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Gij zijt ons geweest een toevlucht
van geslacht tot geslacht

Ps. 90 : 1

O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,

bewijs ook ons Uw trouw en macht
Wees eeuwig ons tehuis!

William Croft. 1708.
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Wapen der Familie VAN HASELEN

Een klimmende haas in natuurlijke kleur in 
een silver veld, op een grasgrond. 
Helmteken een uitkomende haas.

Dekkleeden en wrong in zilver en groen.

Zie voor verdere bijzonderheden pag. 146
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Voorwoord

De belangstelling naar mijn voorgeslacht werd bij mij reeds in mijn 
schooljaren wakkergeroepen. Het is dan ook sinds dien tijd dat ik mij 
met onderzoekingen naar mijn geslacht heb beziggehouden.

Het is voor mij een voldoening het tot heden bereikte resultaat in de 
navolgde bladzijden bekend te maken. Dit resulaat zou stellig niet tot 
dezen omvang zijn verkregen, indien niet enkele meer ingewijden in 
de genealogie. van mijn speuren op de hoogte zijnde, mij op meer of 
minder toevallig door hen gevonden gegevens hadden attent 
gemaakt of mij met hun raad hadden bijgestaan. Het is mij dan ook 
een behoefte hiervoor mijn warmen dank te betuigen. In het bijzonder 
denk ik daarbij aan den Heer Ph. van Hinsbergen, Hooft-Commies 
aan het Rijks Archief te Utrecht, van wien ik niet alleen goeden raad, 
doch ook daadwerkelijken steun in ruime mate mocht ontvangen.

Het geslacht "van Haselen" is door naamsverandering ontstaan uit 
het het geslacht "van Hasel", hetgeen duidelijk blijkt uit datgeen wat 
vermeld wordt op pagina 144. Voordien werd de naam ook 
geschreven: van Haesell en soms van Haissell.

Het is mij gelukt onze genealogie op te voeren tot  ± 1570, zijnde 12 
generaties. daaraan vooraf gaat een deel dat bekend is van ± 1400 - 
1542, terwijl van 1510 - 1570 nog diverse losse gegevens bekend 
zijn, die nog niet direct in het juiste verband zijn te plaatsen. Deze 
staan achter in dit werk vermeld. Op de bijbehorende 
stamboomtekening heb ik die geplaatst in de tijdsorde, welke ik mij 
heb ge-
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dacht, in verband met de gevonden data. Helaas ontbreekt ons nu 
nog de schakel om dat eerste deel daarbij aan te sluiten. Van de 
eenheid der beide deelen ben ik echter ten volle overtuigd.

Elders in dit werk heb ik een beschouwing gegeven, waaruit de 
nauwe verwantschap der beide deelen in hoge mate waarschijnlijk 
wordt. Verdere onderzoekingen zullen de eenheid evenwel nog 
moeten bewijzen. Hoe meer ik mij echter met de bestudeering van 
de gegevens van dit eerste deel heb bezig gehouden, hoe meer mij 
de juistheid van mijn veronderstelling is duidelijk geworden en meen 
ik voorhands met gerustheid daarop te kunnen doorgaan. Zoolang 
dus het tegendeel niet is gebleken, beschouw ik dat beide deelen 
volkomen een zijn en neem ik aan, dat dit oudste deel tot ons 
voorgeslacht behoort.

Van begin 1400 tot midden 1500 leefde dit eerste deel van het 
geslacht in Cleve, om, na vandaar verdwenen te zijn, op de Veluwe 
weder naar voren te treden. In deze tussenperiode ligt juist de 
ontbrekende schakel.

Aangezien het oudste deel van ons geslacht zo nauw verbondein 
was aan het Kleefse hof en in één van de leden van het hofpersoneel 
zijn oorsprong vindt, heb ik gemeend na dit voorwooord onmiddellijk 
to moeten laten volgen den stamboom van het Kleefse deel van ons 
geslacht, aanvangende begin 1400, daarna een dedetailleerde 
vermelding van al de personen, voorkomende op dezen stamboom, 
om dan met den stamboom van de Hertogen van Cleve te besluiten 
en alzoo den oorsprong van het geslacht "van Haesell" (van Haselen) 
te plaatsen in het raam van den tijd en de geschiedenis.

Tussen het Hertogdom Cleve en het 
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Hertogdom Gelre heeft in de loop der tijden een voortdurende 
wisselwerking bestaan, waarbij vriendschap en vijandschap elkander 
nogal eens opvolgden. Juist in die tijden heeft ons voorgeslacht zich 
moeten baanbreken. Opdat de lezer een volledig beeld krijge van 
dien tijd, waarin ons voorgeslacht leefde en de verplaatsing van ons 
geslacht van Cleve naar Gelre aannemelijker worde, heb ik gemeend 
goed te doen in dit werk op te nemen een coupure van het zeer 
aardige boekje "Geschichte des Herzogthums Cleve seit der ersten 
historischen Kenntniss bis auf unsere Zeit. Mit besonderer Rucksicht 
auf die Hauptstadt Cleve, van Fred. Char. 1845"

Het overige in dit werk vermeld heeft geen nadere toelichting nodig 
en spreekt naar ik  meen voor zich zelf.

Het is geenzins mijn bedoeling dit werk volledig te noemen 
aangezien nog vele kleine gegevens als data, enz. zouden zijn op te 
sporen. Indien ik hiertoe nog zou willen overgaan, vrees ik dat 
publicatie zeer lang op zich zou laten wachten.

Het is jammer dat het verschijnen van dit werk niet in 1938 kon 
plaats vinden, aangezien 1938 een zeer gedenkwaardig jaar in de 
geschiedenis van ons geslacht was, n.l. het jaar waarin het op 15 
december TWEE HONDERD JAAR geleden was, dat Wijnand van 
Hasel(en) het "Burgerschap van Amersfoort" verkreeg (zie pag. 145) 
en het geslacht van Haselen zich vanaf die tijd in Amersfoort heeft 
gehandhaaft.

Het ligt in mijn bedoeling steeds met onderzoekingen voort te gaan, 
derhalve hou ik mij danook aanbevolen voor opgave of mededeeling 
van alles wat voor onze genealogie van belang kan zijn. Het 
verstrekken van hedendaagsche gegevens zijn mij zeer welkom.
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Voorts is door mij aangelegd een verzameling, hoewel nog van 
bescheiden omvang, van portretten, geboorte-, overlijdings- en 
huwelijkskaarten, advertenties (zoo mogelijk van de geheele 
courant), publicatien in couranten en tijdschriften, enz. om 
zoodoende te komen tot een familie-archief, hetwelk dan te allen tijde 
voor belangstellenden ter beschikking zal staan. Een ieder, die 
dergelijke gegevens ter aanvulling wil afstaan (desgewenst in 
bruikleen) zal niet allleen mij een genoegen doen, maar ook de 
geschiedenis van ons geslacht aanvullen en verrijken.

P.H. van HASELEN

Amersfoort, Voorjaar 1941.
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Albert van Haesell

(komt ook voor als: van Hazelt en Kaick)
overleden in 1469
gehuwd met Mechtelt Leers
overleden na 15 juni 1496

Kinderen:
Adolph zie pag. 15
.....(dochter) zie pag. 19
Johan zie pag. 20

Deze Albert wordt in het Clevische Registerbücher het eerst vermeld 
als Ailbert Kaick. Dit is echter niet zijn ware naam, maar duidt op het 
beroep, dat hij in dienst van de hertog van Cleve uitoefende. Kaick 
betekent kok, hetgeen blijkt uit onderstaande akte, waarin vermeld 
word: Aelbert van Hazelt, onse Kock. De naamsaanduiding Kaick 
wordt zelfs nog toegepast bij zijn weduwe en zijn zoon Aleff, zoals in 
enkele akten hiernavolgden is te vinden.

Merkwaardig is het, hoe deze Albert en zijn familie de gunst genoten 
van de hertog. Zij toch werden begiftigd met ambten en jaarlijkse 
inkomsten, waardoor het hun mogelijk werd steeds hoger op de 
maatschappelijke ladder te klimmen.

De afstammelingen van deze Albert hebben dan ook jaren lang tot de 
zeer gegoede families in de landen van Cleve behoord. De vele 
akten inzake boedelscheidingen en overdracht van vaste goederen 
getuigen daarvan.
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Uit de Clevische Registerbücher in het staatsarchief te Düsseldorf 
blijkt het volgende:

Deel XV 1448 - 1453

Op fol. 52 vrs. wordt beschreven het huispersoneel van de hertog 
van Cleve Johan I die regeerde van 1443 - 1481, waarbij wordt 
vermeld hun verplichtingen, waarmede zij hun heer moesten dienen, 
n.l.:

“Ordinancie mijns gen. Heere (Hertog van Cleve) als sijn genaden 
doit voirtaen in sijnre huyse gehalden will hebben op sent Johans 
Avent to midsommer (23 juni) 1449 ingesat.”

Hieronder vindt men vermeld:

Ailbert Kaick mit 1 perd.

Op fol. 129 wordt vermeld een opgave van renten die bewezen zijn, 
waaronder voorkomt:

Ailbert Kaick bewijst 15 Rijnsche Gld.rente te Kalkar aan de 
Sluiterij (rentmeesterschap).
Vrijdach ipso die beate Barnabe Apost. (11 juni) 1451.

Deel XVI 1454 - 1465.

Op fol. 86 vrs. wordt vermeld dat hertog Johan verschrijft aan Aelbert 
van Hazelt, onse kock, met den bodenamt te Apelthorn en de 
costerie in der kercken te Oeffel in het land van Gennep, om den 
dienstwillen, den hi ons gedain hefft. St. Valentijns Avent (13 feb.) 
1457.
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Deel XVII 1464 - 1472.

Op fol. 167 vrs. wordt vermeld dat aan Mechtelt Kaik wordt 
verschreven een rente van 2 malder Rogge en 2 malder Gerst haar 
levenslang te ontvangen uit de Sluyterie van Cleve. St. 
Bonifaciusdach (5 juni) 1469. (Haar man Albert is dus blijkbaar 
overleden)
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Adolph (Aleff) van Haesell (van Hasel)

zoon (eerste kind) van Albert van Heasell en Mechtelt Leers. Zie pag. 
12

geboren te ± 1455

overleden te ± 1531

gehuwd voor 1493 met Mechtelt Roever, dochter van Johan Roever 

en Wilhelmken . . .

Kinderen: (deze volgorde is niet met zekerheid bekend)

Albert Zie pag. 21

Wilhelmke Zie pag. 24

Adolph Zie pag. 27

Mechtelt Zie pag. 30

Johan Zie pag. 32

Aanteekeningen ui de Clivische Regiterbücher & Lehenregister, 
Staatsarchief te Düsseldorf.

Deel XX 1487 – 1497.

fol. 51. De hertog Johan van Cleve heeft meister Alef van Haesell 
genat kock tot onsen muntmeister to Cleve gesat und gemaickt voor 
4 maten, met vermelding van vele voorschriten omtrent het maken 
van zijn munten: Ys soe weten dat meyster Aleff Kock muntmeister 
oorsche Jasper van Oiswert sijn swager und Johan Roever syner 
huysfrouen vader voor den preaest van Cleve borgblijven dat hij 
goede munt zal slaan.
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Op Sonnendach nae Paulus conversio 1493 (27 januari).

fol. 262. Aan Meister Aleff van Haesell wordt door den hertog gegund 
50 marck werks om munterken te maken. Saterdagh na ons 
liefvrouwendagh Nativitatis 1495 (12 September).

Fol. 321. De hertog verklaart dat meister Aleff van Haesell, onse 
muntmeester den gerichtsbodeampt to Apelthorn zal hebben, na 
dode sijner moeder Mechtelt Leers, nagelaten weduwe van Ailbertz 
van Haesell, die meisterkock ons vaters herzog Johans diener, welk 
ampt wij haar oir levenlanck to gebrucken gegont hebben. Op Sunt 
vitsdach 1496 (15 juni).

Deel XXI 1489 – 1500.

fol. 93. De hertog vergunt Aleff Kaick onse muntmeidster tot Cleve 
bepaalde soorten munten te doen aanmaken. 1497.

fol. 237. De hertog vergunt Aleff van Haesell penningen te munten 
van 40 en 20 op den golden gulden. 1499.

fol. 248. De hertog vergunt Adolph van Haeselt bepaalde soorten 
geldstukken te maken. 1500.

Deel XXII 1500 – 1505

fol. 202. De hertog vergunt Adolph van Haesell onsen muntmeister te 
Cleve, om stuivers te munten gelijk und in alre maten wij onsen 
montmeister te Wesell serlix toegelaten und gegant hebben. 
Donresdach post Mather 1505 (25 sept.).
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Deel XXIII 1505 – 1607.

fol. 208. Adolph van Haesell, ons muntmeister tot Cleve wordt door 
den hertog vergund penningen van 11 stuivers te mogen slaan. 
Saterdach post Domincam esto mihi 1507 (20 februari).

Deel XXIV 1504 – 1517.

fol. 23. Adolph van Haesell, montmeister tot Cleve, sall terstond 
weder penningen munten mogen, hetgeen hem sedert eenigen tijd 
verboden was, doch de reden daarvan thans gebleken zijnde, buiten 
zijn schuld te zijn. Dinsdach post Blasii 1509 (6 februari).

Deel XXV 1514 – 1523.

fol. 36. Aleff van Haesell, onse muntmeister to cleve, die een tijdlang 
mit ons hertog van Cleve in onwill und ongenade gestaen heeft mach 
wederomb opt nye muntzen. St. Matheusdach des heiligen Apostels 
1515 (21 september).

Coram judice Greeff ind Oesenberth hebn Adolf van Haesell, 
muntmeyster, mede als momber der onmondyger kynderen Alberten 
van Haesell, syn soens (zie pag. 21), Jan Ingelken (zie pag. 30) als 
momber syner huysfrouen ind Henryck van Haesell, Alberten vurser 
soen (zie pag. 33), ind hebn gevest Crystoffill ther Poir et heredibus 
eyn ledige plaetze, dair eyn huyst up gestaen heeft ind nu verbram 
ys, mysten halff

Versie 0.8   dd 1 juni 2013   *** FjvH *** Pagina 17/413



Genealogie van het geslacht "Van Haselen"

dairachter gelegen cum pertinentijs op ter sterkbaen tu gochen 
erfhuys Gaebell van Haegh in Jan van der Kreesen die alde. Cum 
litteris et vertijgen. Actum den VII dach Jilij anno XXIX (1529).
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.... van Haesell

dochter (tweede kind) van Albert van Haesell en

Mechtelt Leers

Zie pag. 12

gehuwd met

Jasper van Oiswert

Ook geschreven Eiswert en Ossert.

Jasper van Oiswert bleef 1493 bij den praest van Cleve borg voor zijn 
zwager Aleff van Haesell, muntmeester van Cleve. Zie hetgeen 
hieromtrent wordt vermeld op pag. 15.
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Johan van Haesell

zoon (derde kind) van Albert van Haesell en

Mechtelt Leers

Zie pag. 12
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Albert van Haesell

zoon van Adolph van Haesell en

Mechtelt Roever

Zie pag. 15

gehuwd met ... van Werden, dochter van Dr. Herman van Werden en 
Christina ..., welke  laatste in 1529 te Keulen woonde. Herman van 
Werden was medicus van den hertog van Cleve, hetgeen blijkt uit 
onderstaand uittreksel uit een acte.

Albert van Haesell werd in 1526 benoemd tot muntmeester van 
Wesel in verband met een schuld die de hertog aan wijlen Herman 
van Werden alsnog betalen moest. (zie achterstaand uittreksel).

Albert van Haesell is overleden vóór 29 januari 1529.

Kinderen: (de volgorde is niet met zekerheid bekend)

Henrick zie pag. 33

Adolph (Alof) zie pag. 34

Anna zie pag. 36

.... (dochter) zie pag. 38

Stina (Christina) zie pag. 39

Jan (Johan) zie pag. 40

Uittreksel uit de Clevische Registerbücher en Lehenregister. 
Staatsarchiev te Düsseldorf.
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Deel XX 1487 – 1497. fol. 259.

Aan Meister Herman van Werden, onsere medico, wordt vergund de 
husinge te bewonen, die hij van Godert Kaik gekocht heeft. Deze 
toestemming werd verleend op Die Valendini 1495 (14 februari).

Idem fol. 260.

Hier is sprake van een overeenkomst tusschen den hertog en Mr. 
Herman van Werden betreffende zijn diensten als medicus te 
bewijzen aan den hertog.

Deel XXVII 1520 – 1532. fol. 84.

Hier verklaart de hertog: dat mij nu mit Albert van Haesell van allen 
und itzlicken schulden gescheiden sijn so mij hirbevoren meister 
Herman van Werden, sijner huisvrouwen vader seliger, schuldig und 
to doin geweest moegen sijn, also dat wij hem voor dieselve schult 
eins voor alle uitreicken sullen 75 gouden gulden und heur toeseggen 
dat muntmeisterampt tot Wesel.

Deze verklaring werd gegeven op Gudestag nechst naest Sonetach 
Exandi 1526 (16 mei).

Protokolle des Schöffengerichts 1521 – 1526 VI.

Hebn Derk Soentgens en Hans van Mammeren als gevolmachtigde 
der erggen. van Styn Heesmans overgedragen aan Aelbert van 
Haezell
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een stuk land, gelegen in den Haege. blijkens een akte dom. post 
Laar. 1523.

Aelbert van Haezell bekent aan Roleff van Osswert scholtis tot 
Gennep schuldig te wesen oep victori een erfflicher jairrynthe van 3 
golden gulden de ponderoso off. 31. st. brab. off die werde dair vur 
uther syn landt dat hij gekkocht heeft van de erven Heysmans ende 
voirt uther alle syn guet hie bynnen die vryeheit hefft of kriegen mach. 
blijksens akte Saterdach post victori 1525.

Zie ook de acte d.d. 23 maart 1529 uit het Stadsarchiv van Celve VI 
No. 3. Protokolle des Schöffengerichts in Zivilsachen 1526 – 1546 
voorkomende op pag. 28 en de acte d.d. 7 juli 1529 uit hetzelfde 
archief voorkomende op pag. 17.
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Wilhelmke van Haesell

dochter van Adolph van Haesell en

Mechtelt Roever

Zie pag. 15

gehuwd met

Bernt Blanckenstein.

Wilhelmke is overleden vóór 1532 blijkens onderstaande acte uit het 
Stadsarchiv Cleve VI No. 3. Protokolle des Schöffengerichts in 
Zivilsachen 1526 – 1546.

Coram Genegroit ind Reymer syn komen Bert Blankenstein, Adollf 
van Haesell, ind Johan Ingellen als man ind momber Mechtelt, syner 
huysfrowe, ind hebn sementlicken ind besonder bekant pro se et 
heredibus dat sy eyn guetlicke erfscheydynge gehalden hebn vormytz 
den frunden in maigen to beyden syden dair over in aengewest syn 
van alene erff- ind versterffguedt daer Berntz vurser huysfrowe zelig 
inne bestorven ind naegelaoiten hefft ind die vurg Aleff van Haesell 
ind Johan Ingels leven an gerechtichte syn moigen vermogen segell 
ind brieff sy darvan hebbene myt sulcken vurwarden in 
onderscheyde, dat Bernt vurser, erfflich hebbn ind behalden all erff 
und Guet regde ind onrede nyet dairvan uthgescheden, dair Berntz 
vurser huysvrowe selig in bestorven ys (cum litteris). Hyrtegen sall 
Bernt vurser, den vurser Aleff ind Johan vurser in oeren beyder erven 
seess ind twyntich golden gulden depondere off die rechte werdt.

Vort sall Bernt vurser, ind syne erven vurser Aleff van Haesell, ind 
Joahn In-

Versie 0.8   dd 1 juni 2013   *** FjvH *** Pagina 24/413



Genealogie van het geslacht "Van Haselen"

gelken ind oirer beyder erffen van nu vortmer up allerhillegendage 
anno etc.  XXXIII eyrst aen ind soe vort jaerlix geven ind waell toe 
danck betaelen uther synen huyss ind hofstatt cum pertinencis 
gelegen inder groiter strathen tusschen den Klockberge ind Tomas 
van Vorst et ex Singulis bonis tam habendys quam futuris acht 
Juckell golden omerlensche Churfursten guede gewychtige gulden, 
off die rechte werdt in tyt der betaelynge erfflicker jaerrente beheltlick 
doch dat Bernt vurser, ind syne erven die vurser acht golden gulden, 
wederomb sullen moigen loessen erflicken ind alle jair op dath vurser 
tzamen des maels vier der vurser golden guldens als nabeloep van 
hondert vyff der vurser bolden gulden cum censer beheltelik die loes 
½ jair toevoeren ter verkondygen.

Vort soe ys mede bededyngt, dat alsulcke erfflicke jairrente van 
eynem golden gulden als zelig Aleff van Haesell, uther Berntz vurser 
huyst jaerlix thebn mogen plach, nu voirt meer machteloess doet ind 
van geyner werden wesen sall in die vurser Aleff ind Johan Ingellen 
sullen Bernth vurserm ind synen erven den vurser brieff hantreicken 
indleveren. Vort ys mede bededyngt, offt naemaels gefiell, dat 
ymantz anders quenne ind sych beter rechtz vermeet an dat erff- ind 
versterffquedt, dat Berntz vurser, huysfrowe zelig in bestorven ind 
achtergelaeten hefft ind sulx den vurg. Aleff ind Johan ind oren erven 
myt recht affdriengen, soe sall Bernt vurser den vurser Aleff ind 
Johand geswageren of oren erven den brieff van den eynen golden 
gulden jairlicke rente mytter achterste dygen parch wederomb 
leveren ind Bernt ind 
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syn erven sullender acht golden gulden erfflicker jaerrente toe geven 
oick verlaiden syn, sonder ennyge indracht dairinne te maken. 

Ind die vurser Aleff ind Johan geswaegert ind oere erven sullen 
Bernth ind synere erven alsdann oick wederomb geven alsulcke 
XXVI golden gulden, als hy den vurser Johan ind Aleff nu geredt 
gegeven ind betaelt hefft, ind off dat gescheyt in werden blyfft alse 
vurser soll bernt vurser, ind syne erven erfflick hebn behalden ind tot 
erven scheinst gebruycken alle erff ind versterffguet, regde ind 
onrede nyet dairvan uthgescheiden, dair syn huysfrowe zelig inne 
bestorven ys. 

