De oudste voorvaderen leefden aan de rand van de oude binnenzee in Noord-
Friesland in de buurt van Berlikum. Het waren gegoede boeren. Zij bezaten, kochten en 
verkochten over het algemeen meerdere grote boerenplaatsen. Tot nog toe is de oudste 
voorvader die we hebben kunnen vinden Gaele,die begin 1400 leefde. Omstreeks 1600 kwam 
de zate "Munckhuis" in de familie zodat de toenmalige voorvaderen de achternaam 
Munckhuis vier generaties lang droegen. Later kwam deze naam weer in onbruik en eerst in 
1766 verschijnt de naam Claber - Klaver - Klaber. 
Men bleef echter niet in de buurt van Berlikum. In het jaar 1683 ging een jongeman, Minne 
Lourens naar Dokkum, en werd daar burger van Dockum op 26 juni 1683 voor de somma van 
tien gulden en zeven stuivers "nadat hij onder handtastinge inplaats van eede hadde belooft de 
stadt gouw ende trouw te zullen wezen etc. ..."   
Hij kocht op 23 april 1691 een huis aan de "Dyk" van Mayke Unia, hetwelk tot in 1900 door 
de Klavers zou worden bewoond. Het huis staat er nog. 
Hij was in februari 1685 gehuwd met Inske Alles dr. (1e huwl). 
De verleiding is groot nog veel meer van de familie te vertellen, ik wil me echter beperken 
omdat anders dit verhaal te lang zou worden. Mede om deze reden vermeldde ik geen 
bronnen, geen kopieën van akten etc. Ook zal ik de zijtakken niet te ver volgen. Het zou het 
overzicht maar onoverzichtelijk maken. Wil men meer weten dan  
is een episteltje aan mij voldoende. 
Wel wil ik nog iets meer vertellen over het oudste in de familie  
bekende wapen. In de kerk te Jorwerd ligt begraven Catherina Tzomme  
Dr. Zij was gehuwd met Albartus Dijrcks Munckhuis, broer van Dijrcks Dijrcksz Munckhuis 
voorvader in rechte lijn. Zij overleed ao.1604 (Ao 1604 de 18 Jvnij sterft de eerbare Catherina 
Tzomme Dr HUISFROV VA DR ALBARTVS MVNCKHVIS). Deze goed bewaard 
gebleven steen bevat vier wapens n.l. Munckhuis en Tzomme en Tzomme - Reijnalda 
(ouders). Het wapen bestaat uit een liggend lam met er boven alpha, er onder omega. Het 
helmteken is de Friese adelaar. 
De familie was reeds vroeg protestant, ik heb geen Katholieke voorvaderen kunnen vinden. 
Meest waren ze doopsgezind of remonstrant. 
 
Aan de hand van de vigerende namen is komen vast te staan dat het een typisch Friese familie 
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betreft. Geen der gebezigde namen duidt er op dat er "vreemde Hollanders" in de familie 
huwden.------ 
 
Hierna volgde nog een opsomming van zijn stamreeks, maar omdat deze voor ons niet 
belangrijk is, heb ik hem ook niet weergegeven. 
 
Uit bovenstaande zou men de conclusie kunnen trekken dat de Klavers uit Friesland geen van 
allen uit onze Klaverstam zijn gekomen. Dit laatste is echter niet waar. Er waren ook Klavers 
die vanuit Overijssel naar Friesland zijn getrokken om daar de bodem te vervenen. Deze 
turfmakers waren echter niet ver Friesland in getrokken, ze bleven in de buurt van Overijssel 
en komen dan ook het meeste voor in de Veenpolders van West-Stellingwerf. Dit gebied is 
gelegen in de driehoek Steenwijk, Wolvega en het Tjeukemeer. 
 