Actum Altera omnium Sanctorum. Anno etc XXXII (1532)
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Adolph

van Haesell

wordt ook genoemed van Hazel

zoon van Adolph van Heasell en

Mechtelt Roever. Zie pag. 15.

in 1528 gehuwd met Maria . . . . 

Hij is overleden vóór 1538.

Kind:

Johan, geb. Te Cleve ± 1535. zie pag. 46.

Volgens de Protokolle des Schöffengerichts 1521 – 1526 deel VI was 
Adolph in 1521 en 1522 Kerkmeester en Schepen, in 1531 
Muntmeester van Cleve.

Jan Mezeller van wegen der Kercke heeft overgedragen aan Herman 
van Ophuysen en Adolph van Hasell Kerckmeesteren, het huys 
gelegen op ter Nyenmarckt. Blijkens akte dondersdach post 
exatativere sanche crusis 1521.

Hebn Johan Mezeller amptman Herman van Ophuysen en Aleff van 
Haesell als volmechtiger onser liever vrouwen kercke bynnen vurs. 
synen erven enz. enz. blijkens akte frydach post Nov. Johann 1522.

Stadsarchiv Cleve VI No. 3. Protokolle des Schöffengerichts in 
Zivilsachen 1526-1546.
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Syn komen Aleff van Heasel Aleffssoin und Marie syn echte 
huysfrowe ind hebben malckanderen getuchtigt an alle oen erve und 
guedt rede und onrede, voirt scholt und wederscholt sy hebben off 
krijgen moigen woe und waer off in wat landen und gerichten dye 
oick gelegen moigen wesen neyt dair van uytgescheiden ther tuchten 
gebruycken enz. enz. beheltelick off sy twe echte kynder krygende 
werden sal dye tucht van geyner werth wesen. 
Actum sycti papect et Mart 1528.

Coram judice Greeff ind Genegroit heeft Gaebell die Naeth als 
volmechtich procuratoir ind momber Crystina, naegelaiten Weduwe 
zelliger Meyster Hermans van Werd (Werden) (zie pag. 21) des wy 
besegelt schyn in bewys hebn gesyen van Greeff ind Scepen tot 
Colne, besegelt ind heefft gevest Adolff van Haesell Adolffs soen, ind 
synen erven alle alsuvorhande erff ind Guet, zeldt in onreedt, die 
vurser Crystina in dem gericht van cleven liggende heeft, ind voirt in 
allen anteren gerichten oder landen die oick geleegen moigen wesen, 
nyet dair van uth gescheiden myt allen brieven dairtoe gehoirende. 
Vorder gelaefft Gaebell vurser, als volmechtigch procuratoir ind 
momber vurser den vurser Adolff ind synen erven alle tyt tot oeren 
sesynnen vorder verstough tsullen doin off noit geboirden, ther 
plaetzen ind in den gerichten die Gueder geliegen wesen.
Actum den XXIII dach Marty Anno XXIX 1529.

Meyster Jan van Arnhem en hr. Derick van der Bruggen, canonick 
ons liever frouwe kerck bynnen ons stat van wegen ons capit-
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tels hebben overgedragen aan Adolff van Haesell, muntmeyster et 
heredibus eyn plaitz gelegen op 't Sticke Straitken; blykens acte d.d. 
14 maart 1531.

Zie ook de acten op pag. 28 en 30.

Coram judice Tyll ind Bernthusen heben Maria weduwe zelig Adolphs 
van Hasell, vor selffs myt oiren verkoiren momber ind Henrick van 
Hasell als momber der sementlick kyndern onmondyge nagelaten 
kyndere zelig Adolphs vurser gefest Herman Wynantz et heredibus 
syn huyss ind hofstat cum pertinenciis gelegen tegen den putte by 
conrait van Tylls erve tusschen erve Gaert Tessck ind Jan die Greeff 
die alde cum litteris.

Vort hefft Marie vurser, pro se et heredibus geloeft dye erffnisse 
vryen tsullen weren van allen voirkummer uthgenommen 1 golden 
gulden Herman oir nu jairlix dair uth bekannt hefft ind dat by oiren 
huyse ind erve gelegen an den nyen markt tusschen erve Wynant 
Verkuylen ind Jan van der Kuypen.
Actum 16 setembris 1538.
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Mechtelt

van Haesell

dochter van Adolph van Heasell en

Mechtelt Roever. Zie pag. 15.

gehuwd met Jan (Johan) Ingelken (Ingellen).

Mechtelt is vóór 1544 overleden. Haar man overleefde haar.

Johan Engelen, ingezeten burger der stad Cleve, werd volgens een 
acte in de Clevische Registerbücher deel 34 fol. 195 vrs. en 196, d.d. 
29 januari 1535 benoemd tot Muntmeester van Wesel. Hij volgde dus 
blijkbaar zijn intussen overleden zwager Albert van Haesell op.

Zie ook de acten op pag. 17 en pag. 24 uit het Stadarchiv Cleve VI 
No. 3. Protokolle des Schöffengerichts in Zivilsachen 1526 – 1546 en 
voorts een acte uit hetzelfde archief luidende als volgt:

Coram Gernegroit ind Bernthusen hefft Johan Wyngartz bekant pro 
se.

Coram judice Mynthen ind Drubbel hebben Jan Ingellen have ind 
Marie van Haesell (zie pag. 27) myt oiren verkoren momber gefest 
Jan Wyngartz et heredibus eyn huyss ind hoffstad cum pertinencius 
gelegen in Sticke Straitk tusschen erven Jan Wyngartz vurser ind Jan 
Meseller achter schietende an erve Gerytz van Vloeten cum titteris 
voir alsulcken uythganck oder
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pacht ind tyne dair jairlix uytgeet ind dairvoir sy on sulx verkocht ind 
vorder gyn pennynge dairoff ontfangen. Vorder geloeven die vurser 
Jan ind Marie voir oen ind oren vroen, den vurg. Jan Wyngartz ind 
synen erven dye erffnist vrye toe sullen weren voer allen voirkommer 
ind voir oeren kynderen, als erffkoopsrecht uytgenomen alsukcke 
pacht in jarrentte dair uyt to betaeling, als dair uthgeet. Dair hy sulx 
voir gekocht ind angefangen, nementlick Jan vurser, by synen huyss 
ind hofstt cum pertinencis gelegen an der groeter Straiten tusschen 
erff Siegff van Oisterwyck ind Jacob die Hondt ind vort by allen 
Tynem erff ind guede regde in onregde by hefft off krygen mach ind 
Marie vurser by oiren huse in der Kerkstraiten tusschen huse Wynant 
van den Vywyn ind Jan van den Knypen die alde.
Actum opten 2 Augusti Anno 38 cepi. 1538.
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Johan

van Haesell

zoon van Adolph van Haesell en

Mechtelt Roever. Zie pag. 15

overleden vóór 1532.

In 1507 stond Johan ingeschreven als student aan de Keulsche 
Universiteit.

Johan was Vicaris van de Maria Vicarie te Cleve. 1510 – 1521.
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Henrick

van Heasell

zoon van Albert van Heasell en

 . . . .  van Werden. Zie pag. 21.

Henrick was in 1529 mondig, en wordt vermeld in diverse acten, 
voorkomende in het Stadsarchiev Cleve VI No. 3. Protokolle des 
Schöffengerichts in Zivilsachen 1526 – 1546.

Zie ook pag. 17 en voorts een acte, luidende als volgt:

Coram Scheyffert ind Oesenberg hebn Anna (zie pag. 36) Henrick 
ind Aleff Haesell (zie pag. 34) vor oen selffs ind mete voer oer 
onmundyge brudern ind sus bekant, dat oen Johan Ingellen waelt 
soe danck affgeloest hefft seess golden gewichtige gulden van 
alsulcke XII golden gulden, alss sy jairlix uther Jans vurser huyss 
geldente hebben, herkomende van der medegave oers vaders zellig 
Albert van Haesell in hyllix vurwarden myt oeren vader gegeven, ind 
bedanckt oen dairvan gulden betaelyngen.
Actum Donnersdach post Viti Anno 33 capi 1533.
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Adolph (Alof)

van Heasell

zoon van Albert van Heasell en

 . . . .  van Werden. Zie pag. 21.

Adolph was in 1529 nog onmondig. Hij wordt vermeld in een acte van 
1533 (zie pag. 33) en in een acte van 1536 (zie pag. 36) en voorts in 
een acte in 1542 aanwezig in het Stadsarchiev Cleve VI No. 3. 
Protokolle des Schöffengerichts in Zivilsachen 1526 – 1546, als volgt:

Coram judice Drubbel ind Me seller heben Adolff ind Jan van Haesell 
gefest Jan van Hoen (zie pag. 38) et heredibus oir andell syns huyss 
schuer naeffreidynge ind hofstat um pertinenciis gelegen an dem 
alden marckt tusschen erve Wynant van den Vywyden ind zelig Jan 
van den Knypen cum litteris.

Actum den XXV February 1542.

Coram eisdem hefft Jan (van Hoen) vurser pro se et heredibus 
bekant exdomo ut supra op allen Petri ad cathedram anno XLIII yrst 
schuldich toe wesen Adolff ind Jan van Haesell (zie pag. 40) vurser, 
et heredibus erfflicher jairrente salvo redemptione, yder golt gulden 
mit XX golden gulden depondere off die werdt cum censu.

Actum XXV February Anno XLII. 1542.

Naedem die inbedyngete brieff und se-
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gell vermelden, dat Adolff van Hassell und Henrick die Hondt tsamen 
overkomen dat sy twe die muyr achter tusschen oererbeyder erve 
staende, dair Aleff vurs. nu an getymmert, gelickerhandt gebruyck 
sullen enz. 1569.
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Anna

van Heasell

dochter van Albert van Haesell en

. . . . . . van Werden. Zie pag. 21.

gehuwd met Johan (Jan) Hamer.

Anna was in 1529 nog onmondig (zie acte pag. 17) en in 1533 wel 
mondig blijkens een acte voorkomende in het Stadsarchiv Cleve VI 
No. 3. Protokalle des Schöffengerichts in Zivilsachen 1526 – 1546 
luidende als volgt:

Coram judice Greeff ind Tyll heben Johan Hamer als man ind 
momber Anna syner huysfrowe Hinrick van Haesell (zie pag. 33) in 
Styn van Haesell (zie pag. 39) myt oiren verkoiren momber gefest 
Adolph van Haesell (zie pag. 34) et heredibus yder oir andell die 
huyssynge, hoeffreidynge mytten schueren dairachter gelegen boven 
an der alden Marck myt eyner syden neist erff Jans van den Knypen 
westwert mytter andern syden neest erve Wynant van der Kuylene 
ind der genaeynen stegen achter schietende an erve Derix van 
Huddenraide ind Aelit Godden ind eyner Coelhoff gelegen buyten der 
Hagesporten tusschen erve Arnt Wachtell und Volmer Staell achter 
schietende an erve ons gnedigen lieven heren, dair zelig meyster 
Herman van Werden (zie pag. 21) inne bestorven ys, cum litteris. 
Vorder heben die vurgen. Johan, Henrich ind Styn vurser bekant pro 
se et heredibus, offt saicke were, dat Adolph vurser. Off synen erven 
alsulck wairborgh, als Wylkem van Hoen zelig mester Herman 
vurser. gesath 
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hefft, met genoid en were ind ennyghe bestorvynge dairoff gedan 
wurde, sullen sy Johan Hinrick ind Styn off. oir erven Adolph vurser, 
ind syne erven oir andell genoich doin ind helpen dragen.

Actum up Sinte Servaciusdach Anno 1536.
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. . . . .

van Heasell

dochter van Albert van Haesell en

. . . . . . van Werden. Zie pag. 21.

Gehuwd met Jan van Hoen.

Zie voor hetgeen omtrent Jan van Hoen wordt vermeld op pag. 34.

Volgens het Urteilbuch des Schöffengerichts heeft Jan van Hoen in 
1543 een twistzaak met Mechtelt van Haisell (zie pag. 42) inzake een 
testament.
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Stina (Christina)

van Heasell

dochter van Albert van Haesell en

. . . . . . van Werden. Zie pag. 21.

Stina was in 1533 nog onmondig en in 1536 wel mondig. Zij wordt 
vermeld in een acte in 1536 (zie pag. 36).
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Jan (Johan, Hans)

van Heasell

zoon van Albert van Haesell en

. . . . . . van Werden. Zie pag. 21.

Overleden in 1596. Gehuwd met . . . . .

Jan was in 1529 onmondig. Blijkens een acte in 1542 was hij toen 
wel mondig (zie pag. 34.)

Deze Jan (Joahn, Hans) van Haesell is vermoedelijk naar Keulen 
vertrokken. In het historisch archief der stad Keulen komen twee 
brieven voor die vermoedelijk op deze Jan van Haesell betrekking 
hebben, n.l.

5 October 1574 Brievenboek 93.277, waarin wordt vermeld dat Hans 
van Haesell Keulsch Borger afkomstig uit de stad Cleve op 5 October 
1574 een verklaring ontvangt in het genot te worden gesteld der 
Hansische Freiheiten in dem Londoner Kontor onterteekend Köln 
Hanse Inventor II 527.

5 October 1595 Brievenboek No. 277 a – b. Promotorial schrijven 
aan de overheid van de stad Amsterdam ad instantiam Joannis 
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van Haszell Senior betreffende een arrest op goederen in 
Amsterdam.

Voorts een revocatief arrest d.d. 17 October 1596, waarbij Adolff van 
Haszell, tevens gemachtigde van zijn zuster Maria van Haszell en 
Johan van Haszell de jongere, hebben vermeld dat zij den op 22 
September l.l. gegeven volmacht aan Wilhelmus Vink te Amsterdam 
woonachtig, om op het goed en geld te Amsterdam van hun vader 
Hanz van Haszel de oudere, beslag te leggen, intrekken aangezien 
zij met hem tot overeenstemming zijn gekomen.

In dat verband is het niet onmogelijk dat Maria van Haselt, weduwe 
van Silbert Severiens, voorkomende in het artikel in de Telegraaf van 
8 December 1940 van de hand van den Heer M.G. Emeis Jr. een 
dochter van hem is. Zij toch gaat wonen op 14 Juni 1647 in het huis 
Spuistraat 53 te Amsterdam, genaamd " 't Vliegend Kalf". De gevel 
van dit pand is zoo juist geheel gerestaureerd in de oorspronkelijke 
toestand teruggebracht.

In het Gemeente Oud-Archief te Amsterdam zal nog worden 
nagegaan of omtrent deze Maria nog meer te vinden is en wellicht 
daardoor het juiste verband zal blijken te bestaan met Hanz van 
Haszel de oudere, hierboven vermeld.
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Mechtelt

van Heasell

vermoedelijk een dochter van Albert van Haesell en

. . . . . . van Werden. Zie pag. 21.
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Adolff

van Heasell (van Haszell)

zoon van Jan van Haesell en

. . . . . . . Zie pag. 40.

Zie bijschrift op pag. 41.
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Maria

van Heasell (van Haszell)

dochter van Jan van Haesell en

. . . . . . . Zie pag. 40.

Zie bijschrift op pag. 41.
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Johan

van Heasell (van Haszell)

zoon van Jan van Haesell en

. . . . . . . Zie pag. 40.

Zie bijschrift op pag. 41.
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Johan

van Heasell (van Hasselt)

wordt ook genoemd van Hazel.

zoon van Adolph van Haesell (van Hazel) en

Maria . . . . . . Zie pag. 27.

geb. te Cleve ± 1535.

Kind: 

Albert van Hazel zie pag. 17.

Johan woont ± 1565 te Goch.

Versie 0.8   dd 1 juni 2013   *** FjvH *** Pagina 46/413



Genealogie van het geslacht "Van Haselen"

Albert (Albrecht, Aelbert)

van Hazel (van Hasel, van Hassel)

zoon van Johan van Hazel en

. . . . . . .  zie pag. 46.

geboren te Goch ± 1565,
overleden te Middelburg 5 April 1614,
gehuwd met Ursula Penijn ± 1593 (overleden te Middelburg, Mei 
1607)

Kinderen:

Christiaan geb. Te Goch 1595 zie pag. 50

Johan geb. Te Goch 1598 zie pag. 51

Isabella geb. Te Goch 1602 zie pag. 52

Albert was medicijnendoctor en burger te Middelburg sedert 28 
Januari 1603, werd begraven in de Oude Kerk 8 April 1614. Hij 
verkreeg het Burgerrecht van Middelburg 28 Januari 1603 blijkens 
het Burgerboek van Middelburg deel 1592 – 1616.

Daarna gehuwd met Maria van Houcke overleden in 1627 na 
hertrouwd geweest te zijn met Mr. Daniël de Bye.

Kind:

Albrecht (Aelbert) ged. te Middelburg 14 Augustus 1611. zie pag. 53.
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Volgens het Memorieboek in het Chirurgijnsgilde te Middelburg werd 
Mr. Albrecht van Hasel op 28 Januari 1603 ten overstaan van den 
Heer Joris de Neeve als overdeken en de commissarissen van de 
Ambachte ook voor de medicijnden met goed gevolg geëxamineerd. 
Hij schonk in de armenbus tien schellingen en gaf tevens een 
heelijke maaltijd. 

Volgens de Registers van aanbreng ter Weeskamer van Middelburg 
deel 13 1607 – 09 onder aanbreng No. 3915 laat Mr. Albertus van 
Hasselt als vader en de Gebroeders Pauwels en Daniël van Houck 
de drie kinderen Christiaan, Jan en Ysabelle inschrijven over welke 
kinderen zijn de voogdij hebben aanvaard waarvor zijn den eedt 
daartoe staende hebben gedaan. 28 September 1607.

Den 10 October 1614 zegt doctor Christiaen van Hasel tot Vlissingen 
die ter mondichheyt is gecome, dank aan de weeskamer en de 
voogden die worden onslagen voor hun administratie.

Den 10 October 1614 verklaart Maria van Houche nagelaten weduwe 
van Aelbrecht van Hasel dat zij niet in staat is een staaat van den 
boedel te overleggen. Zij schenkt daarom als vrijwillige gift aan Jan 
en Ysabelle elk een som van 6 ponden grooten vlaamsch. De 
voogden en Dr. Christiaen nemen daarmede genoegen. 

Volgens deel No, 1612 – 1614 onder aanbreng No. 4604, laten 
Marya van Houcke als moeder Chrstiaen van Hasel, doctor tot
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Vlissingen, als halve broeder en Laureys Dirrecksen, behuwd oom 
van moederzijde tezeamen de naweese van Mr. Aelbrecht van 
Hassel inschrijven. Zij nemen de voogdij op zich en doen den eed 
daarvoor op 3 October 1614. Bovendien belooft Marya van Houcke 
op 11 October 1614 haar weeskind, Aelbrecht oud 3 jaar tot zijn 
mondigheid te onderhouden en hem 1000. gld uit te reiken.

Op 29 December 1627 verklaart Mr. Daniël de Bye, nagelaten 
weduwnaar van Marya van Houcke, dat aan haar wees, zijns vrouws 
voorzoon, krachtens haar op 7 maart 1626 opgemaakt testament, 
toekomt 2900 car. gld. Hij brengt daarvoor in een aantal 
schepenschuldbrieven.

Op 28 September 1533 ontslaat Aelbert van Haesselt filius Hazel 
gecomen ten huwelicken, onder dankzegging de voogden van de 
administatie.
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Christiaan

van Hazel

zoon (eerste kind, 1e huwelijk) van

Albert van Hazel en

Ursula Penijn   zie pag. 47.

geboren te Goch 1595,
overleden te Vlissingen 6 Juni 1629,
gehuwd te Middelburg den 8 April 1612 met

Maria van Best

overleden Januari 1649.

Hoor voogd Michiel Matthyss gaf mede toestemming tot dit huwelijk.

Kinderen:

Joost geb. te Vlissingen 16 Oct. 1613 zie pag. 54

Maria geb. te Vlissingen 8 Sept. 1614 zie pag. 55

Ursula geb. te Vlissingen 22 Jan. 1621 zie pag. 56

Christiaan was Doctor Medicijne en kort voor zijn dood benoemd tot 
dokter van den Prins
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Johan

van Hazel

zoon (tweede kind, 1e huwelijk) van

Albert van Hasel en

Ursula Penijn   zie pag. 47.

geboren te Goch 1598,
gehuwd Januari 1624 met

Elisabeth van Patani

Johan was commandeur van Suratte en opperkooopman. Overleed 
aldaar vóór 1647.

Elisabeth van Patani hertrouwde in 1647 Jan Jacobsz Pars.

Kind:

Sara. zie pag. 59.
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Isabella

van Hasel

dochter (derde kind, 1e huwelijk) van

Albert van Hasel en

Ursula Penijn   zie pag. 47.

geboren te Goch 1602.

Is jong gestorven.

Versie 0.8   dd 1 juni 2013   *** FjvH *** Pagina 52/413



Genealogie van het geslacht "Van Haselen"

Albrecht (Aelbert)

van Hasel

zoon (eerste en eenig kind, 2e huwelijk) van

Albert van Hasel en

Maria van Houcke,   zie pag. 47.

Gedoopt te Middelburg 14 Augustus 1611,

gehuwd te Middelburg den 17 Ausustus 1633 met

Pieternella van de Venne.

Bij dit huwelijk waren tegenwoordig van de zijnde van den bruidegom 
François Floris en Suzanne van Hocke; van de zijnde van de bruid 
Aernout Claess op den Dam, haar voogd en Sara van de Venne, 
haar zuster.

Eventueele afstammelingen moeten nog worden nagezocht, hetgaan 
na het bombardement van Middelburg waardoor de achieven hebben 
geleden, wellicht niet meer zal gaan.
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Joost

van Hazel

zoon (eerste kind) van 

Christiaan van Hazel en 

Maria van Best. Zie pag. 50

geboren te Vlissingen 1613

overleden in het hospitaal te Batavia den

17 Juli 1665 zonder kinderen na te laten.

Joost was in dienst van de Oost-Indische Compagnie.
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Maria

van Hazel

dochter (tweede kind) van

Christiaan van Hazel

en Maria van Best. Zie pag. 50.

geboren te Vlissingen den 8 September 1614,

gehuwd met Jacob 'd Ausier,

daarna gehuwd met Jacob Blockmans,

welke zij heeft overleefd.

Beide huwelijken bleven kinderloos.

Maria overleed 11 juni 1675.
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Ursula 

van Hazel

dochter (derde kind) van 

Christiaan van Hazel

en Maria van Best. Zie pag. 50.

geboren te Vlissingen den 22 Januari 1621, 10.30 n.m.

gedoopt den 2 Februari 1621,

overleden te Middelburg den 27 Juli 1692, 10 uur n.m., 71 jaar oud,

gehuwd te Middelburg 4 Augustus 1647 met 

Jacob Sautijn

zoon van . . . . .  Sautijn en Neeltien Ritsert

overleden 2 Februari 1679, 5 uur v.m.

In een achttiende-eeuwsch handschrift, in bezit van en gepuliceerd 

door Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland "Gehouden door Jacob 

Sautijn, Coopman tot Middelburg" komt o.a. met betrekking tot zijn 

ouders het navolgende voor: 

1621, 22 Januarij, op Vrijdagh 10 uuren naermiddag en 30 minuten is 

tot Vlissingen geboren Ursula van Hazel mijn Moeder, de getuigen 

waren Pieter Wilsen en Carel Janssen en Emmeken Buys, tot 

Dordrecht, is gedoopt 2 Febr. 1621.
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1647, Augustus, Is Jacob Sautijn mijn Vader, ende Ursula van Hazel 

mijn Moeder t'samen in den huwelijken staet bevestigt tot 

Middelburgh in de Nieuwe kerk door domine Petrus Hanselaar, 

alwaer mijn grootvader en grootmoeder ook t'samen zijn getrouwt.

1679, 2 Februarij is Jacobus Sautijn mijn Vader deze wereld 

overleden 's morgens ten 5 uuren na een siekte van 14 jaren en 

begraven in de Nieuwekerk gelijk ook Moeder in haer graff No. 63.

1692, 27 Julij, Is Ursula van Hazel mijn Moeder dese wereld 

overleden Sondags snagts 10 uuren ende Vrijdagh naermiddag met 

koetsen begreaven in de Nieuwekerk in ons graff No. 63 alwaer 

Vader zaliger ook begraven is.

Moeder is gestorven van een sware verkoutheyd, op 't hooft gevallen 

bij Nagte in Masseurs craambed geweest, tebedde gebragt zijnde, 

heeft nooit meer gesproken, maer wel inwendig verstand getoont. 

Vader en Moeder zijn beyde gestorven in haer huys inde Moldtraat 

tussen d'Heer borgemeester Schoor en d'Heer rekenmeester Pottey 

binnen Middelburgh.

Mijn Moeder zaliger is een seer fraeye blonde vrouw geweest en seer 

fris, gesond en rad van leden, seer goedaerdig, verstandigh, 

godvrugtig en van een seer barmhertig naturel. Mijn Vader was een 

kloek bruyn man van extraordinair vroolijk en vriendelijk naturel, seer 

goed en aen de genereuse en lyberale kant en voor sijn
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vrienden uyttermaten seer genegen gelijk ook mijn Moeder was, om 

alle menschen dienst te doen en te helpen en sij hebben tsamen 

seer vroom vreedsaem, godvrugtig, vroolijk en ordentelijk en stigtelijk 

voor haer kinderen altijd geleeft.
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Sara

van Hasel 

dochter van 

Johan van Hazel en

Elisabeth van Patani. Zie pag. 51.

geboren te Patany?

Gehuwd te Batavia October 1636 met 

Barent Wigmans

geboren te Deventer, onderkoopman der Oost-Indische Compagnie.
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Zooals in het voorwoord reeds vermeld werd, is de schakel tusschen 

het oude Kleefsche deel van ons geslacht en dat wat begint ± 1570 

ondanks alle nasporingen tot heden niet gevonden.

Van de kinderen van Albert van Haesell te Cleve, later muntmeester 

van Wesel en overleden vóór 1529 is er in de Clevische 

Registerbücher niets meer te vinden. Bedoelde kinderen worden 

daarin het laatst vermeld van 1529 – 1543. Op grond hiervan is de 

veronderstelling gerechtvaardigd dat zij Cleve en Wesel hebben 

verlaten.

Volgens het zeer interessante boekje hetwelk ik vond in de 

Universiteits Bibliotheek te Amsterdam, geschreven door Fr. Char en 

getiteld "geschichte des Herzogthums Cleve, seit der ersten 

historischen Kenntniss bis auf unsere Zeit. Mit besonderer Rücksicht 

auf die Haubtstadt Cleve", uitgegeven Cleve en Leipzig 1845, vinden 

in de jaren 1527 – 1542 diverse verbintenissen tusschen het 

Hertogdom Cleve en Gelre plaats, waaruit soms bloedige onlusten 

onstonden. Bovendien is sinds jaren de Reformatie uit Holland en 

Gelre in de landen van Celve en Wesel doorgedrongen en vindt, in 

het tijdperk 1538 – 1540 aldaar groote uibreiding. De Hertog van 

Cleve, Johan III, ging tot de Reformatie over terwijl ook door de 

overige Kleefsche adel de Reformatie algemeen werd aangenomen. 

Hieruit onstonden moeilijkheden en beroeringen, zooals gewoonlijk 

bij zulke omwentelingen voorkomt, geschiedde ook in de landen van 

Cleve en Wesel. Het volk eerst door zijn leiders opgezweept staat te-

Versie 0.8   dd 1 juni 2013   *** FjvH *** Pagina 64/413



Genealogie van het geslacht "Van Haselen"

zamen met de leiders door en komt tot excessen en richt zich tegen 

de aanzienlijken, waardoor hun persoon en goed in gevaar komen 

(zie hetgeen hieromtrent wordt vermeld op pag. 95).

Een en ander maakt temeer aannemelijk, dat de hierboven 

genoemde kinderen van Albert van Haesell, na tot de Reformatie te 

zijn overgegaan in het Hertogdom Gelre, een veiliger heenkomen 

hebben gezocht en zich in het rustiger deel van Gelre n.l. de Veluwe 

hebben gevestigd. In dat verband verdient het de aandacht, dat alle 

op de Veluwe voorkomende van Haesells, zooals is gebleken, vanaf 

1570 protestant zijn.

Door hun vlucht van alle goederen en bezittingen verstoken, hebben 

zij daar een nieuw leven in dienstbaaheid moeten aanvangen. 

Vandaar danook dat geen acten van overdracht van bezit en 

dergelijke tot heden werden aangetroffen.

Het zal daarom zeer moeilijk zijn het bewijs te vinden om het 

Cleefsche deel aan het Veluwsche te verbinden. Het meest 

waarschijnlijk is dat het verband met ons geslacht moet worden 

gezocht met nakomelingen van Henrik van Haesell, welke wordt 

verzameld op pag. 33. Boverndien valt het op, dat de naam Henrick 

ook voorkomt op de Veluwe n.l. één van hen die niet in direct 

verband zijn te brengen.
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Volgt thans een afschrift van de bladzijden 116 – 174 van het in het 

voorwoord genoemde boekje "Geschichte des Herzogthums Cleve, 

seit der ersten historischen Kenntniss bisauf unsere Zeit. Mit 

besonderer Rücksicht auf die Hauptstadt Cleve, von Fred. Char. 

1845"

Mit dem Jahr 1466 begintt einer der denkwürdigsten Zeitabschnitte in 

dem thatenreichen Leben des Herzogs durch den thätigen Anteil den 

er in Verbindung mit Burgund am Geldernschen Kriege nahm und 

der grossen Jammer über Cleve brachte. Wir haben früher berichtet 

dass nach dem ohne Nachkommen erfolgten Ableben Herzogs 

Reinhold von Geldern durch die thätige Verwendung Herzog Adolphs 

von Cleve die Provinzen Geldern und Zütphen an Arnold von 

Egmond gekommen waren der sich mit Catharina von Cleve der 

Schwester Johann's vermählt hatte. 

Die Chronisten schildern sie als einde herrsch- und ränkesüchtige 

Frau, der ihr Gemahl, ein leichtsinniger Verschwender und tückischer 

Mann, eben so, wie seinen Unterthanen gleich verhasst war. Mit 

ihrem Sohne Adolph als er herangewachsen, zettelte sie einde 

Verschwörung gegen ihren Gemahl an, und als die herzogliche 

Familie in scheinbarer Eintracht das Fest der heil. 3 Köninge in 

Grave heiter zu durchleben, sich daselbst vereinigt hatte, liessen sie 

den Herzog (damals ein Greis von 60 Jahren) am Heil. 3 

Königsabend 1465, des Nachts aus dem Bette reissen, ihn halb 

entkleidet über das Eis schleppen und seinen Feinden, den 

Nijmegern überliefern, die ihn auf dem festen Schloss Büren in enger
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Haft hielten.

Allgemein war der Unwille über dies unnatuürliche That, un Herzog 

Johann von Cleve zweifelte keinen Augenblick, dass seine 

Schwester die Anstifterin sei. In gerechtem Unwillen schrieb er an sie 

und verlangte die ingesäumte Freilassung seines Schwagers. Auch 

Herzog Philipp von Burgund, Kaiser Friedrich III und Papst Paul IV 

forderten in strengen Sendschreiben die Freilassung des Herzogs 

von dessen Sohn.

Allein anstatt zu seiner Pflicht zurückzukehren, lehnte Adolph 

entschieden dies verlangen ab forderte sogar von seinem Oheim 

Johann die Herausgabe von Wachtendonk und der Düffelt, weil 

seiner Mutter der ihr gebührende Brautschatz nicht entrichtet sei. 

Ohne seiner Würde zu vergeben konnte jetzt Johann keine 

Nachtsicht mehr gelten lassen und kündigte seinem Vetter den Krieg 

an.

Vereint mit den Grafen Wilhelm von Egmond und Wilhelm, Grafen 

von Isselstein, Herzog Arnolds Schwäger, eröffnete er 1466 den 

Feldzug mit einem Einfall in das Gebiet von Nymegen (denn 

Nymegener hatten die Gewaltthat an Herzog Arnold zu Grave 

verübt), und hauste so fürchterlich dass er nach der Angabe aller 

Chronisten das ganze Land mit Mord und Brand erfüllte, wo er 

hinkam. Die Nymeger besonders zu züchtigen gab er seinen 

Reisigen Befehl die reichen Viehheerden der Bürger die nicht Zeit 

gehabt, ihr Vieh einzutreiben, von den Weiden wegzuführen, und als 

die Nymegener es ihnen abzujagen einen Ausfall machten, lockt er 

sie in einen Hinterhalt wo
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er ihrer viele erschlug und 400 als Gefangene gebunden nach Cleve 

abführen liess. Addolph vergalt Gleiches mit Gleichem. Mit den 

Nymegern fiel er 1467 rachedürstend ins Clevische, bestand bei 

Cranenburg ein vortheilhaftes Gefecht, brannte die Stadt nieder, 

drang durch den Reichswald vor und legten Uedem, das Schloss 

Monreberg nebst allen Höfen und Dörfern der Umgegend in Asche, 

Calcar wurde geplündert und die Vorstadt abgebrannt. Da aber 

Adolph zu keinem entescheidend günstigen Resultat Aussicht hatte, 

und die vier rheinischen Chrufürsten ihre Vermittelung anboten, so 

kam im Herbste 1467 ein Friede zu Stande, demzufolge Adolph sich 

verpflichtete seinen Vater in Freiheut zu setzen, ihm die Einkünfte 

des Herzogthums Geldern zu überlassen und ihn dem Herzog von 

Cleve auf dem Hause Hövelwijk zu Brienen zu überliefern wogegen 

Johann dem Herzoge Adolph von Geldern, gegen Erlegung von 5000 

Gulden, die Düffelt einzuräumen versprach.

Allein auch dieser Friede wurde von Adolph gebrochen. Er setzte 

zwar Friedrich von Isselstein, einen Mitgefangenen seines Vaters, in 

Freiheit, brachte auch denselben nach Hövelwijk; statt ihn aber den 

Clevischen Abgeordneten zu überliefern, nahm er ihn wieder mit sich 

zurück.

Heftig entbrannte Herzog Johann über diesen Treubruch. Sofort 

führte er sein Heer wieder über die Grenze, besetzte Arnheim und 

Wageningen, nahm Doesburg durch einen Handstreich, liess es 

plündern und führte die Bürger gefangen nach Cleve. Aber auch 

Adolph hatte sich mittlerweile nach Beistand umgesehen, und fand 

an dem alten Erbfeind des Clevischen
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Hauses, dem Erzbischof von Cöln, einen Helfershelfer. Beide 

Fürsten sammelten in der Nähe von Wachtendonk eine bedeutende 

Streitmacht und belagerten dies Veste. Mit gewohnter Schnelle 

sammelte Johann seine Truppen, die durch ein Bündniss mit 

Münster sich auf 10.000 Mann beliefen eilte zum Entsatz dieser 

Veste herbei und vertrieb die Belagerer von ihren Mauern. Allein, 

seinem Glücke zu viel vertrauend, hatte Johann seine Rückzugslinie 

unbesetzt gelassen. Dies benutzten die Gelderer, legten uhm einen 

Hinterhalt und verdarben durch Graben und Verhaue die Wege. In 

der Nähe des Klosters "in 't Sand" zwischen Wachendonk und 

Stralen kam es Tags nach Allerheiligen 1468, zur Schlacht, und 

obgleich die Clever den ganzen Tag mit dem unerschütterlichsten 

Muthe kämpften, so konnten sie dennoch bei dem von Graben und 

Buschwerk durchschnittenen Boden, wo alle Ausgänge von den 

Feinden besetzt waren, die ihnen besonders mit Feuerröhren scharf 

zusetzten, nicht durchdringen. Nur mit grossem Verlust gelang es 

den Trümmern des Clevischen Heeres, sich auf Umwegen in 's 

Clevische zu retten. Selbst der Herzog entging nur mit Mühe der 

Gefangenschaft und rettete sich nach Cöln, der alten 

Bundesgenossin des Herzogs, die ihn gastlich in ihre Mauern 

aufnahm. (Von diesem Treffen erhielten die Clever von den 

Gelderern den Spottnamen "Sandhasen"). Von da aus machte er 

einen Besuch bei der Herzogin von Jülich und Berg, die ihm zur 

Sicherheit ein Geleite nach Cleve mitgab.

Missmuthig über das erlittene Unglück und für seine Länder besorgt, 

auch ausser Stande, dem Feinde kräfteger Widerstand zu
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leisten, sehnte sich Johann nach einer friedlichen Ausgleichung mit 

seinem Neffen. Da sich nun Karl der Kühne, Herzog von Burgund, 

zum Vermittler anbot, so kam zu Gent ein Friede zu Stande; beide 

Theile gaben ihre Eroberungen heraus, und Johann trat 

Wachtendonk ab. Aber auch dieser Friede war von kurzer Dauer. Im 

Jahr 1469 forderte Adolph den Reichswald von Cleve zurück, und 

schloss mit König Ludwig XI von Frankreich, dem Todfeinde Karls 

des Kühnen und dem Erzbischofe von Cöln ein Bündniss gegen 

Burgund und Cleve; die geheim gepflogenen Verhandlungen wurden 

aber dem Herzog Johann von Cleve verraten der sie dem Herzoge 

von Burgund mittheilte.

Da nun Adolph seinen Vater noch immer nicht frei gegeben hatte so 

nahm Karl daraus Veranlassung, den treulosen Fürsten beim Papste 

zu verklagen, der ihn mit dem Kirchenbann belegte, und Karl empfing 

von Rom den Auftrag, gegen den eidbrüchigen Fürsten 

einzuschreiten. Nun berief Karl den Herzog Adolph zur 

Verantwortung, nach dem beiderseits gewählten Orte Heusden wohin 

Letzterer sich mit einem zahlreichen Gefolge von rittern verfügte. Auf 

Verlangen Karls gab Adolph senen Vater zwar frei; allein da er 

Verdacht schöpfte, dass es vielleicht auf seine Person abgesehen 

sei, entfloh er, wurde aber zu Namür erkannt und festgehaltem, und 

weil er sich keinen billigen Anforderungen in Betreff seines Vaters, 

den er tödtlich hasste, fügen willte, nach Cortrijk in enge Haft 

gebracht. 

Arnold kehrte nun in seine Straaten zurück, allein die Erinnerung an 

sein früheres Herrscherleben, hatte ihm die Gemüter 
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entfremdet und die Städte verschlossen ihm die Thore. Da ergab 

sich der greise Herzog an das Hoflager Herzogs Karl, nach St. Omer, 

und amTage Maria Geburt 1472, übertrug er demselben, mit 

Umgehung seiner Anverwandten, seine sämmtlichen Hoheitsrechte 

auf Geldern und Zütphen, für 300.000 Gulden. Arnold starb das jahr 

darauf 1473. Karl, mit der Kaufsurkunde in der Hand, forderte nun 

die Gelderer zur Unterwerfung aug, jedoch fruchtlos. Durch ein 

Hülfsheer von Herzog Johann von Cleve unterstützt überschwemmte 

er das Land, und mit Ausnahme von Nymegen beugten sich nun alle 

Städte und öffneten Burgund ihre Thore. In Nymegen aber waren 

Adolphs beide Kinder Karl und Catharina. Dies begeisterte die Bürger 

zum Widerstande; doch auch sie erlagen der Clevisch-

Burgundischen Macht, leisteten die Huldigung, zahlten 80.000 

Goldgulden Kriegssteuer, und lieferten die Gelderschen 

Fürstenkinder an Karl aus, der sie nach Gent zur Erziehung sandte.

Auf dem Eltenberge empfing Herzog Karl 1473 die Huldigung seiner 

neuen Unterthanen, und die kaiserliche Bestätigung, jetzt eine leere 

Form, drückte dem Länderraub das Siegel der Legitimität auf.

Herzog Johann erhielt für seine Mitwirkung die Städte Goch, 

Wachtendonk, die ganze Düffelt, das Drostenamt Elten, sammt den 

Gelderschen Landestheilen unterhalb Emmerich bis zur alten Issel, 

den noch zu Geldern gehörigen Theil des Reichswaldes nebst dem 

Schlosse Nergena und die Kriegessteuer der Stadt Nymegen, als 

Ersatz für seine aufgewandten Kosten, worüber ihm ebenfalls die 

kaiserliche 
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Bestätigung zu Theil wurde.

Aber auch dieser Friede brachte den Clevischen Lande keine 

Segnungen. Das Bündniss mit Burgund verflocht den Herzog Johann 

in alle Kriege dieses Fürsten, dessen Stolz nach einer Königskrone 

strebte und diesen Zweck durch einen ausgedehnten Länderbesitz 

zu erreichen hoffte. Das Erzsteft und Kapitel zu Cöln hatte mit 

Genehmigung Papst Sixtus IV, der Zeit einen Erzbischof den 

Pfalzgrafen Ruprecht wegen seines schlechten Regiments abgesetzt 

und Hermann von Hessen zu seinem Nachfolger gewählt. Wütend 

über diese Schmach, wandte Ersterer sich an Karl um Hülfe und bot 

uhm den Besitz des Erzstifts an. Karl verprach freudigen Herzens 

Beistand, und verbündet mit Herzog Johann, der ihm ein Hülfsheer 

von seinem Sohne, dem Erbprinzen Johann angeführt, zuführte, 

rückte er 1474, 18.000 Mann stark, in das Erzstift und belagerte 

Neuss. Allein diese Macht brach sich an den Mauern und an dem 

Heldenmuthe der Bürger dieser Stadt, und nach einer 

zehnmonatlichen Belagerung musste er mit grossem Verluste 

abziehen.

Karl führte nun sein Heer nach Lotharingen, und weil der von ihm 

verjagte Jerzog Renatus in der Schweiz Schutz gefunden wollte er 

dies freie Volk züchtigen. Allein bei Granson und Murten aufs Haupt 

geschlagen und nach Lotharingen zurückgeworfen, erlag er in der 

Schlacht bei Nancy, 44 Jahr als, 1477.

Der Tod dieses Fürsten führte für Cleve neue Verwickelungen herbei. 

Die Gelderer zerrissen alle Bande, die sie an Burgund 
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fesselten und erklärten sich für unabhängig. Allein wie einig sie in 

ihrem Widerwillen gegen Burgund waren, so getheilt waren sie im 

Ansehung der sich zu gebeden Regierung. Noch Arnold und deren 

beide Enkel. Während eine Parthei die Wittwe Catharina zur 

Regentin und den Herzog Friedrich von Braunschweig als Statthalter 

verlängte, wollte ein anderer Theil Wilhelm von Egmond, den Bruder 

Arnolds. Bischof Heinrich von Münster suchte beide Theile zu 

vermittelen, und indem beide Theile von ihren Forderungen 

nachlassen möchten, schlug er den Herzog Johann von Cleve, der 

überdies der Vromund der einzigen von Carl von Burgund 

nachgelassen Tochter Maria war, zu dieser Würde vor. Dies wussten 

die Nymegener, die alten Feinde Johann's, zu verhindern. So 

gewann die Braunschweigsche Parthei das Ubergewicht, und Herzog 

Friedrich gelangte zur Regierung.

Mittlerweile hatte Maria von Burgund sich mit dem edeln Maximilian 

von Oestreich vermählt, und Herzog Johann, über die ihm 

widerfahrene Zurücksetzung beleidigt, bot Maximilian seine Hülfe zur 

Wiedereroberung Gelderns an.

Im October 1478 drang er vereint mit Letzterm ins Geldernsche. 

Nymegen musste besonders seinen schweren Arm fühlen. Alles im 

Bereich der Stadt wurde niedergebrannt und verheerend ergoss sich 

die Clevisch-Burgundische Macht über ganz Gelderland. Die 

Gelderer überten dat Vergeltungsrecht, und Nergena, Asperden, 

Weeze und andere Orte gingen in Feuer auf. Endlich nach vielen 
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Blutvergiessen und nachdem Friedrich von Braunschweig im 

Wahnsinn gestorben, musste Geldern sich von neuem unter das 

Burgundische Joch beugen, und am St. Veits-Tage 1481 wurde dem 

Maximilian im ganzen Lande gehuldigt. Johann, kaum im seine 

Hauptstadt zurückgekehrt, starb am 5. Septbr. desselben Jahres und 

wurde daselbst in der Collegiatkirche beigesetzt.