Een ander bewijs dat niet elke Klaverstam familie hoeft te zijn, is het volgende: in Amsterdam 
vond ik een doopakte van Hendrica Klaver. (B.S. 3/104v) Deze Hendrica was een vondeling 
en werd gevonden op 8 augustus 1818. Haar leeftijd werd geschat op +/- 4 weken. 
Wat mij nou zo nieuwsgierig maakte, was waarom zo'n kind Klaver genoemd werd. Navraag 
leerde mij dat het in die tijd heel gebruikelijk was om de naam van de vinder aan het 
desbetreffende kind te geven. Mijn conclusie was dan ook dat dit bewuste kind gevonden 
moet zijn door een zekere Hendrik- of Hendrika Klaver. 
Het zou bijvoorbeeld heel goed Hendrik Keese geweest kunnen zijn. 
Maar even zo vrolijk was het zijn zoon die het kind destijds gevonden heeft. Zelfs zijn 
kleinzoon was op dat moment al vijftien jaar en ook hij zou in aanmerking kunnen komen als 
de eventuele vinder. Maar laten we niet afdwalen. Hendrica huwt in 1849 met Maarten 
Tamme. (B.S. 1/91) in haar huwelijksakte staat: Hendrica Klaver, geboorteplaats onbekend, 
meerderjarige dochter van onbekende ouders, oud 30 jaar. 
Maar wat heeft dit nu met een aparte Klaverstam te maken zult U zich afvragen. Hendrica 
kreeg toch de achternaam van haar echtgenoot? En dat was "Tamme". Juist! En daar wringt 
nu net de schoen. Stel dat de vondeling geen meisje maar een jongen geweest was. Dan had er 
een nieuwe Klaverstam kunnen ontstaan die in de verste verte niets met de bestaande familie 
Klaver te maken had, buiten het feit dat hij, de stamvader, ooit eens gevonden werd door een 
Klaver. 
 
Nog wat leuke dingen waar de naam Klaver in voorkomt, heb ik gevonden in het boek: 
"Folklore in het dagelijks leven" door Ton de Joode. 
 
---  Het klaverblad is ook het symbool van de drie-eenheid: Vader, Zoon, H.Geest. 
---  Omdat er in de zeventiende eeuw bij de gegoede burgerij zo schandelijk veel gegeten 

werd, ging men het drinken hierop aanpassen. Zo werd bijvoorbeeld het klaverblad 
gedronken. Zo'n klaverbladbeker was een standaard waarin bovenaan drie bekers 
onderling met elkaar verbonden waren. Onderin was een ruimte waar een dobbelsteen 
in zat. Wanneer men nu uit de beker dronk, rolde de dobbelsteen om en was men 
verplicht evenveel glazen te drinken als het aantal ogen dat de dobbelsteen aanwees. 
Dit was een van de vele manieren om in een recordtijd flink de hoogte te krijgen. 

---  Het klavertjevier zou magische krachten bezitten. Het wordt gezocht, omdat men 
gelooft dat het geluk brengt, of in ieder geval de bezitter beschermt tegen ongeluk. 
Maar in oude verhalen wordt verteld dat het nog meer deed. Het zorgde ervoor dat de 
mensen die het bij zich droegen, niet konden worden bedrogen. Daarvan werd 
verschillende malen het bewijs geleverd wanneer een goochelaar op het dorpsplein het 
deed voorkomen alsof hij dwars door een dikke boom heen kroop. Hij deed dat zo 
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kunstig, dat alle toeschouwers heilig van zijn toverkunsten waren overtuigd, behalve 
een man of een vrouw die toevallig wat hooi of gras bij zich had waarin zich een 
klavervier bevond. Zo iemand zag dat de goochelaar gewoon om de boom heen kroop. 
Zo'n plant m¢est wel in staat zijn de mens op alle mogelijke manieren te beschermen. 
Daarom is het tot op de dag van vandaag nog zo vaak in gedroogde vorm te vinden in 
boeken, vooral in bijbels. Een bewijs te meer van de geur van heiligheid die er omheen 
hangt. 

 
Dat deze verhalen niet echt bijdragen aan de verklaring van de naam Klaver staat als een paal 
boven water, maar het is, dacht ik, wel leuk om eens te lezen. 
 