Dieser Fürst, dessen Leben meinst im Felde aug blutiger Spur dahin 

floss, konnte für das Aufblühen seines Landes, für dessen Rechte 

und Schutz er stets das Schwert zu ziehen genöthigt was, weinig 

vollbringen. Er stiftete das Prediger-Kloster zu Calcar und war bereits 

35 Jahr alt, als er sich den 17. Mai 1455 zu Brügge in Flandern mit 

Elisabeth, Tochter und Erbin des Herzogs Johann von Nevers und 

Estampes vermälhlte, womit er 6 Kinder zeugete.

1) Johann, geboren den 22. April 1459, der ihm als Johan II. in 

der Regierung folgte.

2) Adolph, geboren den 28. April 1461, der sich dem geistlichen 

Stande widmete.

3) Engelbert, geboren den 25. Sept. 1462, wurde Herzog von 

Nevers und Estampes, trat im franz. Kriegsdienste und 

wurde 1495 General-Feldmarschall unter Carl IX.

4) Diedrich, geboren den 9. Juni 1464, wurde von seiner Tante 

der Herzoging von Orleans erzogen und starb unvermählt.

5) Maria, geboren den 8. august 1465, starb evenfalls 

unvermält im Jahr 1513
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6) Philipp, geboren den 1. Januari 1476, der sich dem 

geistlichen Stande widmete und den 3. Mai 1503 als Bischof 

von Rheims in Frankreich starb.

Ihm folgte sein Sohn Johann II. Wie sein Vater hatte auch er seine 

Jugendjahre am Burgundischen Hofe zugebracht. Unter den Augen 

Carl des Kühnen hatter er dat Kriegshandwerk gelernt, den 

Ritterschlag verdient und dessen Schlachten mit durchgekämpft. Als 

er, ein neunzehnjäriger Jüngling, vom Schlachtfelde vor Nancy zu 

seinem Vater zurückkehrte und Letzterer ihn frug, wie ihm der Krieg 

behage, erwiederte er, dass er ohnen Krieg und Bludvergiessen nicht 

leben möge. Des Herzogt Räthe bekümmerte diese Antwort sehr, 

und um des Landes Wohlfahrt zu erhalten, glaubten sie, das 

kriegerische Feure der jungen Herzogs nicht besser dämpfen zu 

können, als wenn sie ihn der Wollust in die Arme lieferten, welches 

ihnen nur zu gut gelang, und, sagte eine alte Chronik (Stammbuch 

der Grafen und Herzoge von Cleve, Blatt 34) "übete sich der Junger 

Herr Dermassen dass er in kurzer Zeit 63 natürliche Kinder 

procreirte, welchen er unterschiedliche Schlösser und Häuser 

eingethan". Aber dies Ausschweifungen milderten das kriegerische 

Feuer in seiner Brust nicht, denn kaum hatte er den Herzogsstuhl 

von Cleve bestiegen, als er auch sofort in die blutigen Wirren der 

Burgundischne Angelegenheiten hineingezogen wurde.

Zunächst Geldern suchte auch die Grafschaft Holland Carl des 

Kühnen Tod zu 
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benutzen, um sich der burgundischen Herrschaft zu entziehen. 

Besonders thätig war die Parthei der Hoekschen. Sie riefen Franz 

von Brederode, der, wie sie vorgaben, von den alten Grafen von 

Holland abstammte, zum Landesherrn aus, und das Glück schien 

anfangs ihr Unternehmen zu begünstigen. Die Stadt Utrecht deren 

Bischof David ein natürlicher Sohn des Herzogs von Burgund war 

war sogar gegen Burgund und berief den Bruder Johanns II. von 

Cleve, den vorgenannten Grafen Engelbert von Nivers zum 

Statthalter. Engelbert, dem dadurch die Aussicht auf den 

bischöflichen Stuhl von Utrecht eröffnet war, säumte nicht, dieser 

Berufung Folde zu leisten und sprach seinen Bruder um Hülfe an. 

Johann, dem sein Vater auf dem Sterbelager es zur heiligsten Pflicht 

gemacht, stets der burgundischen Sache, der das Clevische Haus, 

so durch Verwandschaft als durch Pflichten des Dankes für 

erwiesene Wohlthaten verbunden war, seinen Arm zu weihen, 

vergass sein Gelübte. Die Mahnungen einer verständigen Politik 

nicht achtend, führte er seinen Bruder an der Spitze einer 

bedeutenden Streitmacht nach Utrecht, schlug das Bischöfliche Heer 

entscheidend, zog mit seinem Bruder siegreich in die Stadt und liess 

den gefangenen Bischof David in feste Verwahrung nach Amersfort 

bringen. Allein Maximilian zog eilend seine Streitkräfte zusammen 

und rückte, unterstützt von den Kabliauern, nachdem die meinsten 

Städte in Holland gefallen waren, vor Utrecht, welches sich nach 

einder zweimonatlichen Belagerung ergeben musste. Engelbert 

gerieth im Maximilians Gefangenschaft, der ihm nach Gouda 

abführen liess.
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Jetzt sollte Johann (II) den rächenden Arm Maximilians fühlen. Aber 

als viele dem Clevischen Hause befreudeten Fürsten vermittelnd 

auftraten, gab Maximilians ritterliche Grossmuth ihren Vorstellungen 

geneigtes Gehör und machte gegen bedeutende Geldentschädigung 

mit dem Herzog Frieden, der sich von jetzt an wieder an Burgund und 

Oestreich anschloss, 1482.

Aber schon im folgenden Jahre sehen wir den Kriegerischen Herzog 

wieder auf dem Kampfplatz. Die Brabänder, denen der Graf von 

Aburg von seiner an ihrer Gränze gelegenen Veste, worin er mit 800 

Mann Fussknechten und 150 Reitern hauste, vielen Schaden 

zufügte, ersuchten Johann um Beistand. Sofort machte er ihre Sache 

zu der seinigen, Wie im Sturme erschien er mit 10.000 Mann vor 

dem Schloss und trieb die Belagerten so in die Enge, dass sie sich 

glücklich schätzen mussten, gegen Uebergabe er Veste freien Abzug 

zu erhalten. Inzwischen war die Lage Maximilians durch den Tod 

seinder Gemahlin Maria von Burgund, 1482, sehr verwickelt 

geworden. Sie hatte ihm 2 Kinder, Philipp und Margaretha 

hinterlassen und dem Ehevertrage nach, sollte der Sohn die 

mütterlichen Länder erben. Aber aufgereizt durch König Ludwig XI. 

Von Frankreich, mit dem die Flanderer, Brabänder und Holländer in 

offene Verbindung traten, wollten sie Maximilians Vormundschaft 

über seine vierjährigen Sohn nicht anerkennen und setzten, da sie 

sich des fürstlichem Knaben bemächt hatten, einen 

Regentschaftsrath ein. Maximilian, um gegen seine Unterthanen freie 

Hand zu bekommen, musste sich zu einem Frieden mit Frankreich 

bequemen und die Grafschaften Burgund und Artois abtreten.
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Mit der Schwerte in der Hand zwang er jetzt die empörten 

Niederländer zie Anerkennung seiner Rechte. Da stellte Gent sich 

förmlich unter französischen Schutz und Brügge, wo Maximilian 

arglos verweilte, erhob die Fahne der Empörung. Das Schloss des 

Erzherzogs wurde gestürmt und er selbst verhaftet.

Ganz Teutschland kam durch dies Frevelthat, an dem römischen 

König verübt (denn seit 1486 trug Maximilian die Königskrone) in 

Bewegung. Papst Innocenz VIII. belegte die Städte Brügge, Gent und 

Ypern mit dem Banne. Kaiser Friedrich III. liess, als er die 

Gafangennehmung seines Sohnes erfuhr, ein Aufgebot zur 

Heeresfolge durch ganz Teutschland ergehen, und die gerüsteten 

Fürsten versammelten sich am Rheine unter des Kaisers Banner. 

Schon war das reichsheer bis in die Gegend von Mecheln 

vergedrungen, als Maximilian selbst im kaiserlichen Lager erschien. 

Den empörten Städten schien es, bei Annäherung des Reichsheeres 

bange zu werden, und auf kräftiges Verwenden der Herzoge von 

Cleve und von Jülich und Berg hatte man Maximilian der Haft 

entlassen. Dem Reichsheere selbst wollten die Städte ihre Thore 

nicht öffenen. Jedoch im nächsten Jahre, 1489, mussten, durch den 

kräftigen Beistand Herzog Johann's unterstützt, Brügge, Gent und 

Ypern sich dem Kaiser unterwerfen und 300.000 Goldstücke als 

Strafe zahlen.

In demselben Jahre feierte Johann seine Vermählung mit Mathilde 

(Mechtelt), der Tochter des Landgrafen Heinrich von Hessen, zu 

Soest  in Westphalen mit vieler Pracht, und 
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zugleich wurde ihm vom heiligen Vater die besondere Auszeichnung 

zu Theil, am 4ten Fastensonntage desselben Jahres mit der 

geweihten goldnen Rose beschenkt zu werden. Schon im folgenden 

Jahre, 1490, beschenkte ihn seine Gemahlin mit einem Sohne, der 

des Vaters Namen erhielt.

Mit Geldern wurde im Jahr 1494 ein förmlicher Vertrag 

abgeschlossen, sich gegenseitig in die innern Angelegenheiten ihrer 

Länder nicht zu mischen, um so allen fernern Steitigkeiten 

vorzubeugen.

Ein für das ganze Herzogthum höchst wichtiges und für das 

herzogliche Haus erfreuliches ergeigniss brachte das Jahr 1496. 

Herzog Wilhelm von Jülich und Berg, obschon zum 2ten Male 

vermählt, lebte in kinderloser Ehe. Da wurde demselben im Jahre 

1491 unerwartet eine Tochter, Maria, geboren, das einzige Kind 

seinder Ehe mit Sybilla von Brandenburg. Schon früher waren die 

Häuser Cleve und Jülich-Berg auf einde Erbverbrüderung bedacht 

gewesen und so kamen sie jetzt überein, solche auf dem 

natürlichsten Wege zu bewerkstelligen. Es war am St. Katharinen-

Tage des Jahrs 1496, als die Herzoge Johann von Cleve und 

Wilhelm von Jülich und Berg auf der romantischen Erdzunge, welche 

die Mündung des Angerflüsschens in den Rhen am Schlosse 

Angerort, eine Stunde von Duisburg, bildet, zusammen kamen. Der 

Herzog von Cleve hatte seinen hoffnungsvollen schön gebildeten 

Sohn Johann III, bei sich. Hier wurde unter freiem Himmel eine der 

feierlichtsten Handlungen begangen, die namenloses Elend von 

beiden Ländern
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entfernte. Wilhelm von Berg versprach seine einzige Tochter und 

Erbin, Maria, dem Sohn Johann's zur Gemahlin und wusste auch den 

Kaiser zu bewegen, 1508 die Erbvereinigung beider Länder zu 

genehmigen. So kamen die Herzogthümer Jülich und Berg und die 

Grafschaft Ravensberg an Cleve. Inzwischem hatten sich die 

Gelderer aufs neue empört. Das muthige Volk, voll begeisterung für 

seine Selbständigkeit, rief 1492 den jungen Sprössling seines frühern 

Fürstenhauses, Karl, den Sohn Adolphs von Geldern, der das 

Waffenhandwerk in Maximilians Heer gelernt und in einem Gefecht 

bei Bethume von den Franzosen gefangen war, zum Herzoge aus. 

König Karl VIII. von Frankreich hatte ihn auf Gesuch der 

Geldernschen Stände seiner Haft entlassen und ihn nach Geldern 

gesandt. In Karl von Geldern lebte der ganze kriegerische Muth und 

die unbeugsame Kraft seiner Vorfahren, und mit grosser Zuversicht 

betrat er den Kampfplatz, um das ihm von Burgund entrissene Erbe 

wieder zu erobern. Maximilian, der damals die Flanderschen 

Unruhen zu dämpfen vollauf beschäftigt war, konnte für Geldern 

nichts thun, Diese Zeit benutzte Karl aufs trefflichste, sich in seiner 

Regierung zu befestigen. Als Maximilian in folgenden Jahr, 1493, 

Kaiser wurde, begann er damit, eine Fürsterversammlung nach 

Maestricht zu berufen, der er die Enscheidung der Geldernschen 

Sache übertrug. Die berufenen Reichsfürsten entschieden ganz zu 

Günsten des Kaisers und erklärten. dass Karl von Egmond, sein 

Vater Adolp, so wie Arnold, sein Grossvater, wegen vernachlässigter 

Belehning und gegen das Reichsoberhaupt verübten 

Feindseligkeiten des Geldernschen und Zütphenschen
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Landes verlusting wären. Aber erst 1498 konnte Maximilian zur 

Vollziehung dieses Spruches schreiten. Verbündet mit Cleve und 

Jülich, denen er für ihre Mitwirkung grosse Opfer brachte sandte er 

ein Heer unter der Führung der Herzoge Albrecht von Sachsen und 

Georg von Baiern in die Niederlande. Das Glück der Waffen trat 

entschieden auf die Seite der Verbündeten. Schon hatten sie einen 

grossen Theil der Städte des Landes erobert, und belagerten Karl 

selbst in Deutekum als der Kaiser mit frischer Mannschaft auf dem 

Kampfplatz erschien. Allgemein erwartete man eine schnelle, 

günstige Entscheidung.

Aber diese Hoffnung scheiterte an Deutekums starken Mauern und 

der unermüdeten Tapferheit seiner Verteidiger. Maximilian, der nach 

ritterlicher Wese den Kampf gern durch einen Schlag beendigt hätte, 

forderte seinen Gegner zur Schlacht oder zum Zweikampf heraus; 

doch Karl wies diese Aufforderung zurück, und Maximilian ermüdet, 

zog mit seinem heeren den 18. October desselben Jahres ab, die 

Führung des Krieges seinen Verbündeten überlassend. Jetzt wuchs 

den Gelderern der Muth um so höher, als Ludwig XII. von Frankreich 

ihnen unter Anführung des Bastards von Bourbon und Robert von 

Ahrenbergh ein bedeutendes Hülfsheer zusandte. Vereint mit diesen 

Truppen drangen sie ins Clevische und verübten die entselzlichsten 

Gräuel. Die Bürger von Nijmengen, ihrem tief eingewurzelten Groll 

gegen Cleve Nahrung gebend, überschritten am 24. Februar 1500 

die Clevische Gränze, zerstörten das Antonius-Präzeptorat auf dem 

Hau, die Abtei Bedburg und legten Qualburg in Asche. Auf die 

Nachricht davon hob 
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Herzog Johann die Belagerung von Deutekum auf, setzte bei 

Emmerich über den Rhein, ereilte bei dem Dorfe Moldyk den 

abziehenden Feind und errrang einen vollständigen Sieg. 1500 

Nymeger fielen als Gefangene in seine Hände, die sich für schweres 

Lösegeld nach damaliger Sitte loskaufen mussten, die meisten der 

Fliehenden ertranken beim Uebersetzen in der Maas.

Dieser verlust reizte die Nymegener zur Rache. Sie wollten 

Cranenburg durch einen Handstreich nehmen, allein der Sturm auf 

die wohlbefestigte Stadt misslag. Jedoch legten sie viele Häuser 

durch die Menge der Feuerpfeile, die sie hineinschleuderten in 

Asche. Gleichzeitig drang Karl mit einem Heere gegen Xanten vor 

und machte alles um Xanten zur Einöde; die Veste Beek nahe bei 

Xanten wurde gänzlich zerstört. Johann hatte sich kaum der 

Nymeger entledigt, als er mit seinem Heere herbeieilte, dem 

Verderben des Landes zu steuern, Karl wagte es nicht, sich met ihm 

zu messen und zog sich ins Geldernsche zurück. Ein einjäriger 

Waffenstillstand, von Ludwig XI. vermittelt, unterbrach auf kurze Zeit 

den Krieg. Diese Waffenruhe benutzte Johann, seinen lang gehegten 

Anschlag gegen das Stift Utrecht auszuführen, weil seine dringende 

Gesuche zur Erstattung der Kriegskosten, die er in der Fehde 

Utrechts gegen Burgund verwandt hatte, fruchtlos beblieben waren. 

Unerwartet überfiel er das Bisthum Utrecht, nahm durch einen 

Handstreich Rhenen, und dieser von Plünderung und Verheerung 

begleitete Einfall scheint zum Ziele geführt zu haben.
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Inzwischen war mit dem Jahre 1502 der Waffenstillstand mit Geldern 

abgelaufen, und Karl, der den Schein annahm, als wünsche er die 

Fortsetzung desselben, wusste den Herzog Johann so zu täuschen, 

dass Letzterer die Rüstungen unterliess. Karl gab vor, seine 

Rüstungen bezweckten einzig die Züchtigung seines Vasallen Jakob 

von Bronckhorst, dessen Burg Anholt er zu belagern willens sei. Aber 

plötzlich fiel Karl in die Hetter ein und plünderte die ganze reiche 

Gegend. Huyssen hoffte er zu überrumpeln, aber von der 

Schwesterstadt Emmerich gewarnt und mit Mannschaft und 

Lebensmitteln zeitig unterstützt, leistete Huyssen kräftige 

Gegenwehr, so dass Herzog Johann Zeit gewann, zu dessen Eisatz 

herbei zu eilen. Die Bürger von Emmerich stiessen zum Clevischen 

Heere. Auch die Bürger von Rees und von Wesel, von dem tapfern 

Clevischem Feldoversten Rubanus van Buren angeführt, kamen zu 

Schiffe herbei. Während Herzog Johann Angesichts der Feinde von 

Huyssen ein Lager bezog, legte der mit der Oertlichkeit des Landes 

vertraute R. Van Buren sich in einen Hinterhalt. Karl, seine missliche 

Lage einsehend, wollte in der Nacht sich zurückziehen, allein er 

wurde von den Clevern angegriffen; das Treffen war bald allegemein 

und er ging in den ihm gelegten Hinterhalt. Schon war er gefangen 

und entwaffnet, als es dem Muth eines Mohren gelang, der als treuer 

Diener ihm zur Seite stand, ihn aus den Händen seinder Feinde zu 

erretten, Die Gelderer erlitten eine vollständige Niederlage, und das 

ganze Lager mit allen Geschützen und reicher Beute fiel in die Hände 

der Sieger. Durch dieses Waffenglück ermuthigt drang jetzt die 

Besatzung von Huyssen, verstärkt 
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durch die streitbare Mannschaft von Emmerich ins Geldernsche, 

eroberte die Burg Keppel, plünderte, verheerte das Land und trat, mit 

Beute beladen, den Rückweg an. Dieses kühne, aber gewagte 

Unternemen hätte fast die ganze Schaar ins Verderben gestürtzt; 

denn zwischen Nymegen und Arnheim waren die Pässe durch die 

Gelderer gesperrt. Aber verwärts war der Clever Wahlspruch. In 

enggeschlossenen Reihen, den Tod erwartend, aber das Leben 

theuer feil bietend, durchbrachtem sie den ehernen Wall, den die 

feindlichen Waffen ihnen entgegenstellten, hieben nieder, was sich 

ihnen widersetzte und die Clevischem Helden schlugen sich nicht nur 

durch, was unmöglich geschienen hätte, sondern sie nahmen dem 

Feinde nog 1000 Gegangene ab, mit denen sie siegreich in 

Emmerich einzogen. 

Die Gelderer suchten dies Schmach durch einen Einfall in die 

Limmers, um Weihnachten 1502 abzowaschen, sie wurden aber mit 

grossem Verlust zurückgeschlagen.

Zu Anfang des Jahres 1503 vermittelte König Ludwig XII. von 

Frankreich eine neue Waffenruhe, die aber nur 3 Jahre dauerte. 

Denn als im Jahre 1506 Kaiser Maximilian Geldern unter seine 

Herrschaft zu bringen suchte, rüstete sich Karl und bedrohte Cleve. 

Sowohl Herzog Johann als Wilhelm von Jülich und Berg weiheten 

sich der Sache des Kaisers und vereinigten ihre Truppen mit denen 

des Erzherzogs Philipp, des Sohns Maximilians. Das verbündete 

Heer zog vor Arnhem und mit Sturmesschnelle fiel eine Festung 

nach der andern, selbst mehrere seiner Vasallen fielen von Karl
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ab und traten auf Philipps Seite. Da entfiel Karl der Muth und er bat 

den so oft von ihm beleidigten Herzog Johann von Cleve den Frieden 

zu vermitteln. Philipp war grossmüthig genug, die Bitte um die Karl 

fussfällig bat, zu gewähren und ihm lebenslänglich in dem Besitz 

dessen zu lassen, was noch in seinen Händen war. Des Herzogs von 

Cleve wird in diesem Frieden nicht erwähnt. 

Aber Kaum hatte sich Philipp nach Spanien gegeben (er war de 

Schwiegersohn Ferdinands des Katholischen, Königs von Spanien), 

wo er kaum angekommen starb, als Karl von Geldern den eben 

eingegangenen Frienden wieder brach und einen Einfall in Brabant 

machte, auch im Jahr 1507 einen Einfall in Cleve von der Spoy aus 

versuchte, allein vom Herzog Johann aufs Haupt geschlagen sein 

Vorhaben wieder aufgeben musste. 

Der fernere Verlauf dieses Krieges bietet wenig Interesse für die 

Clevische Geschichte. Wir bemerken nur, dass Karl sich in Geldern 

behauptete un selbst vom Kaiser in dem lebenslänglichen Besitz des 

Herzogthums anerkannt wurde. 1515 kam auch der Friede mit Cleve 

zu Stande, und wenn derselbe die feindselige Spannung zwischen 

beiden Fürsten nicht beseitigte, die sich noch fernerhin in 

verschiedenen Zerwürfnissen kund gab, so führte sie doch zu 

keinem offenbaren Friedensbruch.

Immitten dieser trostlosen Wirren, die des Landes Wohlfahrt zu 

Grunde richteten, ohne auch nur den mindesten Nutzen zu 

gewähren, fand ein sowohl für das fürstliche Haus
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von Cleve, als für das Land erfreuliches Ereigniss statt. Am ersten 

October 1510 feierte der Erbprinz Johann von Cleve seine 

Vermählung mit Maria, der einzigen Tochter Herzogs Wilhelm von 

Jülich und Berg mit vielem Gepränge zu Düsseldorf, und als schon 

im folgenden Jahre den 6. Novbr. 1511 Wilhelm mit Tode abging, 

übernahm Johann sofort die Regierung seiner Lande.

Wie kurzsichtig sind doch der Menschen Pläne. Hätte Adolph I. es 

ahnen können, dass seinem Urenkel des Erbe der Herzoge von Berg 

zufallen würde, wie ganz anders würde er 1423 den Gelderschen 

Erbfolgestreit vermittelt haben; zu welcher Grösse wäre Cleve 

emporgestiegen; wie ganz anders würden sich die Verhältnisse am 

Niederrhein gestaltet haben! Doch wieder zur Geschichte zurück.

Aus der Beilegung des Gelderschen Krieges erwuchs neues Unheil 

für Cleve. Es lag in den Verhältnissen jener Zeit, dass die Fürsten 

ihre Fehden zum Theil durch Söldner auskämpfen liessen, die unter 

eignen Anführern für die Dauer des Krieges angeworben, nach 

abgeschlossenem Frieden wieder entlassen wurden. Dies meist 

heimathlosen Leute (Strolche), nur auf blutigen Erwerb ausgehend, 

wurden oft um so furchtbarer, als sie in geschlossenen 

Heeresabtelungen sich zusammenhielten und auf eigne Faust die 

Länder plündernd oder brandschatzend durchzogen. Ein solcher 

Haufe, etwa 5000 Mann stark, zum Theil vom Herzog von G

eldern entlassen und von einem Grafen von Ysenburg angeführt, iel 

von Geldern her ins Clevische Gebiet und drang 
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von Mörs über Xanten bis Calcar vor, wo er sich lagerte und Durch 

zug verlangte; er soll die Absicht gehabt haben Cleve zu überfallen 

und sich des Herzogs zu bemächtigen. Aber der Erbprinz von Cleve, 

Herzog Johann von Berg hatte, von Cöln und den übrigen 

Westphälischen Ländern unterstützt, schnell ein Heer 

zusammengebracht, womit er dieser Rotte entgegenrückte, die, der 

Uebermacht weichend, sich zurückzog, aber, bei Venlo ereilt und 

zum Kampf gezwungen, 700 der Ihrigen auf der Wahlstatt lassen 

musste. Es würde die ganze Rotte aufgereiben sein, wären sie nicht 

durch die Kanonen von Venlo geschützt worden. Herzog Karl schien 

den Räuben den Durchzug durch seine Lande gestattet zu haben, 

doch durften die Städte seines Landes sie nicht aufnehmen.

So von allen Seiten angegriffen und dem zweideutigen Benehmen 

des Herzogs von Geldern mistrauend, beschlossen sie, in 

vereinzelter Flucht das Leben zu retten. Bei nächtlicher Weile 

vernichteten sie Fahnen und Kriegsgeräte und zerstreuten sich durch 

das Land; viele wurden aufgegriffen und endeten gleich gemeinen 

Räubern durch Henkershand 1518.

Johann starb den 15. März 1521 und fand seine letzte Ruhestätte in 

der Kirche zu Cleve an der Seite seiner Gamahlin, die ihm schon 

1505 vorangegangen war. Ausser dem Erbprinzen Johann III. 

überlebten ihn nur 2 eheliche Kinder, Anna, vermählt mit dem Grafen 

Philipp von Waldeck und Adolph, der einige Jahre nach dem Vater 

unvermählt in Spanien starb.

Was die Charakteristik des Herzogs
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betrifft, so mag seine Ehe met der Landgräfin Mathilde von Hessen, 

die ihm die Grafschaft Katzenellenbogen zugebracht hatte, eben die 

beste nicht gewesen sein; seine ausschweifende Lebensart und dass 

er seine Tochter, die sich ohne sein Wissen und gegen seinen Willen 

mit dem Grafen von Waldeck verlobt hatte, zwei Jahre in Cleve 

gefangen hielt, berechtigen zu dieser Vermuthung. Da er seine 

natürlichen Kinder meist in liegenden Gründen ausstattete, so 

verminderten sich seine Einnahmen in dem Masse, als seine 

Ausgaben sich steigerten. Zuletzt wurde seine Schuldenlast so gross, 

dass er die Landstände, um sie zu tilgen, berufen musste, die sich 

denn auch der Norh ihres Fürsten annahmen und eine Commission 

von 12 Räthen zu diesem Ende nierdersetzen.

 Freilich erregte diese maasslose Verschwendung des Fürsten 

Murren und Missvergnügen; allein da der Herzog stets bereit war 

diese Geldopfer dan Ständen durch Vermehrung und Erweiterung 

ihrer Gerechtsame zu vergüten, so blieb des Volkes Treue und 

Geduld unerschüttert. So gewährte er 1510 dem Adel das 

unbedingte Recht der weiblichen Nachfolge in den Lehnsgütern. Er 

verhiess seinen Lehnsträgern in ihren auswärtigen gerechten Fehden 

Beistand und verpflichtete sich, das peinliche Gericht mit 8 Beisitzern 

aus der Ritterschaft und eben so vielen aus den Stäten zu besetzen. 

Der Stadt Wesel gewärte er Befreiung vom Clevischen Zoll, überliess 

ihr die Einnahme der Biersteuer, schaffte die Erblichkeit der 

Gerichtsstellen ab und verstattete den Bürgern die freie Wahl
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ihrer Richter. Auch Emmerich erhielt freies Gericht und die Befugniss 

zur freien Magistratswahl, doch musste die Stadt für diese 

Begünstigung 7000 Gulden zahlen. Eben so wurden Duisburg, 

Calcar, Rees, Büderich und Huyssen mit mancherlei Gerechtsamen 

bedacht. 

Im Jahr 1500 verlegte Johann das von den Nymegern abgebrannte 

Stift Bedburg nach Cleve, wo ein prachtvolles Stiftsgebäude (das 

jetzige Postamt) erbauet wurde. Auch dem Clerus war er sehr 

gewogen und nahm verschiedene auswärtige Klöster in seinen 

Schutz. Die Collegiatkirche zu Cleve erhob er zur Pfarrkirche und die 

Kapelle zu Nütterden vereinte er mit der Donsbrügger Pfarrei. Zur 

Erbauung der St. Adelgrunde-Kirche in Emmerich, zu der 1485 der 

Grund gelegt war, erheilte er die Erlaubniss und befreite mehrere 

geistliche Korporationen von den Rheinzöllen.

Nichtdestoweniger wusste er auf der andern Seite die Anmassungen 

des Clerus in die gehörigen Schranken zu weisen. Eine Verordnung 

vom Jahr 1508 setzt fest, dass kein Priester fernerhin erbgüter 

besitzen solle, auch dergleichen unter keinerlei Vorwand aus 

weltlicher Hand in geistliche übergehen dürfen. Der  ganzen 

Priesterschaft des Landes verbot er, geistliche Befehle vonn 

auswärts weder anzunehmen, noch zu vollziehen. Alle Priester, so 

dagegen handelten, sollten in einem Sack gesteckt und ersäuft 

werden: zu welchem Ende an allen Thoren einige Säcke vorräthig 

aufgehängt wurden. 

Mit dem Schlusse von Johann II. Regierung stehen wir an der 

Grenzscheide, wo das Mittelalter in die neue Zeit übergeht. 
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Allmählich hatte sich die Verfassung Deutschlands entwickelt. Durch 

die Goldne Bulle (wegen des daran Gehängten goldnen Siegels also 

genannt), welche Kaiser Karl IV. 1556 am 25. Febr. genehmigte, war 

diese Verfassung als Reichgrundgesetz anerkannt, Teutschland als 

Wahlricht bestätigt und das  ausschliessende Wahlricht Maintz, 

Trier , Köln, Böhmen, Pfalz, Sachsen und Brandenburg übertragen. 

Dieses Gesetz verordnete auch die Untheilbarkeit der 

Churfürstenthümer und ds Recht der Erstbegurt in der Erbfolge. 

Auch dem Faustrecht suchte es Einhalt zu thun, und Befehdungen 

sollten nur nach verhergegangener dreitägiger Ankündigung erlaubt 

sein. Allein bei dem rohnen zustande der Nation blieben alle Mittel, 

diesem Uebel zu steuern, fruchtlos, und gegen Ende des 15. 

Jahrhunderts hatte es seine fuchtbarste Höhe erreicht, so dass 

gleichzeitige Schriftsteller das damalige Deutschland einde 

Mördergrube nannten. Erst unter des edlen Maximilians I. Regierung 

1493 – 1519 brach die Morgenröthe einer bessern Zeit für 

Teutschland an. Mit Einsicht, Kraft und Muth setzte dieser Kaiser den 

Wunsch aller Stände, besonders der arg gedrückten Städte, die 

Vernichtung des Faustrechts, durch den am 7. August 1495 

errichteten allgemeinen Landfrieden durch, wonach alle gewaltsame 

Selbsthülfe bei schwerer Strafe untersagt und jeder Stand des 

Reichs ohne Unterschied angewiesen ward, seine Klagen friedlich 

auf dem Wege des Rechts zu verfolgen. Zu dem Ende ward ein 

Rechskammergericht in Speyer bestellt und eine Kammergerichts-

Ordnung bekannt gemacht, ein Reichtregiment wurde eingesetzt, 

weleches letztere die oberste Leitung 
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der Reichsangelegenheiten und die Erhaltung des Landfriedens zu 

überwachen hatte.

Ganz Teutschland wurde 1500 in sechs und 1512 in 10 Kreise 

eingetheilt und danach wieder die Leistungen der Reichsangehörigen 

nach Matrikeln frestgesetzt. Bei dieser Eintheilung wurden die 

Herzogthümer Cleve, Julich und Berg zum Westphälischen Kreise 

gerechnet. Viele gemeinnützige Reichspolizeigesetze wurden 

gegeben und 1516 das Postwesen errichtet. An der Erfindung des 

Schiesspulvers (1330) und der Buchdruckerkunst (1435) brach sich 

evenfalls die Macht der Feudal-Aristokratie; die Ritterburgen boten 

den Feuerwaffen gegenüber keine Zufluchtstätte mehr; auch war die 

Art Krieg zu führen eine ganz andere geworden. An die Stelle des 

Heerbanns traten hie und da schon von den Fürsten geworbene 

stehende Truppen, zu deren Unterhalt sowohl Reichs- als 

Landsteuern ausgeschieben wurden.

Mächtiger und erfolgreicher noch wirkte die Erfindung der 

Buchdruckerkunst auf die allmählige Umgestaltung der Verhältnisse 

Teutschlands und der ganzen Welt. Das Wort des Einen, durch die 

Presse Millionen verständlich, konnte nicht ohne Wirkung bleiben. 

Die von Luter 1517 an der Schlosskirche zu Wittenberg 

angeschlagenen 95 Sätze gegen den Ablass verbreiteten sich mit 

Blitzesschnelle durch ganz Teutschland und brachten eine 

allgemeine Gährung in den Gemüthern hervor, die bald in einen 

offenen Kampf gegen die bestehende Kirche ausschlug.

In dieser bewegten Zeit gelangte 1521 – 1539 Johann III. genannt 

der Friedfertige,
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zur Regierung, schon 1511 Herzog von Jülich und Berg, vereinigte er 

jetzt unter einem fürstlichen Scepter einen Staat, der sowohl durch 

geographischen Umfang als durch Reichthum, so geistiger wie 

materieller Kräfte, einer der bedeutendsten Teutschland's war. 

Vier Kinder hatte ihm bereits Maria von Berg geboren, Sybilla den 17. 

Juni 1512, Anne den 20. September 1515, Wilhelm den 28. Juni 

1516 und Amalie den 15. November 1517.

Johann III. war wissenschaftlich gebildet, gerechtskeitsliebend, thätig 

und wohlwollend gegen seine Unterthanen, nur gebrach es ihm an 

der nöthigen Energie, seine Pläne durchzuführen. Ueberdies war 

Johann zur Verschwendung geneigt; wie denn sein Hof zu 

Düsseldorf einer der glanzvollsten jener Zeit war. Diese seine 

Prachtliebe entwickelte er besonders bei der Kaiserkrönung Carl V. 

zu Achen 1520, den er als Marschall mit 500 Rittern im 

glänzendesten Waffenscdhmuck dahin begleitete, wodurch er sich 

aber endlich so in Schulden stürzte, dass er das Erbe seiner Mutter, 

die Graffschaft Catzenellenbogen, an den Grafen von Nassau um 

80.000 Gulden veräussern musste.

In kirchlicher Hinsicht bildet Johann's Regierungsperiode eine 

wichtige Zeitepeche in der Geschichte dieser Länder, da die 

Reformation in ihren Anfängen mit Johann's Regierung 

zusammenfällt. Diese fand im Clevischen einen bereits vorbereiteten 

Boden; auch die Nähe der Nierderlande, wo der Geist der Freiheit 

sich lebhaft regte, wirkte mächtig 
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auf die Clevisch-Jülischen Länder. Aus der Schule des Alexander 

Hegius zu Deventer war Erasmus Rotterdamus an den Clevischen 

Hof gekommen, und der Herzog wie der ganze Hof huldigten dessen 

Ansichten. Johann Pupper von Goch, Johannes Gochius genannt, 

und Johann Ruchard von Wesel, genannt Johannes Vesalius, welche 

in der letzten Hälfte des 15. Jahrhunderts lebten, hatten durch ihre 

Schriften voll Salburg der Reformation vorgearbeitet. Johann zog die 

bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit in seine Nähe; sie waren seine 

Minister und Räthe. Der jülische Kanzler Johann Gogreve, einer der 

grössten Philosophen seiner Zeit, der Clevische H. Baers, genannt 

Olyschlager, der Probst zu Cranenburg Astallennius, Wesselius von 

Groningen, wegen der leichten und furchtbaren Lehrart Lux mundi 

genannt, und mehrere Andere waren die Ersten am Hofe, wo eine 

freie religiöse Ansicht vorherrschte. Die Schule zu Cleve stand in 

grossem Ansehen und hatte die hellsten Köpfe zu Lehrern; daher 

machte auch die Reformation, welche damals ganz Teutschland 

bewegte, in unsern Ländern grosse Fortschritte, wozu die im Jahr 

1526 erfolgte Vermählung der ältesten 14 jährigen Tochter des 

Herzogs, Sybilla, mit dem Churfürsten von Sachsen, Johann 

Friedrich, dem Standhaften Bekenner der Reformation, nicht wenig 

beitrug. Es ist diese Verbindung auch dadurch politisch merkwürdig, 

weil durch die Ehepakten bestummt wurde, dass wenn Herzog 

Johann III., ohne männliche Descendenz mit Tode abgehen würde, 

die sämmtliche Clevisch-Bergischen Länder  an den Chrufürsten 

Johann Friedrich, Sybilla von Cleve und ihre Leibeserben fallen 

sollten, wovon Sachsen später seine Ansprüche 
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auf die Clevische Erbschaft herleitete.

Johann, wenn schon der Reformation geneigt, ermangelte der Kraft, 

entschieden Parthei zu ergreifen. Er suchte vielmehr, kraft des den 

Clevischen Herzogen vor allen Ständen Teutschlands im Jahr 1445 

vom Papste verliehenen jus episcopale. Die Gegensätze der 

Reformatoren mit der alten Kirche zu vermitteln und liess zu dem 

Ende am 11. Januar 1532 eine von Heresbach entworfene und von 

Erasmus durchgesehene neue Kirchenordnung so ziemlich im Geiste 

der Reformation abgefasst, die aber ihrer Halbheit wegen keiner 

Parthei zusagte, in Cleve publiziren und einführen. Eine den 8. April 

1533 von Monreberg aus erlassene Erläuterung derselben sagte 

ihrer Unentschiedenheit wegen eben so wenig zu. Büderich bei 

Wesel wurde die Mutterkirche des Protestantismus im Clevischen; 

denn schon im Jahr 1518 führte daselbst der Pastor Johann Klopris 

die Reformation ein, von wo sie sich schnell durch das Land 

verbreitete und vom Clevischen Adel fast durchgängig angenommen 

wurde. In Wesel wurde sie 1539 öffentlich eingeführt, und am 

Ostertage 1540 empfingen nach eingeholter Genehmigung des 

Landesherrn, der Magistrat mit 1500 Bürgern das heil. Abendmahl 

unter beiderlei Gestalt. Aber bei der Unentschiedenheit des Herzogs 

fand sie sonst noch keine öffentliche Anerkennung. 

Nicht wenig mochten dazu die politischen Wirren, die zum Theil aus 

der Reformation hervorgegangen, beitragen. Hierhin gehört das 

Auflehnen des ritterlichen Franz von Sickingen gegen fürstlichen 

Despotismus und hierarchischen Uebermuth, der auf seiner Burg
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Landstuhl 1523 den Geschossen seiner Feinder erlag. Dann der 

Bauernaufruhr, der 1525 in Teutschland ausbrach, mit seinen Gräueln sich 

von einem Ende des Vaterlandes bis zum andern verbreitete und nur in Blut 

erstickt werden konnte, der aber glücklicher Weise unsere Länder nicht 

berührte, da der Landmann hier im allgemeinen bei weitem besser gestellt 

war, denn in den übrigen Gegenden Teutschlands und eindlich die 

Unruhren der Wiedertäufer. In Teutschland, nach der Hinrichtung ihres 

Stifters, Thomas Münzer, durch Feuer und Schwert verflolgt, hatte sich eine 

kleine Colonie derselben nach Holland gezogen, von wo sie Missionäre 

nach Wastphalen sandte. Im Jahr 1533 kamen zwei Hauptpropheten dieser 

Sekte, Johann Mathiessen, ein Bäckr von Harlem und Johann Bochold, ein 

Schneider aus Leiden, nach Münster, wo sie bald einige Bürger für ihre 

Sache gewannen. Anfangs widerstand ihnen Bernh. Rothman, Kaplan an 

der heil. Mauritiuskirche, der den evangelischen Glauben angenommen, 

unter mancherlei Stürmen die Reformation in Münster eingeführt und daher 

im Volke grossen Angang hatte. Die 6 Hauptkirche Münsters befanden sich 

in den Händen der Evangelischen, und durch einen Vertrag mit dem Bischof 

und dem Domkapiltel hatte gegen Zusicherung der Aufrechthaltung der 

Rechte der Letztern die Reformation volle Anerkennung gefunden. Nun aber 

schlug sich Rothmann auf die Seite der Wiedertäufer. Theils durch List, 

theils durch Gewalt hatten sie sich zuletzt des Reigement der Stadt 

bemächtigt. Die reichen Bürger wurden vertrieben und loses Gesindel 

aufgenommen.

Mathiessen trat als Prophet auf und wollte ein neues reich Christi errichten; 

aller
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Unterschied der Stände sollte aufhören und aller Güter sollten 

gemein sein. Alle Obrigkeiten und Fürsten sollten ausgerottet und die 

Gesetze abgeschaft werden, weil sie mit der christlichen Freiheit 

nicht bestehen könnten, wodurch er den grossen Haufen für sich 

gewann. Auch in die zunächst gelegenen Orte wurden Boten 

gesandt, um der neuen Lehre Eingang zu verschaffen.

Um jeder Gefahr von Aussen trotzen zu können, wurde Münster aufs 

eifrigste befestigt. Im März 1534 zog der Bischof Franz von Münster 

vor die Stadt und belagerte sie. Mathiessen wurde bei einem Ausfalle 

von einem bischöflichen Söldner niedergestochen. Aber schlau 

wusste Johann Bochold das unglückliche Ende seines Mitpropheten 

zu benutzen um die Gewalt an sich zu reissen: "Längst, erklärte er, 

sei ihm von Gott offenbaret, dass Mathiessen also sterbend, sich den 

heil, Blutzeugen anreihen müsse. Nun aber sei ihm befohlen, des 

Erschlagenen Wittwe zu heiraten, das Regiment zu führen und 12 

Richter einzusetzen, wie einst über Israel gewesen." Gläubig 

unterwarf sich das Volk. Aber auch diese Regrierungsform wurde 

bald ungeworfen, als Bochold sich under dem Namen Johann zum 

Könige des neune Zions (Münster) erheben und förmlich sich krönen 

liess. Von jetzt an 1534, wurden Münster ein Schauplatz aller 

Ausschweifungen wilder Schwärmerei, viehischer Wollust und 

unmenschlicher Grausamkeit. Die Einführung der Vielweiberei, das 

Loslassen aller Zügel gesetzlicher Ordnung musste die täglich 

wachsende Gefahr von Aussen verbergen und durch Hinrichtungen 

wusste Johann Bochold sich furchtbar zu machen.
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Schon beim Anfang der Belagerung hatte herzog Johann von Cleve 

den Bischof von Münster durch einige Mannschaft unterstützt. Jetzt 

im Beginn des Jahres 1535 rüstete er ein beträchtliches Heer aus 

und führte es persönlich den Bischöflichen Truppen vor Münster zu. 

Hunger und Seuchen wütheten in der mit fanatischer Ausdauer 

vertheidigten Stadt, bus endlich am 24. Juni 1535 durch Verrätherei, 

jedoch nicht ohne tapfere gegenwehr, dieselbe eingenommen und 

dem Reiche der Wiedertäufer durch die Hinrichtung ihrer Anführer 

ein ende gemacht wurde. Die Hauptanführer, Bochold, Knipperdolling 

und Krechting, die beiden Letztern 2 Münstersche Bürger, wurden mit 

glühenden Zangen zu Tode gemartet und dann in eisernen Käfigen 

am Lambertusthrum in Münster zum Schrecken aller Rebellen 

aufgehängt.

Johann III., kaum in seine Straaten zurückgekehrt, erliess mehre 

Verordnungen gegen die sich noch überall herumtreibenden Apostel 

dieser Sekte. Durch diese Unruhen erwuchs der Reformation in 

diesen Ländern ein grosser Nachtheil.