Wat wel hout snijdt, is het volgende verhaal dat ik te horen kreeg van Jan Klaver uit 
Dordrecht, de man waar ik al jaren mee samen werk aan de stamboom.  
Hij was op bezoek geweest bij een Klaver uit Noord-Holland (West-Friesland), die beweerde 
dat zijn prille voorouders uit Spanje afkomstig waren. Een raar verhaal, vond Jan. En hij 
hechtte er in eerste instantie weinig of geen waarde aan. 
Later stuurde ik hem een bericht uit de krant, dat ging over  Bisschop Gijsen van Roermond 
die benoemd zou zijn tot geestelijk verzorger in het Loreto -bezinningshuis van de Zusters 
van Sint-Petrus Claver in Walpersdorf bij Herzogenburg in Oosterijk. 
Toen Jan dit bericht onder ogen kreeg, ging er bij hem onmiddellijk een lichtje op en ging hij 
nog maar eens naar Noord-Holland om meerdere inlichtingen omtrent de zogenaamde 
"Spaanse stamboom".  
Als de naam Claver in Spanje voorkwam, wie was dan wel die Petrus Claver en hoe kwam hij 
aan zijn naam? Maar nog belangrijker was: hoe kwam de naam dan in Nederland? Van een 
katholiek priester kon men toch niet verwachten dat hij voor enig nageslacht gezorgd had. 
De eerste vraag is redelijk te beantwoorden.  
 
Petrus Claver werd in 1580 te Verdu in Spanje geboren. 
In 1596 ging hij naar de Universiteit van Barcelona om er kunst en letteren te studeren. Zes 
jaar later trad hij in bij de Jezuïeten. Zijn studie filosofie deed hij op Mallorca en in 1610 ging 
hij naar de West, waar hij zijn studie theologie voltooide. In 1626 werd hij te Santa F‚ di 
Bogot  priester gewijd. Veertig jaar lang werkte hij daarna tussen de Afrikaanse slaven. 
Ten gevolge van een besmettelijke ziekte, welke hij heeft gekregen bij de verpleging van zijn 
negers, is hij op 8 september 1654 te Cartagena Bolivia gestorven. In 1888 is hij door paus 
Leo XIII heilig verklaard. 
Zijn feestdag wordt jaarlijks gevierd op 9 september. 
 

               
Het plaatje van Sint Petrus Claver   Familiewapen Claver 
 
De tweede vraag "hoe is de naam Claver in Spanje ontstaan?"  
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Dit kan men verklaren door het volgende: Clave betekent in het Catalaans maar ook in het 
Latijn Sleutel of afgebakend gebied. (denk aan enclave.) Dit verklaart gelijk een familiewapen 
dat zou toebehoren aan een familie Claver, afkomstig uit Catalonië en waarvan de afbeelding 
uit louter sleutels bestaat. 
 
De volgende vraag zou kunnen luiden "hoe kwam de naam in Nederland?" Het antwoord zou 
dan kunnen zijn; Petrus of Pedro Claver zoals hij ook wel genoemd werd in Bolivia, was 
geboren in 1580 en is dus een tijdgenoot van onze Wicher. (de stamoudste?, maar hierover 
later meer) 
De eventuele broer(s) en / of zijn eventuele neef of neven van Petrus Claver zouden, en dat is 
echt niet ondenkbaar, ingelijfd geweest kunnen zijn bij het Spaanse leger dat tijdens de 
tachtigjarige oorlog in ons land gelegerd was. In dit geval zou het inderdaad kunnen, dat de 
bewuste Klaver uit Noord-Holland zijn wortels in Spanje heeft liggen. 
 
Deze theorie wordt ook enigszins ondersteund door het volgende: 
Toen Jan Klaver op zoek was naar gegevens omtrent Petrus Claver, stuitte hij op ene Wil 
Terpstra. Deze man, in Emmerich (Duitsland) woonachtig, vertelde over zijn broer, de 
Jezuïeten pater Jan Terpstra, die voorzover hij het wist, een stamboom uitgezocht had van 
Petrus Claver. Deze stamboom bevatte volgens hem ook gegevens van mensen die in de 
tachtigjarige oorlog naar Nederland zouden zijn gekomen, waaronder enkele Clavers. 
De gegevens, verkregen uit de nalatenschap van zijn broer Jan, heeft hij afgegeven in 
Nijmegen alwaar het archief zich bevond. 
 
Om dit te onderzoeken belde ik naar Nijmegen en vroeg aan pater van Eyck wat er van 
overgebleven was. Hij vertelde mij dat zo'n nalatenschap nagekeken wordt en wat men niet 
kan gebruiken wordt vernietigd.  
Dit is voor ons eeuwig zonde maar het is helaas de waarheid. 
 
Als we uit het bovenstaande een conclusie moeten trekken, zou ik zeggen: "het is niet 
onmogelijk dat we van deze Spaanse Clavers uit Catalonië afstammen, maar het is ook niet 
onmogelijk dat we een aparte stam vormen die gewoon in Nederland is ontstaan". 
 
Om het geheel nog wat ingewikkelder te maken ga ik het nu hebben over een Klaver -familie 
in Noord-Holland. Over deze familie is een boekje geschreven door pater van Duyn. In dit 
boekje, met als titel "Driehonderd jaar timmerde Klaver" wordt als stamoudste ene Wiert 
genoemd. Deze familie was van oorsprong waarschijnlijk afkomstig uit Overijssel. Dit zou 
moeten blijken uit een plank met opschrift die al jaren bij hun in de familie was, maar die 
uiteindelijk in vlammen is opgegaan tijdens een brand in hun timmerwerkplaats. Deze plank 
zou de volgende tekst bevat hebben: "Wij zijn met platte schuiten, geladen met zoveel vaam 
hout en zoveel stuks hoornvee, gekomen uit de kop van Overijssel om de molenbouw in 
Noord-Holland te beoefenen". En deze plank zou vervaardigd zijn door ene Wiert Klaver.  
 
Veel genealogen die voor hun voorouders in Noord-Holland aan het zoeken zijn, zullen, 
indien een Klaver deel uitmaakt van het geheel, uitgegaan zijn van de stelling van deze pater 
Duyn. Ook zijn er heel wat mensen tevergeefs aan het zoeken geweest in Overijssel om 
aansluiting te vinden met onze tak. 
 
Er is echter ook een andere verklaring gevonden die de stelling van pater Duyn omver gooit. 
Jan Klaver uit Dordrecht en Marianne Teuns uit St.Pancras zijn na een zeer nauwkeurig 
onderzoek erachter gekomen dat bovengenoemde Wiert niet de stamoudste van de Klavers, 
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sterker nog, zelfs geen Klaver was. 
 
De oudst bekende Klaver die Marianne en Jan gevonden hebben was Pieter Jansz Klaver die 
gehuwd was met Divera Jans. Uit dit huwelijk werd geboren Jan Pieters Klaver die op zijn 
beurt weer trouwde met ene Trijntje Jans, die echter wel afstamde van Wiert. En via deze weg 
is de naam Klaver het verhaal van pater Duyn binnengekomen. 
Het is dus niet ondenkbaar dat de Klavers uit Noord-Holland alsnog aansluiting zullen vinden 
met de Klavers uit Noordwest Overijssel. 
 
De plaats van herkomst is een even groot raadsel als het ontstaan van de naam. Vele plaatsen 
hebben we al gehoord, maar waar de eerste Klaver vandaan kwam, zou ik niet weten. 
Toch ga ik er persoonlijk vanuit dat de "Kop van Overijssel", als plaats van herkomst, het 
meest voor de hand liggend is, mede door het feit dat er in de diverse akten vele plaatsen uit 
dit gebied ter sprake komen. De vroegst genoemde plaatsen zijn dan met name Giethoorn en 
Beulake en later komen dan Belt, Schutsloot, Wanneperveen, Vollenhove en Zwartsluis in 
beeld. 
 
Wat eigenlijk niet uit de stamboom blijkt is dat er ook Klavers gewoond hebben in Blokzijl. 
Ik ontdekte dit toen ik in augustus 1991 een bezoek bracht aan de hervormde kerk van dit 
"oer-Hollandse" stadje gelegen in de provincie Overijssel. 
Op een grafsteen in deze kerk stond de volgende tekst: 
 
                         (ANNO  16)74  Den 23 MEERT IS 
               (IN DEN HEERE) GERUST. ANTIEN KLAVER 
                          DOHTER VAN PETER SCHUERIN 
                          EN MOEDER VAN ENGBERT EN 
                          PETER BASTEIAENS. EN LEIT 
                                 HIER BEGRAVEN. 
 
De tussen haakjes geplaatste tekst is naar alle waarschijnlijkheid wel waar, maar ook weer 
niet met stellige zekerheid te zeggen, omdat de tekst voor een groot deel was afgesleten. 
 