Auch in seinem Lande hatte er gleich nach dem Antritt seiner 

Regierung 1521 einen Aufruhr zu bekämpfen. Die Bürger von 

Emmerich hatten sich gegen ihren Magistrat empört, weil letzterer ein 

von der Stadt Cöln an Emmerich gegebenes Darlehn aus dem 

Privatvermögen der Bürger beitreiben wollte. Auf gewaltsames 

Einschreiten entstand offenen Widersetzlichkeit; der alte Magistrat 

wurde abgesetzt und ein neues Rigiment angeordnet. Johann, das 

gewaltsame Verfahren der Bürger misbilligend, begab sich selbst 

nach Emmerich, um die Ruhe
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wieder herzustellen, wozu er bei der Aufgeregtheit der Gemüther 

seines ganzen Ansehns bedurfte; doch lief es ohne Blutvergiessen 

ab. Einer der Rädelsführer, Visschers oder Wisseler musste auf die 

Veste Angerort wandern und das Recht der Magistratswahl wurde 

der Stadt entzogen.

Auch kam endlich im Jahr 1527 ein Vertrag mit Geldern zu Stande, 

wodurch alle mit dem Herzog Karl obwaltende Zwistigkeiten beigelegt 

wurden und die Unterthanen beider Länder sich endlich der Früchte 

ihres Fleisses erfreuen durften. 

In dem darauf folgenden Jahre hatte Cleve das Unglück, durch einde 

grosse Feuersbrunst heimgesucht zu werden; doch die Fürsorge des 

Herzogs und gelänzender Hofhalt verwischten die Spuren desselben 

bald, und Cleve erstand schöner aus seiner Asche. Ebenfalls 

verursache im Winter 1529 der durchbruch der Deiche an der Lippe 

bei Wesel dem Lande grossen Schaden, und erst im folgenden 

Jahre konnte der Fluss met grossen Kosten wieder eingebettet 

werden. In demselben Jahr sandte der Herzog ein bedeutendes 

Hülfcorps zu des Kaisers Fahnen zum Entsatz von Wien, welches 

von Sultan Soliman belagert ward.

Ein Beispiel strenger Gerechtigkeitsliebe für die Erhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und des beschworenen Landfriedens gab der 

Herzog am Pfingsttag 1531. Die Freiherrn von Falkenstein und von 

Falkenburg hatten mit hülfe von elf andern Edelleuten, Frankfurter 

und Brabänder Kaufleute beraubt, 
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und waren, von Dinslakener Bürgern eingefangen, nach Cleve 

abgeliefert worden. Die Räuber, nach der ersten richterlichen 

Untersuchung überführt, wurden sämmtlich zum Tode verurtheilt. 

Alle erlitten denselben auf dem Rade; den Freiherren allein wurde 

eine anständige Ruhestätte bei den Minoriter in Cleve bewilligt.

Eine wahre landersväterliche Fürsorge bekundete Johann durch 

einde umfassende Verordnung, die sich über alle Zweige der 

Landesverwaltung erstreckte, den 2. October 1536, wodurch die 

verhältnisse der verschiendenen Verwaltungszweige genau gegrenzt 

und besonders das Cassenwesen geordnet wurden. Andere 

Verordnungen bezweckten die Förderung des Wohlstandes der 

Städte. Duisburg und Orsoy erhielten Zollfreihet; in Rees wurde die 

Biersteurer erlassen und dat Gut Rosendal im Clevischen Walde 

befreite er von diensten und Steuern.

Etwa 2 Jahre nach Beendigung der Münsterschen Unruhren, 1537, 

wurde die Aufmerksamkeit Herzogs Johann wiederum Geldern 

zugewendet. Der Herzog Karl, der mit so grosser Anstrengung sein 

väterliches Erbe zu behaupten gewusst hatte, stand jetzt, vom Alter 

gebeugt, am rande des Grabes und hatte keinen Sohn oder 

mänlichen Erben. Seiner spät eingegangen Ehe – Karl war bereits 52 

Jahre, als er sich mit Elisabeth, der Tochter des Herzogs Heinrich 

von Luneburg, 1519 vermählte – war nur eine Tochter erblüht, die 

met dem Herzogs Anton van Lothringen vermählt, allerdings Geldern 

in Anspruch nehmen durfte, wenn nicht die Verträge met dem 

östeich-burgundischen
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Hause, dem Herzog Karl das Land nur auf Lebenzeit zugesichert 

hätten. Einer Vereinigung mit Lothringen aber waren die Stände 

Gelderns durchaus abgeneigt.

Diese Verhältnisse weckten in Johann die Hoffnung, seinem eignen 

Hause das Herzogthum Geldern und die Grafschaft Zütphen 

zuzuwenden. Er erneuerte die auf uhn übergegangenen Ansprüche, 

des Bergisch-Jülischen Fürstengeschlechts auf den Besitz von 

Geldern und suchte sie zu seinem Vortheil geltend zu machen. Zwar 

stand der Vereinigung dieser Länder mit Cleve die förmliche 

Verzichtleistung Arnolds und der Verkauf seiner Hoheitsrechte an 

Karl den Kühnen entgegen; allein diese hielt man durch die gänzliche 

Umgestaltung der Verhältnisse und weil diese Uebertragung von den 

Ständen nie freiwillig anerkannt war, für erloschen. Dazu kam, dass 

die Gelderer nur mit Widerwillen einer Widerkehr der burgundischen 

Herrschaft entgegensahen.

Durch eine glänzende Gesandtschaft liess Johann dem Herzoge Karl 

und den Geldernschen Ständen, die sich im Christmond 1537 in 

Nymegen zur Berathung versammelt hatten, Vorschläge machen. 

Um Lothringens Ansprüche zu befriedigen, wurde eine Heirath des 

Erbprinzen Wilhelm mit einer Lothringischen Prinzessin in Anregung 

gebracht. Die Hand dieser Fürsting war aber bereits versagt. Dies 

legte dennoch dem gange der unterhandlungen kein Hinderniss in 

den Weg, und die Stände Gelderns wählten mit Freuden die 

Vereinigung mit Cleve, um nur der mit Lothringen oder Burgung zu 

entgehen. Karl selbst gab endlich evenfalls
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seine Zustimmung, da er in solchen Wiese Gelegenheit gefunden 

hatte die einseitig von ihm eingegangenen Verträge mit Oestreich zu 

brechen. Lothringen sollte später mit Geld abgefunden werden. 

Demzufolge wurde am 27. Januar 1538 die Vereinigung des 

Herzogthums Geldern und der Grafschaft Zütphen mit Cleve feierlich 

beschlossen und am 3. Februar auf dem Falkhoff zu Nymegen dem 

Erbprinzen Wilhelm von Cleve die Huldigung der Geldernschen 

Stände geleistet. Der alte Herzog Karl war mit einem Jahrgehalt von 

20.000 Gulden abgefundenn und starb schon im folgenden Jahr 

1539.

Den blutigen Wirren, die dieser Vertrag zu Folge hatte, wurde der 

Herzog Johann noch in demselben Jahr durch den Tod entrückt. Am 

6. Februar überraschte ihn, der kaum 50 Jahr alt war, auf dem 

Schlosse zu Düsseldorf; als er eben beim Brettspiel sass, ein 

Schlagfuss. Seine irdischen Reste wurden am 14. Februar in der 

Carthaus beigesetzt, wo auch die seiner Gemahlung ruhenm die ihm 

am 27. August 1543 folgte.

Einer besondern Erwähnung verdient noch das Schicksal seiner 2ten 

Tochter Anna. Heinrich VIII., König von England befand sich durch 

den Tod seiner 3ten Gemahling, der schönen Johanna Seymour, im 

Wittwerstande und fand durch seinen vertrauten Rath und Minister 

Cromwel darauf aufmerksam gemacht, eine Verbindurg mit dem 

Clevischen Hause seinen Staatsinteressen angemessen, um so 

mehr als ein von Holbeins Meisterhand gemaltes, aber sehr 

geschmeicheltes Brustbild der Prinzessin Anna ihm
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vorgelegt wurde. Eine brittische Gesandtschaft erschien im Herbst 

1539 am Hofe zu Düsseldorf und warb für den König um Anna's 

Hand. Bald eingte man sich; die junge Fürstin schiffte sich am 

Schluss desselben Jahres nach England ein und stieg am 31. 

December 1539 zu Dover ans Land. Aber bitter fand sich der König 

in seiner Erwartung getäuscht. 

Dennoch liess er sich, in Betracht der Staatsverhältnisse bewegen, 

dieEhe den 6. Januar 1549 zu vollziehen. Allein schon am 9. Juli 

desselben Jahres wurde diese Ehe vom Parlament für getrennt 

erklärt, weil der König durch übertriebenes Preisen von Anna's 

Schönheit getäuscht wäre; auch der blind ergebene Clerus fügte 

sich. Die gekränkte Königin willigte gern in die Trennung. Ein 

jährliches Einkommen von 3000 Pfd Sterling, mit dem Palaste 

Richemont als Residenz, entschädigte sie hinlänglich für den Verlust 

ihres tyrannischen Gemahls. Anna starb deselbst den 16. Juli 1557 

und wurde in London beerdigt.

Amalie, die jüngste Prinzessin starb am 1. Marz 1586 zu Düsseldorf 

unvermählt.

Wilhelm, genannt der Reiche (dives) war erst 23 Jahr alt, als der 

frühzeitige Tod seines Vaters ihm zum Herrscher über die vereinigten 

Länder berief, 1539 – 1592. Er war von Conrad Heresbach von 

Mettmann auf das sorgfältigste im protestantischen Lehrbegriff 

unterrichtet worden und eine grosse Vorliebe für die Wissenschaften 

zierte sein ganzes Leben. Als Mensch und Regent vom edelsten 

charakter, im wahren Sinne des Worts, war er ein 
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Vater seiner Unterthanen. Mehr friedeliebend als kriegerisch, 

versäumte er keine Gelegenheit, den Frieden zu erhalten; aber er 

scheute auch nicht das Schwert zu ziehen wenn nur dadurch die 

Entscheidung herbeigeführt werden konnte.

Eine solche Anstrengung galt dem Besitz von Geldern und Zütphen. 

Wilhelm, um sich im Besitz dieser Länder zu befestigen, begab sich 

gleich nach Herzog Karls Tode mit einem glänzenden gefolge in die 

Hauptstädte des Landes, die Huldigung persönlich anzunehmen, die 

mit Enthusiasmus überall geleistet wurde. Mit ritterlichem Muthe 

hielten die Geldernschen Stände und Volk an dem ihrem Fürsten 

gegebenen Worte und ohne im Mindesten in ihrer Treue zu wanken, 

gaben sie weder den Abgesandten des Herzogs Franz von 

Lothringen Gehör, noch liessen sie sich durch die Drohungen Kaiser 

Carl V. schrecken. In demselben Jahr übergab Herzog Wilhelm dem 

Nürnberger Rechtstag eine ausführliche Darlegung seiner 

Rechtsansprüche auf Geldern, mit der Bitte, den Kaiser zu bewegen, 

diese Angelegenheit dem Ausspruch eines Fürstengerichts zu 

unterwerfen. Auch an den Kaiser, der in Madrid war, richtete er die 

bitte um die Belehnung mit Geldern. Beide Gesuche blieben ohne 

Erfolg und Wilhelms Lage wurde bedenklich, als der Kaiser 1540 

selbst nach den Niederlanden kam um einde in Gent ausgeborchene 

Meuterei zu ersticken. Da dies unerwartet schnell gelang, so wurde 

der Herzog besorgt, es möchte der Kaiser jetzt seine Waffen gegen 

ihn wenden. Er eilte, dieser drohenden Gefahr zuvorzukommen und 

begab sich durch freies Geleit geschützt, an das kaiserliche 
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Hoflager nach Brüssel, mit seinem hohen Gegner persönlich zu 

unterhandeln. Dieser Schritt blieb erfolglos, da die kaiserlichen Räte 

dem Herzog sein recht auf Geldern gradezu absprachen.

Wilhelm, unverrichteter Dinge zurückgekehrt, suchte nun sein Heil im 

Bunde mit Frankreich. König Franz I. ging bereitwillig in die Anträge 

des Hezogs ein, um so mehr, da diesen noch die bitte um die Hand 

der Prinzessin Anna von Navarra, Nichte des Königs, beigefügt war. 

Ein Bündniss gegen den Kaiser wurde abgeschlossen.

Inzwischen berief der Kaiser im Frühjahr 1541 einen Reichstag nach 

Regensburg, um wo möglich die beiden feindlichen Kirche-Partheien 

durch gegenseitigen Austausch der Meinungen friedlich zu 

vereinigen und auch um die Gerdernsche Angelegenheit zu 

verhandeln. Der Herzog von Cleve wurde durch ein hartes, die 

Gelderschen Stände durch ein huldvolles Schreiben doch beide unter 

sicherm Geleite vorgeladen; aber weder der Herzog noch die Stände 

erschienen. Der Fürst hatte sich mit seinen Räthen einen andern 

Plan vorgezeichnet. Während das Gerücht verbreitet wurde, der 

Herzog werde der kaiserlichen Vorladung Folge leisten, begab er 

sich am 8. April 1541 vom Schlosse Hambach aus heimlich nach 

Paris. Seine Begleitung hatte er auf verschiedenen Wegen 

verausgeschickt. Daselfbst wurde er stattlich empfangen und über 

Orleans nach Amboise begleitet. Hier wartete sein der König Franz, 

der ihn mit einer huldvollen Umarmung im Kreise seiner Familie 

empfing. Auf des Königs   
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Einladung erschien Anna von Navarra, die dem Herzog zur Braut 

bestimmt war, begleitet von ihren Eltern, Heinrich I. von Navrarra und 

Margaretha, des Königs Schwester. Die Braut erst 12 Jahr alt, 

zeichnete sich eben so sehr durch Schönheit, als durch einen fein 

gebildeten Geist aus.

Aber weder den Eltern der Braut, noch der Braut selbst gefiel der 

Herzog, dessen einfache Sitten zu sehr gegen die Feinhet am 

französischen Hofe abstachen. Aber König Franz, nur seinen Vortheil 

beachtend, der durch diese Verbindung einen wichtigen 

Bundesgenossen gegen den Kaiser zu gewinnen hoffte, drang auf 

die Vermählung, die denn auch bald darauf am 13. Juli kirchlich 

vollzogen wurde. Der König von Frankreich führte die Braut zum 

Altare und der Kardinal von Tours segnete die Ehe ein. Die 

Gesandten fast aller Mächte verherrlichten durch ihre Gegenwart die 

Feier und nur der Oestreichische und der Spanische Gesandte 

liessen sich entschuldigen. Das eheliche Beilager aber wurden 

wegen der Jugend der Braut verschoben, die indessen bei ihrer 

Mutter bleiben sollte. Einige Tage später begab sich Wilhelm in seine 

Staaten zurück.

Der Kaiser war sehr ungehalten über das Wegbleigen des Herzogs 

vom Reichstage zu Regensburg und es verletzte ihn tief, als er 

vernahm, dass der Herzog sich nach Frankreich begeben hatte und 

welche Verhandlungen am französischen Hofe gethätigt waren. 

Diese mussten ihn um so mehr kränken, da der Kaiser die Absicht 

hegte, den Herzog mit der Prinzessin Friederike Christine von 

Dänemark, seiner Schwester Tochter, die sich in den Niederlanden
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aufhielt, zu vermählen. Er liess dem Reichstage eine Schrift 

übergeben, worin er die Rechtsansprüche Wilhelms auf Geldern 

widerlegte und die Seinigen gegründete, dann klagte er den Herzog 

des Ungehorsams an, weil er Kaiserliche Vorladung unbeachtet 

gelassen hatte. Als hierauf die Clevischen Gesandten, ihren Herrn zu 

entschuldigen, sich erhoben, verlies der Kaiser zürnend die 

Versammlung. Die Fürsten und die Stände des Reichs aber nahmen 

sich des Herzogs an und erschienen am 21. Juli in zahlreicher 

Versammlung vor dem Kaiser, ihn bittend dem Herzoge des Reiches 

Schutz zu gewähren und seine Streitsache einer gütlichen Beilegung 

zu überlassen. Bliebe diese aber fruchtlos, dann möge der Kaiser 

sein Recht verfolgen.

Carl liess ihnen durch seinen Kanzler Nävius erwiedern: "Schon oft 

habe er sie versammelt um über des Reiches Wohl sich mit Ihnen zu 

berathen, aber aber nie sei es ihm gelungen, solche Einigkeit unter 

ihnen zu bewerkstelligen, als jetzt, wo es sich von einer Sache gegen 

ihn selbst handle. Der Reichstag sei des allgemeinen Reichsfriedens 

wegen ausgeschrieben worden, nicht aber dieser Privatstreitigkeit 

wegen, daher sei die Einigkeit der Stände in dieser Angelegenheit 

wahrhaft bewundernswerth". - Indessen ertheilte er dem Pfalzgrafen 

Friedrich den Auftrag, in Gemeinschaft mit den übrigen Churfürsten 

mit dem Herzog Wilhelm zu unterhandeln und ihn zu gütlichen 

Abtretung Gelderns zu bewegen. Bald darauf verliess Carl 

Teutschland, um seinen zweiten Zug gegen Algier anzutreten. 

(Heinel. Gesch., 3. Band, P. 392). 
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Die Churfürsten säumten nicht, dem Herzoge die grosse Gefahr 

vorzustellen, der er sich in Verfolgung seines Planes auf Geldern gegen die 

Macht des Kaisers blosstelle. Wilhelm lies sich aber dadurch nicht 

abschrecken, sondern erwiderte, er sei der einzige und rechtmässige Erbe 

von Geldern, und als solcher habe er, ohne sich an Kaiser und Reich 

vergangen zu haben, den Besitz dieses Herzogthums nebst Zütphen 

erlangt. Gern unterwerfe er sich einer Enscheidung durch ein 

Fürstengericht, sie möchten daher nicht gestatten, dass ihm Gewalt 

geschehe, sondern das Hertz Kaiserlicher Majestät zur billigkeit lenken.

Den 14. Februar 1542 liess er eine neue Schrift an den zu Speier 

gehaltenen Reichstag einreichem, worin er nicht nur seine Rechte 

auf Geldern auf's neue rechtfertige, sonder auch die im vorigen Jahr 

vom Kaiser Carl dem Reichstage zu Regensburg vergelegte 

Gegenschrift widerlegte. Während dieser Unterhandlungen, die 

schwerlich zum Ziele geführt hätten, stellte der König von Frankreich 

die Entscheidung auf die Degenspitze. Die Nachricht von dem 

unglücklichen Ausgange des Seezuges gegen Algier, die grossen 

Verluste die Carl erlitten, eindlich das Gerücht, der Kaiser sei bei 

einem Schiffbruche umgekommen, ermuthigten seine Gegner. Ein 

französisches Heer unter dem Befehl des Herzogs von Longeville, 

mit dem sich die Clevischen Völker unter dem Clevischen Marschall 

Martin van Rossum vereinigten, brach in Braband ein, verwüstete die 

Meierei (das Gebiet von Herzogenbusch) und bemächtigte sich des 

ganzen Landes, mit Ausnahme von Antwerpen, dem sie wegen 

Mangel an schweren Geschütz nchts anhaben konnten, und 

verbreitete grossen  
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Schrecken durch das ganze Land. Der Prinz Renatus von Oranien, 

der sich ihnen bei Breeschot entgegenstellte, wurde von van Rossum 

auf's Haupt geschlagen worauf das französisch-clevische Heer sich 

in's Luxemburgische zog, wo Herzog Carl von Orleans die 

französische Hauptmach concentrirt hielt. Während dessen aber war 

ein Kaiserliches Heer in Jülich eingebrochen und hatte Heinsberg, 

Sustern und Düren erobert. Herzog Wilhelm, durch diesen Einbruch 

erschreckt sammelte eiligst neue Kriegsschaaren befestigte Jülich 

und zog dann bereits in der Mitte Decembers 1542, von Düren, um 

es dem Feinde zu entreissen. Der heftigen Kälte ungeachtet, gelang 

es seinen Anstrengungen, eine Kaiserliche Heeresabtheilung, die der 

Besatzung von Düren Hülfsvölker zuführen sollte, bei Aldenhoven zu 

schlagen und die Stadt zur Uebergabe zu zwingen. Wie vortheilhaft 

sich auch die Ereignisse für den Herzog im Felde zu gestalten 

schienen, so hatte er dennoch moralisch ungleich mehr verloren. Die 

Verhandlungen des Reichstags zu Nürnberg im folgenden jahr 1543, 

mussten ihn mit bangen Bezorgnissen erfüllen. Wilhelm hatte zuerst 

das Schwert zum Kampfe gezückt und dem Kaiser Ursache zur 

Klage und zur Bestrafung gegeben. Ein Fürst, der sich noch ehe in 

seiner Streitsache ein Urtheil gefällt war, mit den Feinden des 

Kaisers verbündet und den Landfrieden gebrochen hatte, durfte nicht 

mehr auf den Beistand der übrigen Reichsfürsten rechnen und 

konnte sich nicht beschweren, wenn nun auch der Kaiser seinerseits 

die Entscheidung dem Schwerte überliess. Aus diesem Reischstage, 

den der römische König, Ferdinand eröffnete, erhob der Kaiserliche 

Kanzler der Niederlande Granvella im Namen der
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Statthalterin Maria, des Kaisers Schwester, laute Klage gegen den 

Herzog Wilhelm von Cleve. Auf der Herzogs Anstiften, sagte er, sei 

der König von Frankreich in Brabant eingefallen; der Herzog allein sei 

Schuld am Blutvergissen und an den Verheerungen, wodurch das 

unglückliche Land zu Grunde gerichtet werde, woran er Theil 

genommen, und er habe des Reiches Frieden gebrochen.  

Die Fürsten möchten den unruhigen Herzog zu seiner Pflicht 

zurückführen, damit er von Geldern abstehe und den dem Lande 

zugefügten Schaden ersetze. Zwar traten die Churfürsten nochmals 

vermittelnd auf besonders Johann Friedrich von Sachsen, des 

Herzogs Schwager, und Landgraf Philipp der Grossmüthige von 

Hessen. Sie bewogen den Kanzler Granvella, in einen 

Waffenstillstand zu willigen, der indess nur bis zu des Kaisers 

Rückkehr nach Teutschland währen sollte, auch sollte die Jüliche 

Feste Sittard su lange Kaiserliche Besatzung behalten, bis der Wille 

des Reichsoberhauptes sich ausgesprochen haben würde. Die 

vermittelnden Fürsten, noch weiter an ihrer Fürsorge gehend 

versprachen sogar, bei dem Kaiser durch eine Gesandtschaft die ihm 

entgegen gehen werde, ihre Fürbitte für Herzog Wilhelm einzulegen, 

zu deren Gewährung Granvella Hoffnung machte. Die Clevischen 

Gesandten billigten diese Schritte und dankten den Fürsten für ihre 

thätige Vermittelung.

Inzwischen hatte Herzog Wilhelm am 24. März 1543 die Kaiserlichen 

Truppen in einem heissen Treffen bei Sittard gänzlich besiegt; 

23.000 Oestreicher, sagt Erich in seiner Jülichsen Chronik, blieben 

auf der Wahlstadt
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und in Paris wurde deshalb ein Dankfest gefeiert. Dieser Sieg, sowie 

die Nachricht über die von seinem Marschall van Rossum, im Stifte 

Utrecht errungenen Vortheile, noch mehr aber die Geldsendungen 

und Freundschaftsversicherungen Frankreichs, veranlassten 

Wilhelm, diesen Waffenstillstand als entehrend für ihn 

auszuschlagen. 

Der Kaiser, erbittert über die Hartnäckigkeit des Herzogs, war über 

Italien nach Teutschland gekommen; ein erlesenes Heer von 36.000 

Mann zu Fuss und 8.000 Reitern, meist Spanier, die ihm der 

Vicekönig von Neapel, Ferdinand Gonzaga, zuführte und die bereits 

an der flandernschen Gränze standen, erwartete den Kaiserlichen 

Feldherrn. Erfolglos waren die Bemühungen der Stände, die dem 

Kaiser bis Worms entgegengezogen waren, selbst die fussfällige 

Bitte des Erzbischofs und Churfürsten von Cöln Hermann von Wied, 

um Milde für den Herzog von Cleve.

"Mit meinder ganzen Macht will ich Franz und Wilhelm zermalmen" 

war des erzürnten Kaisers Antwort, der von keinem Vertrage wissen 

wollte, so lange Geldern nicht geräumt sei. Den Herzog, von 

französischer Arglist umgarnt, suchte man in dem Wahne zu 

erhaltenm der Kaiser sei auf dem Meere umgekommen, welches in 

seinem Lande allgemein geglaubt wurde, um so seinen Muth zum 

Widerstand zu stählen. Inzwischen fuhr der Kaiser von Mainz den 

Rhein abwärts nach Bonn, um den Krieg in des Herzogs Staaten 

selbst zu tragen. Am 24. August stellte er sich an die Spitze dieses 

Mächtigen Heeres und liess sofort, unter Sturmbedrohung, 
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das eingeschlossene Düren zur Uebergabe auffordern. Trotzig war 

die Anrwort der Clevischen Besatzung: "dass sie sich einem Kaiser 

nicht ergeben wollten, den die Fische gepeiset hätten" Auf diese 

Antwort befahl der Kaiser den Sturm. Die Stadt erlag nach 

heldenmüthiger Gegenwehr und ein grässliches Blutbad erfolgte. 

Nicht Geschlecht, nicht Alter worden geschont un Plünderung und 

Brand vollendeten das Elend. In der Stadtkirche verwahrte man 

dasHaupt der heil. Anna, dessen Anblick jährlich unter grossem 

Gepränge dem Volke vergönnt war, und Tausende wallfahrteten zu 

diesem gnadenreichen feste. Auch diese alte Kirche wurde 

angezündet und die Soldaten retteten nur das Haupt dieser Heiligen 

in ein benachbartes kloster, alles andere wurde geraubt und 

vernichtet. Das fremde Aussehen dieser Krieger, ihre braunen 

Gesichtszüge, ihr brennendes Auge und die Lebendigkeut ihres 

ganzen Wesens, flössten allenthalben Schrecken und Grauen ein. 

Dürens Fall war entscheidend. Furcht und Bangigkeit ergriff das Land 

und keinde Stadt dachte mehr an Widerstand, Jülich und Roeremond 

öffneten freiwillig ihre Thore dem Sieger. Wilhelms Muth war 

gebrochen, dem 40.000 Mann starken Heere des Kaisers konnte er 

sogleich kein ähnliches entgegenstellen. Frankreich hatt nicht zu 

seiner Rettung gethan, sein Heer war im Luxemburgischen von 

Oranien geschlagen und bevor ein französisches Hülfsheer eintraf, 

konnten alle Staaten des Herzogs in des Kaisers Hände sein. 

Demüthig erschien er vor dem mächtigen Sieger, der von Venlo ein 

Lager bezogen hatte. Der Herzog Heinrich von Braunschweig, Graf 

Adolph von Holstein, Coadjutor von Cöln, Wilhelm Graf von 
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Sevenaer und Mörs und Dr. jur. Johann Gröpper, Scholaster zu St. 

Gereon in Cöln, begleiteten ihn auf desem schweren Gang (Heinel. 

Gesch., 3. Band, S. 399).

Auf seinen Knieen flehete Wilhelm die Gnade der beleidigten 

Majestät an und seine Begleiter mischten ihre Bitten mit den 

seinigen. Lange hörte der Kaiser finstern Antlitzes und unbewegten 

Herzens das Flehen des Gedemüthigten an. Endlich trat aus der 

Umgebung des Herrschers Fürst Renatus von Oranien hervor und 

wagte für den Bittenden ein günstiges Wort einzulegen. Da erhob 

sich Karl und gab dem Kanzler Granvella den Auftrag, dem Herzoge 

die Bedingunen seiner Begnadigun verzulegen. Dies waren hart und 

demüthigend, nemlig: 

1) Der Herzog verpflichtet sich, die katholische Religion in 

seinen Ländern zu erhalten und die etwa vergenommenen 

Neuerungen und Abänderungen in derselben zu 

unterdrüchken.

2) Derselbe entsagt dem Bündnisse mit Frankreich, Dänemark 

und Schweden, tritt nie wieder mit den Feinden des Kaisers 

in Verbindung, verpflichtet sich dagegen dem Oberhaupte 

des Reiches treu und gehorsam zu seyn.

3) Verzichtet derselbe auf seine Ansprüche und Rechte auf 

Geldern und Zütphen feierlich und für alle Zeiten und 

entbindet die Unterthanen dieser Länder ihres 

Huldigungseides; wogegen ihm

4) der Kaiser das eroberte Herzogthum Jülich, mit Vergehalt 

des zeitweiligen Besatzungs 
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Rechts von Sittard und Heinsberg, zurückgiebt.

Wilhelm hatte jetzt keine Wahl und musste den Vertrag annehmen, 

der am 7. September 1543 im Lager vor Venlo unterzeichnet wurde 

und uhm, den kaum errungenen Besitz von Geldern entriss. Acht 

Tage nach Vollziehung des Venloer Vertrags ertheilte der Kaiser dem 

Herzog Wilhelms die förmliche Belehnung über die gesammten 

Clevisch-Jülichschen Lande.

Zu diesem übereilten Friedensschluss hatte Wilhelm, dem es bei 

seinen vielen träffliche Eigenschaften an die einem Fürsten so 

nothwendige Charakterstärke und Selbstständigkeit gebrach, sich 

durch einige seiner Räthe, die wahrscheinlich durch Kaiserliches 

Gold gewonnen waren, verleiten lassen und bitter beklagte er diese 

ihn demüthigende Unterwerfung, zu der zum Theil Ueberraschung 

und falsche Rathschläge ihn verleitet. Hatte sich doch Herzog Karl 

auf Geldern allein beschränkt und der ganzen Kaiserlichen Macht 

getrotzt und sich gehauptet, und Wilhelm, an Hülfsmittel und 

Ländergebiet mehr denn dreimal so mächtig wie jener Herzog, erlag 

dem ersten Anfall, zum schmählichem Frieden.

Kaum in Cleve zurückgekehrt liess er jene ungetreuen Rathgeber m 

Rittersaal des Schlosses enthaupten und noch lange las man deren 

Namen auf den Marmorplatten des Fussbodens, worin sie von ihren 

Anverwandten heimlich an den Stellen eingegraben waren, wo ihr 

Blut geflossen war. Carl hatte nun freiere Hand gegen Frankriech, 

und ein Jahr nach dem Vertrage von Venlo zwangen seine 

siegreichem Waffen den König Frankreichs zum
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Frieden von Crepy, den 22. September 1544. sowohl dem Könige 

von Frankreich als dem Herzoge Wilhelm mussten nach diesen 

Vergängen, der vor einigen Jahre unter weitaussehenden 

Hoffnungen geschlossene Ehevertrag mit Johanna von Navarra 

lästig werden. Wilhelm redliche Gesinnung verlangte nichts 

destoweiniger die Auslieferug der Braut. Anfangs erhielt er 

ausweichende Antworten und endlich die Erklärung, dass seine Ehe 

mit Johanna ungültig sei, da sie noch als Kind, unfreiwillig gehandelt 

habe und der gethane Schritt ihr jetzt gereue. Zugleich wurde der 

Papst mit der Bitte um Auflösung des Ehegelöbnisses angegangen. 

Da Wilhelm ebenfalls diese Auflösung beim römischen Hofe 

beantragte, so nahm Papst Paul III. keinen Anstand diesem 

Behehren zu willfahren.  

Den oberwaltenden Verhältnissen angemessen, lenkte er jetzt seine 

Blicke auf Maria, die älteste Tochter des römischen Könings 

Ferdinand, Bruder des Kaisers, der zugleich die Kronen von Ungarn 

und Böhmen trug. Es war am 26. Juli 1546 als das fürstliche Beilager 

in Regensburg mit grosser Pracht gefeiert wurde. Der Kaiser 

begnadigte den Gemahl seiner Nichte mit dem Recht der weiblichen 

Nachfolge und dem Privilegium de non apellando, für seine 

sämmtlichen Staaten. Um seine Gemahling ihrer Würde gemäss in 

seine Staaten einzuführen, liess Wilhelm dem Schlosse von Cleve 

einen prachtvollen Vorderflügel und zugleich, um die Verwaltung 

seines Landes persönlich überwachen zu können, an diesem Flügel 

zwei neue Verwaltungs- und Justizgebäude anbauen, wodurch die 

Hofburg mit
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der Stadt eng verbunden wurde. Auch liess er die Stadt auf 

mannichfache Weise verschönern. 

Wie kriegerisch auch der Anfang der Regierung Herzogs WilheLm 

war, so blieb sie doch, nachdem der Geldrische Krieg beendigt, eine 

durchaus friedliche, und das ganze Streben des Herzogs ging dahin, 

seinem Volke die Früchte derselben zuzuwenden und der 

Unterthanen Wohlfahrt nach Kräften zu fördern. Schon die Umsicht, 

mit welcher der Herzog den Ausbrüchen des Hasses der beiden 

feindlichen Glaubenspartheien in seinen Landen verzubeugen und 

einde gegenseitige freunliche Duldung zu erzielen wusste verdient im 

hohen Maasse Anerkennung.

OP DE NAVOLGENDE BLADZIJDEN VOLGT HET 

GELDERSCHE DEEL VAN ONS GESLACHT. 

DIT DEEL IS VAN ± 1570 TOT HEDEN MET ZEKERHEID, ZONDER 

ONDERBREKINGEN BEKEND. 

HET VANGT AAN MET WERNICK VAN HASSEL. DEZE IS ALDUS 

DE OUDSTE, MET ZEKERHEID BEKENDE VOORVADER
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Wernick van Hassel

geboren te ... 1565 – 1570

overleden te Nijkerk vermoedelijk 1624

gehuwd te .......

met 

Meins Gerritz

Kind: Gerrit gedoopt te Nijkerk 9 februair 1595 (zie pag. 119)

Het doopboek van de gereformeerde kerk van Nijkerk in het 
rijksarchief te Arnhem geeft aan:

Werneck van Hassel \
en > 9 februari 1595 Gerrit

Meins Gerritz /

Werneck was vermoedelijk "den olden Smidt" waarvan sprake is op 
pag. 120 van Gerrit van Hasel.

Bij de beschowing van de stamboomtekening valt het op dat behalve 
bovengenoemde Werneck (Wynick) geboren ± 1565 á 1570 wiens 
zoon Gerrit is gehuwd met Bertgen Maessen, er ook nog was een 
Wynick van Hasel ook geboren ± 1565, wiens zoon Gerrit huwde met 
Aaltje
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Rengers en bovendien nog een Wynick van Hasel was, eveneens 
geboren ± 1565, wiens zoon Gerrit huwde met Aaltje Coursen. Het is 
niet denkbaar dat in één gezin drie kinderen denzelfden naam 
dragen. Zij moeten dus of neven zijn met een gemeenschappelijke 
grootvader of er moet een andere verwantschap zijn. Bij de 
overweging daarvan is het volgende zeer waarschijnlijk. Voor het 
gemak zullen wij ze noemen Wynick I, Wynick II en Wynick III en 
Gerrit I, Gerrit II en Gerrit III.

Gerrit III huwt te Nijkerk op 14 mei 1615 Aaltgen Coursen, krijgt 4 
kinderen waarvan de jongste wordt gedoopt 5 januari 1625. Aaltje 
Coursen leefde dus nog.

Gerrit II huwt te Nijkerk op 5 januari 1617 Aaltje Rengers, dus kan hij 
gezien de geboorte van het jongste kind van Gerrit III in 1625 niet 
dezelfde zijn als Gerrit III. Dus moeten zij wel neven zijn.

Gerrit I huwt te Nijkerk ± 1624 Bertgen Maessen. Hun oudste dochter 
Meinsgen werd gedoopt 4 september 1625. Hieruit volgt dat Gerrit III 
evenmin dezelfde kan zijn als Gerrit I dus wederom zijn zij neven.

Er rest ons dus nog de verwantschap van Gerrit I en Gerrit II nog te 
bezien.

Gerrit II huwt te Nijkerk 5 januari 1617 Aaltje Rengers (uit dit huwelijk 
werd vermoedelijk geboren Jantien Gerrits van Hasel geb. ± 1620 die 
april 1643 huwde met Lambert Philips Claesen). Nu zal Aaltje 
Rengers echtgenoote van Gerrit II kort na 1620 over-
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leden zijn waarna deze laatste in 1624 voor de tweede maal in het 
huwelijk trad met Bergen Maessen. In dat geval zijn Gerrit I en Gerrit 
II denzelfden persoon en volgt daaruit: Werneck I en Wynick II zijun 
ook dezelfde geweest en Werneck I en Wynick III neven.
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Gerrit van Hasel Wynickszoon

zoon van Werneck van Hassel en

Meins Gerritsz  zie pag. 116.

geboren te Nijkerk en aldaar

gedoopt den 9 gebruari 1595

gehuwd te . . . . .  den . . . . . 

met

Bertgen Meassen

Kinderen:

Meinsgen gedoopt te Nijkerk 4 september 1625 zie pag. 121

Massen gedoopt te Nijkerk 23 december 1627 zie pag. 122

Het Doopboek van de Gereformeerde kerk van Nijkerk in het 
Rijksarchief te Arnhem geeft aan:

Gerrit van Hasel \
> 4 september 1625 Meinsgen

Wijnicksz en / 23 december 1627 Massen
Bertgen Maessen /

In het archief van den polder Arkemheen, onder Nijkerk, aanzezig in 
het Rijksar-
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chief te Arnhem wordt het volgende vermeld:

1624 In de "overgift" d.d. 5 februari 1624

"En den nijen smidt Gerrit van Hasele" enz.

"D'wedue van olden smidt tot Nijckerck vermogens oijr specificatie" 
(De bedragen zijn niet ingevuld) enz.

1628 Gerrit van Hasel, smidt, ontvangt volgens polderrekening voor 
ijzerwerk en arbeidsloon fl 112 – 15 14

Gerrit was dus 29 jaar toen hij zelfstandig smid werd. Het is niet 
onmogeljk dat "den olden smidt" die hij opvolgde zijn vader Werneck 
was en deze dus op 54 jarigen leeftijd overleed.
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Meinsgen van Hasel

dochter (eerste kind) van Gerrit van Hasel en

Bertgen Maessen 

zie pag. 119

Geboren te Nijkerk en aldaar gedoopt den 4 september 1625
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Maes van Hasel

zoon (tweede kind) van Gerrit van Hasel en

Bertgen Maessen

zie pag. 119

gedoopt te Nijkerk den 23 december 1627
gehuwd te Nijkerk den 7 december 1646 met

Geertien Wynicken van Hellen dochter van Putten

Kind:

Jan, geboren te Nijkerk verm. 1647. Zie pag. 126

daarna

gehuwd te Nijkerk den 29 november 1657 met

Geertje Heyndrickx Vlieckendochter van den Hoef Putten

Kinderen uit dit laatste huwelijk:
Allen gedoopt te Nijkerk

Geertje 2 september 1658 zie pag. 127
Grietje 30 september 1660 zie pag. 129
Wynick 23 februari 1662 zie pag. 130
Heyndrick 24 december 1663 zie pag. 131
Beertie 14 april 1666 zie pag. 132
Bytie 14 april 1666 zie pag. 133
Gerrit 10 november 1668 zie pag. 134
Berent 24 maart 1672 zie pag. 135
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Lubbert 17 september 1676 zie pag. 136
Elbert 17 september 1676 zie pag. 137
De tweeling Lubbert en Elbert werden geboren 15 september 1676.

Het doopboek van de geformeerde kerk van Nijkerk in het 
Rijksarchief te Arnhen geeft aan:

8 november 1657 gedoopt

Maes Gerritsen van 
Hasel
met 

Geertje Vliecken.
j.d. Van den Hoef 

in Putten
29 november met 

attestatie van Putten
hier getrouwdt

2 september 1658
Geertje

30 september 1660
Grietje

23 februari 1662
Wynick

24 december 1663
Heyndrick

14 april 1666
Beertje
Bytje

10 november 1668
Gerrit

Maes Gerrits van
Hasel

8 november 1657
Geertien Heyndricks

Gedoopt 24 maart 1672
Berent

geboren 15 september 1676
gedoopt 17 september 1676

Lubbert-Elbert
Met betrekking to het eerste huwelijk wordt vermeld in het trouwboek 
van de gereformeerde kerk van Nijkerk in het Rijksarchief te Arnhem.

1646 december 7 Maes Gerrits, Gerrit van Haaselssoon van Nijkerk, 
Geertien Wynicken, Wynick van Hellendochter van Putten
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In het archief van den polder "Arkenheen" onder Nijkerk, aanwezig in 
het rijksarchief te Arnhem werd omtrent Maes van Hasel, die 
heemraad wasm nogal het een en ander vermeld, hetgeen hieronder 
in verkortenvorm volgt:

1655 Maes van Hasel teekent de "overgift" 29 mei 1655

1682 Maes van Hasel teekent de notulen 7 maart 1682

1682 Maes van Hasel als Prooffmr. betaelt seven gl syen str. 
voor een jaer interes van 150 gd capt. vant gelt

van Marry Glathoos ingewonnen. vervallen Petri 1683

1683 Maes van Hasel teekent de notulen 8 maart 1683

1687 Meas van Hasel teekent de notulen 10 maart 1687

1688 van Hasel is een der heemraden blijkens de rekening
1688.12, 13, 14 juni is  de heemraad van Hasel "nae 
Hoorn om hout te coopen", voor vacatie ontvangt hij 
daarvoor f. 6,-.
18 juni krijgt hij f. 2.- vacatie om 't werk van timmerlieden 

en "heijders" na te zien.
22. 23 juni ontvangt hij weer f. 6.-. "heemraad
van Hasel nae Hoorn geweest om hout te coopen".

1689 19, 20, 21 mei 1689. v. Hasel "nae Hoorn geweest om een 
schip balcken te coopen". Hij ontvangt daarvoor

f. 6.-.
Meas van Hasel teekent 6 juni 1689 de re-
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kening van Arkemheen. Volgens de rekening van 1689 is hij nog 
heemraad en ontvangt diverse vacatiën.

1690 Maes van Hasel teekent 5 juni 1690 de rekening over 
1689.
Maes van Hasel was nog heemraad blijkens de rekening 

over 1690, welke hij teekent 5  juni 1691.
Hij was 12 october "aen Dijck doe het hoge water
was". Hiervoor ontvangt hij f.2.- vacatie. Hij was belast
met het nazien van het werk van de timmerlieden.

1692 De rekening over 1691 wordt 2 juni 1692 gesloten en
mede onderteekend door: Jan Maesen en Maes van
Hasel. (In de rekening 1691 wordt als heemraad
genoemd: Jan Maesen van Hasel. Op 6, 7, en 8 mei
1691 gaat  hij met den dijkgraaf naar Hoorn om hout te
halen).

Uit het bovenstaande blijkt dus dat Maes van Hasel van 1655 tot 
1692, dus 37 jaar, heemraad is geweest van den polder Arkemheen.

De hierboven genoemde Jan Maessen van Hasel is blijkbaar zijn 
zoon, zooals de naam aangeeft. Onder de kinderen uit het tweede 
huwelijk van Maes van Hasel en Geertje Heyndrickx Vlieck komt 
geen Jan voor, zoodat hij dus een zoon moet zijn uit het eerste 
huwelijk met Geertien Wijnicken uit het buurtschap Hell, gelegen 
achter "de Salentijn" bij Nijkerk onder de gemeente Putten.
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Jan van Hasel

zoon (eerste huwelijk) van Maes van Hasel en 

Geertien Wynicken van Hellendochter.

Zie pag. 122

geboren vermoedelijk 1647 of later.

Jan Maessen van Hasel was in 1691 heemraad van den polder 
"Arkemheen" onder Nijkerk. In deze kwaliteit teekent hij in 1692 de 
rekening over 1691 tesamen met zijn vader Meas van Hasel, die ook 
heemraad was.

Op 6, 7, en 8 mei 1691 gaathij met den dijkgraaf naar Hoorn om hout 
te halen.
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Geertje van Hasel

dochter (eerste kind, tweede huwelijk) van 

Maes van Hasel en

Geertje Heyndrickx Vlieckendochter

zie pag. 212

gedoopt te Nijkerk den 2 september 1658
gehuwd te Nijkerk den 27 november 1681

met 

Geurt Willemsen

daarna

gehuwd te Nijkerk den 16 oktober 1698

met

Gerrit Aertsen

Het trouwboek van de gereformeerde kerk van Nijkerk in het 
rijksarchief te Arnhem geeft aan:

1681 november 6.