 
De grafsteen in de hervormde kerk te Blokzijl 

 
En nu stellen we onszelf de vraag: wie was deze Antien? Was ze misschien een schoonzus 
van Hendrick Wicher of, wie zal het zeggen, was ze een schoonzus van Beene Hendricks? 
Op al dit soort vragen zullen we waarschijnlijk nooit een antwoord krijgen, tenzij we veel 
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geluk hebben. 
Wel heb ik in 1991 nog met de koster van de kerk staan praten en die vertelde mij dat er, voor 
zover hij het wist, geen Klavers meer in Blokzijl woonden. Dit kan er op duiden dat de 
Klavers er maar tijdelijk gewoond hebben. 
(In augustus 1991 was de grafsteen nog aanwezig in de Hervormde Kerk te Blokzijl graf, no. 
96) 
 
Tot slot nog dit: 
De naam Klaver heeft vele oorsprongen maar welke voor ons van toepassing is? 
Wat wel met zekerheid is te zeggen dat de onderstaande stamreeks zo goed als zeker is. 
Ik zal deze stamreeks in rechte lijn weergeven. De zijtakken zijn talrijk maar die zal ik 
summier aangeven anders wordt het te omslachtig om alles op een goede manier op een rijtje 
te zetten. 
Voor het gemak heb ik de stamlijn in rood aangegeven. 
Betekenis van * geboren 
  ~ gedoopt 
  x gehuwd (1ste x, 2de x, 3de x enz. 
  † overleden 
  []begraven 
 
Wicher (Claver) 
* ca.1575 
† 
x 
NN 
* 
† 
kinderen: 01 Hendrick Wiechers (Wissens) 

* ca.1598 Giethoorn 
† 
1ste x 01-03-1621 Vollenhove 
Clarijs Jans 
dochter van Jan Rode Otto en NN 
* 
† 
2de x 31-03-1639 Vollenhove 

  Lubbigjen Hendricks 
  dochter van Hendrick Tijmens en NN 
  *  
  † 

kind uit 1ste x: 01 Beene Hendriks Claver 
    * ca. 1622 
    †  
     x ondertrouw 28-10-1645 Vollenhove 

x 22-08-1647 te Giethoorn 
Aeltje Jans de Lange 
dochter van Jan Theunys en NN (Jan Theunys, geboren ca 1600  
te Beulake) 
~ 08-03-1648 
†  
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kinderen:  01 Hendrik Beenen de Lange 
        * ca.1645 
      † 
      x 
      NN 
      02 Jan Beenen Klaver 
      ~ 16-07-1648 Giethoorn 
      † 
      x ca.1670 Beulake (kerk) 

    Kunnichje Hans 
    dochter van Hans Alberts en NN  

(Hans Albers, geboren ca 1614) 
~ 03-09-1637 Giethoorn 
† 
kinderen zie verder A: 

 
kinderen A: 01 Aalttien Jans Klaver 
  * ca.1670 Giethoorn 
  † 
  02 Beene Jans Klaver 

* ca.1674 
† 
03 Hans Jansz Klaver 

  * ca.1676 
  † 
  x ca.1705 (kerk) 
  Jentje Roelofs Knobbe 
  dochter van Roelof Gerrits Knobbe en Trijntje Pieters 

* ca.1678 
  † 
  04 Hendrik Jans Klaver 
  * ca.1688 Wanneperveen 
  † 04-01-1774 Vollenhove 
  beroep: turfmaker 
  1ste x ca.1714 (kerk) 
  Marrigje Egberts 
  * Leeuwte 
  ~ 03-02-1695 Vollenhove 
  dochter van Egbert Hoegen Sinnigh en  

Aefje Peters Bouwmeester. 
kinderen uit 1ste x 01 Egbert Hendriks (Klaver) 

     * Heetveld 
     ~ 10-06-1715 Vollenhove (NG) 
     02 Jan Hendriks Visscher (Klaver) 
     * Barsbeek 
     ~ 16-01-1718 Vollenhove (NG) 
     03 Aafjen Hendriks (Klaver) 
     * Bersbeek 
     ~ 26-12-1721 Vollenhove (NG) 
     x 
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     Willem Arnoldus ter Meer 
     * in ’t Klooster 

~ 30-10-1718 Vollenhove 
zoon van Arnoldus ter Meer en Wijchertjen Lubberts 
(Boelens) 

     04 Reijnsje Hendriks (Klaver) 
     * te Heetveld 

~ 25-03-1725 Vollenhove (NG) 
05 Arentje Hendriks (Klaver) 

     * te Kadoelen 
~ 01-10-1727 Vollenhove (NG) 

     06 Jantje Hendriks (Klaver) 
     * te ’t Heetveld 

~ 07-01-1731 Vollenhove (NG) 
† 20-10-1810 Vollenhove (79 jaar) 
x 21-11-1748 Vollenhove  
Asje Hendriks Belt 
* te Leeuwte 
~ 19-01-1721 Vollenhove (NG) 
† 21-11-1797 Vollenhove (76 jaar) 
zoon van Henrick Teunis (Hendrik) 
Belt en Neeltjen Asjes Souman 
Bij huwelijk Jantje 17 jaar en Asjen 27 jaar. 

  2de x  
  Grietje Jans Baars 
  * ca.1700 
  † 
  kinderen uit 2de x 07 Hans Hendriks (Klaver) 
     * ca.1722 
     † 
     08 Kees Hendrix Klaver 
     * ca.1723 
     † 
     wonende: Vollenhove-Ambt 
     x 
     Marrigjen Cornelis Wind 
     * Vollenhove-Ambt  

op de Kluytenberg 
~ 10-12-1724 Vollenhove (NG) Nederduits 
Gereformeerd in 1751 aangenomen als lidmaat 
dochter van Kornelis Jansen Post 
(Knelis / Cees) en Beertje Jans Wind (Wint / van der 
Wende) 
† 

 kinderen:  01 Hendrik Keesen Klaver 
* op de Kluytenburg 
~ 18-01-1750 Vollenhove (NG) 
† 21-08-1824 Amsterdam 
x 14-04-1775 Amsterdam 
Elsje Scherpenberg 
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* ca.1751 Lingen, Duitsland 
† 04-06-1808 Amsterdam 
02 Grietjen Kees Klaver 
* op de Kluijtenberg 
~ 02-07-1752 Vollenhove (NG) 
† 
03 Cornelis Klaver 
* op de Kluijtenberg 
~ 25-05-1755 Vollenhove (NG) 
† ca.1755 
04 Kornelis Kees Klaver 
* te Barschop 
~ 15-08-1756 Vollenhove (NG) 
† ca.1756 
05 Cornelis Kees Klaver 
* te Barschop 
~ 29-08-1757 Vollenhove (NG) 
† 
06 Krientjen Klaver 
* te op ’t Land 
~ 20-11-1763 Vollenhove (NG)  
gedoopt door Ds. J.H. Bruinings 
† 
x  
Jan Frederik Jogman 
* ca.1763 
† 

     09 Jan Post Klaver 
     *ca.1724 
     † 
     10 Kunnigje Hendriks Klaver 
     * op ’t Zwol 
     ~ 02-12-1731 Vollenhove (NG) 
     † 
     x  
     Roelof Gerrits Vis 
     * Vollenhove 
     ~ 04-04-1731 Vollenhove (NG) 
     zoon van Gerrit Hendrix Vis en Geesje Egberts 
     † 
     11 Jan Hendrix Klaver 
     * te Vollenhove 
     ~ 25-07-1734 Vollenhove 
     † 
     x  
     Lammegje Arents Kleijn 
     * ca 1726 
     † 
     12 Marrigje Hendriks Klaver 
     * te Barsbeek 
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~ 10-03-1737 Vollenhove (NG) 
† 
13 Trijntje Hendriks Klaver 

     * te Barsbeek 
~ 27-03-1740 Vollenhove 
† 

  05 Harmen Jans Klaver 
  * 1690  
  † 1767 Vollenhove 
  [] 27-05-1767 Vollenhove 
  1ste x ca.1717 (kerk) 
  Yda Jans 
  * ca.1698 
  † 14-08-1720 Vollenhove 
  2de x 10-04-1721 Wanneperveen 
  Niesje Egberts ten Napel 
  * ca.1700 
  dochter van Egbert Wolters ten Napel en Hilligje Jacobs Ovink (Hoving) 
  †   
  3de x 04-01-1730 Vollenhove 
  Marrigjen Boertjen 
  * ca.1700 
  † 
  4de x  
  Geertjen Bartelds Wind 
  * ca.1704 Vollenhove Voor de Landpoorte 

† ca.1729 
dochter van Barteld Jans Wint en Aaltje Klaas 
Geertjen was eerder gehuwd met Jan Egberts ten Napel. 

 
 
 