Geurt Willmsen j.m. bijde wonende
Geertjen van Hasel j.d. tot Nijkerk
syn getrouwt tot Nijkerk den 27 november 

Versie 0.8   dd 1 juni 2013   *** FjvH *** Pagina 127/413



Genealogie van het geslacht "Van Haselen"

1698 october 2
Gerrit Aertsen Wedn.
En Geertie van Hasel Wede beide tot Nijkerk sijn bij
ons getrouwt den 16 oktober.
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Grietje van Hasel

Dochter (tweede kind, tweede huwlijk) van Maes van Hasel en

en Geertje Heyndricks Vlieckendochter.

zie pag. 122.

gedoopt te Nijkerk den 30 september 1660

gehuwd te Bunschoten den 8 october 1682

met 

Florus Pietersen Sluys

van Bunschoten

In het trouwboek van de gereformeerde kerk van Nijkerk, in het 
rijksarchief te Arnhem komt voor:

1682 september 10
Florus Pietersen Sluys j.m. van Bunschoten en 
Grytie van Hasel j.d. van Nijkerk. Syn met attestatie 
vertrokken na Bunschoten de 8 october.

Het lidmatenboek der gereformeerde kark van Bunschoten geeft 
aan:

1682 den 20 december
Met attestatie van Nieukerck syn gekomen Grietjen
van Hasel huysvrou van Floris Pietersen op 
Spakenborgh.

Versie 0.8   dd 1 juni 2013   *** FjvH *** Pagina 129/413



Genealogie van het geslacht "Van Haselen"

Wynick van Hasel

zoon (derde kind, tweede huwelijk) van Maes van Hasel en

Geertje Heyndrickx Vlieckendochter

zie pag. 122.

gedoopt te Nijkerk den 23 februari 1662.

In het archief van den polder "Arkemheen" aanwezig in het 
rijksarchief te Arnhem komt voor in de rekening van 1691:

"Jan Wildeman en Wijnicx van Hasel ontvangen samen 18 Gld. Voor 
9 daghuren met houtlossen aen de wall bij Gerritjen Verecken."
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Heyndrick van Hasel

zoon (vierde kind, tweede huwelijk) van Maes van Hasel en

Geertje Heyndrickx Vlieckendochter

zie pag. 122.

gedoopt te Nijkerk den 24 december 1663.
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Beertje (Beertie) van Hasel

dochter (vijfde kind, tweede huwelijk) van Maes van Hasel en

Geertje Heyndrickx Vlieckendochter

zie pag. 122.

gedoopt te Nijkerk den 14 april 1666
gehuwd te Nijkerk den 16 december 1694

met 

Evert Wychmans Brouwer

Beertje is tweelingzuster van Bytie van Hasel. Zie pag. 133.

Het trouwboek van de gereformeerde kerk van Nijkerk in het 
rijksarchief te Arnhem geeft aan:

1694 december 2
Evert Wychmans Brouwer j.m.
Beertje van Hasel j.d. beide van Nieukerk
Bij ons getrout den 16 december
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Bytie van Hasel

dochter (zesde kind, tweede huwelijk) van Maes van Hasel en

Geertje Heyndrickx Vlieckendochter

zie pag. 122.

gedoopt te Nijkerk den 14 april 1666

Bytie is tweelingzuster van Beertie van Hasel. Zie pag. 132.
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Gerrit van Hasel

zoon (zevende kind, tweede huwelijk) van Maes van Hasel en

Geertje Heyndrickx Vlieckendochter

zie pag. 122.

gedoopt te Nijkerk den 10 november 1668.
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Berent van Hasel

zoon (achtste kind, tweede huwelijk) van Maes van Hasel en

Geertje Heyndrickx Vlieckendochter

zie pag. 122.

gedoopt te Nijkerk den 24 maart 1672.
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Lubbert van Hasel

zoon (negende kind, tweede huwelijk) van Maes van Hasel en

Geertje Heyndrickx Vlieckendochter

zie pag. 122.

geboren te Nijkerk den 15 september 1676
gedoopt te Nijkerk den 17 september 1676

Lubbert is tweelingbroeder van Elbert van Hasel. Zie pag. 137.
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Elbert van Hasel

zoon (tiende kind, tweede huwelijk) van Maes van Hasel en

Geertje Heyndrickx Vlieckendochter

zie pag. 122.

geboren te Nijkerk den 15 september 1676
gedoopt te Nijkerk den 17 september 1676

ondertrouwd te Nijkerk den 9 juni 1700
gehuwd te Voorthuizen den 23 juni 1700

met

Woutertje Wouters Snappers

van Voorthuizen

Kinderen:
Allen gedoopt te Nijkerk

Wouter 27 maart 1701 zie pag. 139
Maes 11 februari 1703 zie pag. 140
Wouter 26 october 1704 zie pag. 141
Wynick 14 maart 1706 zie pag. 142
Lubbert 19 december 1709 zie pag. 178
Geertien 21 mei 1711 zie pag. 179
Herijntje 18 juni 1713 zie pag. 180
Lubbert 26 januari 1716 zie pag. 181
Baartje 3 april 1718 zie pag. 182
Hendirk 15 maart 1722 zie pag. 183

Lubbert is tweelingbroeder van Elbert van Hasel. Zie pag. 136.

In het doopboek van de gereformeerde kerk van Nijkerk staat nog 
vermeld:
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Attestatie gegeven na Voorthuizen den 23 juni 1700.
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Wouter van Hasel

zoon (eerste kind) van Elbert van Hasel en

Woutertje Wouters Snappers.

Zie pag. 137

gedoopt te Nijkerk den 27 maart 1701.

Wouter is blijkbaar overleden vóór october 1704 aangezien zijn 
jongere broeder eveneens Wouter werd genoemd. Zie pag. 141.
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Maes van Hasel

zoon (tweede kind) van Elbert van Hasel en

Woutertje Wouters Snappers.

Zie pag. 137

gedoopt te Nijkerk den 11 februari 1703.
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Wouter van Hasel

zoon (derde kind) van Elbert van Hasel en

Woutertje Wouters Snappers.

Zie pag. 137

gedoopt te Nijkerk den 26 october 1704.

Versie 0.8   dd 1 juni 2013   *** FjvH *** Pagina 141/413



Genealogie van het geslacht "Van Haselen"

Wynick van Hasel

zoon (vierde kind) van Elbert van Hasel en

Woutertje Wouters Snappers.

Zie pag. 137

gedoopt te Nijkerk den 14 maart 1706
overleden te Amersfoort 21 Augustus 1762,

56 jaar oud,
gehuwd te Nijkerk den 12 december 1728

met

Marijtje Harmens van den Hogenboom van Amersfoort, overleden 
vóór 20 februari 1764.

Kinderen:
Allen gedoopt te Amersfoort

Hermijntje 1 november 1729 zie pag. 184
Elbertus 
   Wijnands 20 maart 1731 zie pag. 185
Johanna 10 november 1733 zie pag. 186
Hendrikus 14 juni 1735 zie pag. 187
Hendrik 12 october 1736 zie pag. 188
Albertus 26 augustus 1738 zie pag. 189
Hermanus
  (Hermannus) 29 december 1743 zie pag. 191

De bovengenoemde kinderen dragen den naam "van Haselen" 
omdat zij onder dien naam in de kerkelijke doopboeken alzoo 
werden ingeschrven. "Van Haselen" is een tweede 
naamvalsvorm van "van Hasel" welke vorm in die tijd veel-
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vuldig werd gebezigd. Zie verder hetgeen hieromtrent vermeld 
wordt op pagina 144.
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De naamsverandering van "van Hasel" in "van Haselen" heeft plaats 
gehad in de familie op de voorgaande pagina 142 vermeld.

Het trouwboek van de kerk van Nijkerk geeft aan dat in ondertrouw 
zijn gegaan op 20 november 1728

Wijnick van Hasel, jongeman van Nijkerk

met

Marijtje Harmens van den Hogenboom, jongedochter van Amersfoort

Betoon op Nijkerk den 12 december 1728.

Uit het doopboek der kerk van Amersfoort blijkt, dat op de 
voorgaande pagina genoemde kinderen tot ouders hadden:

Wijnand Elbertsz van Haaselen en 

Mary van den Hoogenboom.

De naam van Haselen heeft in den loop der tijden meer en meer den 
oorspronkelijken naam van Hasel verdrongen.

In diverse notariële acten van 1756 – 1764 wordt deze Wynick van 
Hasel steeds als Wynand van Haselen vermeld.
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Wynick van Hasel voorkomende op pag. 142 verkreeg in 1738, nadat 
hij 10 jaar in Amersfoort woonde, het burgerrecht van de gemeente 
Amersfoort, voor zicht en voor zijn 3e, 5e en 6e kind, zooals blijkt uit 
onderstaande afschiften uit het resolutieboek (inv. nr. 35) en het 
burgerboek (invent. Nr. 17) gemeente-archief Amersfoort.

Vergadering van den raad Lunae 15 december 1738

Op de requeste van Wynand van Hasel, geboortig van Nijkerk, den 8 
dezer commissoriaal geappointeerd is goedgevonden te disponeeren 
als volgt:

Borgers.
De regeerders der stad Amersfoort, gehoord het rapport van de 
heeren Temmink en Pannekoek, Schepenen, haar Ed. Agtb.  
gecommitteerden, admitteren den Suppliant neffens deszelfs  
huysvrouw Maria van den Hoogenboom en haar beder drie kinderen 
met naamen Jannitje, Henricus en Elbertus van Hasel, alle hier  
geboren tot borgers deezer stad, mits betalende de leges en doen 
den eed daartoe staande, welken eed den suppliant heeft gedaan,  
actum U.t.s.

Burgerwetboek Gemeente Amersfoort Archief. (invent. Nr. 17)

1738. 15 dec.
Wijnand van Hasel, geboortig van Nijkerk, 't borgerschap gewonnen 
en voor zijn 3 kinderen Jannitje, Henricus en Elbertus.
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Het familiewapen werd gevoerd door Wijnand van Hasel (van 
Haselen) die gehuwd was met Maria van den Hogenboom (zie pag. 
142), hij was tabaksplanter en handelaar en stierf 1762 (2e helft 18e 
eeuw). Dat hij het wapen voerde blijkt uit de onderstaande gegevens.

Volgens den heer J.C.P.W.A. Steenkamp te Den Haag dateert het 
origineele lak in zijn uitgebreide collectie aanwezig, uit de 18e eeuw, 
gezien de stijl waarin het wred vervaardigd, n.l. Rocco-stijl.

Genoemde Wijnand van Haselen was de eenige, die in dien tijd in 
goeden doen was. In de inventarisatie van zijn boedel na zijn 
overlijden, opgemaakt door notaris Anthonie Methorst, komt voor 
"een koper wapen" (zie pag. 159). Dit was geen schiet- of 
steekwapen. Deze kunnen niet van koper zijn. Bovendien worden 
deze wapens, welke in zijn bezit waren afzonderlijk in de 
inventarisatie genoemd als "een pistool" en een "Snaphaan" (zie pag. 
160 en 161).

Een getrouwe afbeelding van bovengenoemd lak is in het familie-
archief aanwezig, terwijl tevens daarin is te vinden een uitgebreide 
correspondentie met den heer Steenkamp inzake het wapen.

Het lak vertoont een gevierendeeld wapen een z.g. Alliantiewapen, 
1e en 4e kwartier een klimmende haas, symbool van de familie van 
Hasel(en) en 2e en 3e kwartier een klimmende leeuw vermoedelijk 
dat van de familie van den Hogenboom.

Het origneele lak ontving de heer
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Steenkamp ± 30 jaar geleden van Mr. Miedema, dir. Haarlemsche 
Hypotheekbank.

Bovendien kocht de heer Steenkamp in 1927 op een auctie van 
Stockum's Antiquariaat, een wapenteekeningtje in kleur, 
voorstellende uisluitend het 1e kwartier, n.l. de klimmende haas, 
afkomstig uit de bekende collectie van wijlen kolonel J.D. Wagner.
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In verband met het overlijden van de drie kinderen van Wijnick van 
Hasel en Marijtje Hermens van den Hogenboom komkt het volgende 
voor in het archief van den Ned. Herv. Kerk, Alhier.

Rekeningen

Ontvang voor de huur der kerkgraven:
Voor een oude doode met een platte kist 10.-.-.
Van een verhoogde kist 14.-.-.
En van een kind dat onder den arm gedragen word half geld.
Des heeft de kerk het loon der dootgravers te betaalen.
Ende als er vier kisten in een graft gezet zijn, zoo en magh 
hetzelve graft in 10 jaaren niet werden geopend conforrm de 
ordenantie en resolutie van de Heeren Regeerders.

1736 den 3 septemb. 't kind van Wijnand van Hasel 1 – 5 -
1737        28 maart 't kind van Wijnand van Hasel 1 – 5 - 

Zuidkerk 17 beun 8 graft
1737      30 nov. Een kind van Wijnand van Haasel 1-5-

Middelkerk 22 beun 1 gr

Ontvang van de kleyne klock:
Daarvan betaalt word f 1-.-
Waarvan vrij en Exempt syn die van 't Blocklands Gasthuys 
alsede de persoonen die de Poth genieten mits deselve op 't 
kerkhoff begraven worden.
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1736 dd 3 septemb. 't kind van Wijnand van Haasel 1 - . -
1737      28 maart 't kind van Wijnand van Hasel  1 - . -
1737      30 nov 't kind van Wijnand van Haasel 1 - . -

Bovenstaande betreft het overlijden van de kinderen genaamd 
Hermijntje, Elbertus en Hendrikus.
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Levensbijzonderheden van

Wijnand van Haselen (Wynick van Hasel)

en

Maria van den Hogenboom

Wijnand van Haselen was tabakshandelaar en planter. Hij 
verbouwde zelf tabak op het Hoogland buiten Amersfoort. Dit blijkt uit 
een paar notarieele acten, aanwezig in het Rijksarchief te Utrecht 
waarvan de inhoud in 't kort hieronder volgt:

Notaris Wilhelmus Gualterus van Veerssen

1756 – 1785

14 december 1756

Wijnand van Haselen en Maria van den Hogeboom e.l. en 
borgers van amersfoort huren voor den tijd van 6 jaar van 
Hendrik Peperhoven 2 morgen land "om te tabakken", met 
schuur, kisten en pomp, gelegen onder Hoogland of Emeclaar.

23 november 1762

Maria van den Hogeboom wed. Wijnand van Haselen huurt 
voor 3 jaar vorengenoemde 2 morgen land.

20 februari 1764

Maria van den Hogeboom wed. Wijnand van Haselen, 
gewoond hebbende binnen Amersfoort op Bloemendal, 
overleden zijnde, vragen nu haar kinderen en erfgenamen: 
Hendrik van Haselen, meerderjarig, Albert van Haselen, 
Johanna
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van Haselen getrouw met Evert Toonen van Nieuwerberg, en 
Hermanus van Haselen, minderjarig, om ontheffing van huur 
van vorengenoemde 2 morgen land.

Na zijn dood was en flinke voorraad goede tabak aanwezig, hetgeen 
is te vinden in de hierna vermelde inventarisatie van den boedel, 
opgemaakt door notaris Methorst, 20 maart 1764, nadat ook zijn 
vrouw was overleden. Zie pag. 163.

Zij vrouw Maria van den Hogeboom dreef, zooals in vroeger tijd veel 
onder de burgers voorkwam, een eigen zaak. Zij had n.l. in het door 
hen bewoonde huis aan de westzijde van de Bloemendalschestraat 
een winkel in garen, band en manufacturen, welke zaak van 
beduidende omvang moet zijn geweest, gezien de groote voorraad 
goederen welke in de zoo juist genoemde inventarisatie van den 
boedel na haar dood wordt vermeld. (zie pag. 164 en volgende).

Het pand aan de Bloemendalschestraat met het daarnaast staande 
huis waren beide hun eigendom. Het is hen dus kennelijk goed 
gegaan in het leven.

Hieronder volgt in verkorte vorm den inhoud van diverse notarieele 
acten welke op hun beider leven, laten en doen betrekking hebben:

Notaris Anthony Voskuyl. 1758 – 1809

28 juli 1762

Testament van Wijnand van Haasel en Maria Hoogeboom,
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e.l. wonende te Amersfoort, waarvan de eerste ziek te bed 
ligt. Als ergenamen worden genoemd: hun zoons Hendrik en 
Hermannus van Hazel, welke apart ieder f. 200,- krijgen, 
terwijl het overige komt onder vruchtgebruik van den 
langstlevende met voor de kinderen ieder een gelijk deel.

31 januari 1764

Marie Hoogeboom Wed. Wijnand van Haasel benoemt tot 
voogden over haar minderjarigen zoon Hermannus van 
Haasel, haar meerderjarigen zoon Albertus van Haasel en 
Evert Toonen van Nieuwerberg, gehuwd met haar dochter 
Johanna van Haasel.

In de registers van transporten enz. van Amersfoort 1725 – 1798 
(Rijksarchief Utrecht) komt voor:

22 mei 1751.

Transport van 2 huizen, bestaande in 3 woningen naast 
elkander gelegen binnen Amersfoort, op Bloemendal aan de 
Westzijde der straat, aan Wijnand van Hasel, burger te 
Amersfoort, het bij openbare gerechtelijke afslag d.d. 19 april 
1749 toegewezen.

In het gemeente archief van Amersfoort bevindt zich onder inv. No. 
144 een boek genaamd: "Blaffert van het huys en dubbelt huysgelt 
der Huysingen en gebouwen binnen Amersfoort en desselfs 
vrijheijd", aanvangende 1755.

In dit deel worden all huizen in de 
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stad en daarbuiten met hun nummers genoemd.

Volgens de alphabetische klapper werd de Westzijde van 
Bloemendal genummerd beginnende aan 't Sand dus loopende naar 
de Wal of buitenpoort. De Oostzijde daarentegen werd genummerd 
vanaf de Wal of buitenpoort naar de Weversingel.

Uit de "blaffert" zelf blijkt dat op fol 151 wordt begonnen met de 
nummering op Bloemendal.

Op folio 152 recto bovenaan treft met aan:

No. 902 Barnard Brouwer, bombazijdewerker 3. - . -

Later werd bijgeschreven:

Nu Claas van Maaren
Nu Wijanand van Haselen

Op folio 153:

No. 909 Wijnand van Haselen tabaxplanter 4. - . -

Nu Elbertus van Haselen (zie pag. 185)
Nu Willem van Eede de oude.

De hoek van de Bolderstraat was genummer 896 (fol. 151) terwijl het 
laatste huis werd genummer 916 (fol. 154). Dan volgt "nog aan de 
Poort onder de walle enz." Hieruit volgt dat Wijnand van Haselen 
woonde op No. 909 of het achtste huis vanaf de hoek bij het 
Plantsoen.

Behalve No. 909 was dus blijkbaar
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No. 902 ook zijn eigendom. Zijn voorganger in den eigendom van dit 
huis was Claas van Maaren de vader van zijn schoondochter. (zie 
pag. 189).

In verband met bovenstaande aankoop kan worden medegedeeld 
dat deze panden 13 jaar in het bezit van de familie zijn geweest. In 
1764 werden zij weder verkocht blijkens een raadsbesluit dat werd 
gevonden in het gemeentearchief van Amersfooort voorkomende in 
de Resolutieboeken deel 1764 – 1766 No. 35 van den inventaris n.l. 

Ordinaris vergadering van den Raadt Lunae 19 maart 1764.

Op requeste van Albertus van Haselen en Evert Toonen van 
Nieuwenbergh als voogd over Hermanus van Haselen verzoekende 
permissie ten opzigte van de voorn. onmundigen Hermanus van 
Haselen omme zekere twee huizen ofte drie wooningen, staan op 
Bloemendal en specterende tot den boedel van wijlen deszelfs 
ouders Wijnant van Haselen en Maria Hoogeboom tot reddinge van 
dien boedel publicq te verkopen, en alsdan aan de kopers te 
transporteren, is goedgevonden te doen stellen:

De regeerders der stad Amersfoort gehoort hebbende het rapport 
van de heeren van Bemmel en Cornelis van Deventer, Schepenen, 
haar Ed. Achtb. gecommitteerderns, permitteren de supplianten de 
drie woningen, hierinne gemelt, publicq te verkopen en aan de 
koopers te transproteren.
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De interessante acte betreffende de inventarisatie van den boedel na 
den dood van Maria van den Hogenboom, weduwe van Wijnand van 
Haselen, verleden voor notaris Anthonie van Methorst (1727 – 1788) 
d.d. 20 mei 1764, aanwezig in het Rijksarchief te Utrecht, volgt 
hieronder volledig, behalve het vijde capittel betreffende "allerhande 
winkelwaren". Deze worden zoo buitengewoon gedetailleerd vermeld 
dat zij 11 à 12 bladzijden in dit boek zouden vragen. Van de 
gelijknamige goederen is daarom hier alleen het totaal vermeld.

Inventaris en Abbema boedelcedulle doen maaken en instellen bij en 
de van weegen Albertus van Haasele, meerderjarige jongeman, en 
Everd Tonen van Nieuwenberge, in qualité als bij acte op den 31e 
januarij 1764 voor den notaris Antony Voskuyle en seekere getuygen 
alhier gepasseerd en aangestelde momboirs en voogden over 
Hermannes van Haselen onmundige naagelaatene soon van 
Wijnand van Haselen en Maria Hogeboom in haer leeven egteleiden 
zoo en in dier boegen als den Boedel en naalaatenschap van de 
voornoemde Maria Hoogeboom weduwe van Haselen op dato van 
desselfs overlijden door de rendanten in deesen is bevonden.

Diend voeroff kortelijk te worden gepremitteerd,

Dat de voornoemde Wynand van Haselen op den 28e july 1762 zijn 
met en beneffens zijn voormelde huysvrouw Maria Jogeboom zijn 
gecompareerd voor den notaris Antony voskuyl en seecekre 
getuygen binnen deese stad. Alwaar deselve verklaerd hebben in 
cragte van de ordannan-

Versie 0.8   dd 1 juni 2013   *** FjvH *** Pagina 155/413



Genealogie van het geslacht "Van Haselen"

die deeser stad Amersfoerd te willen disponeeren over haere 
goederen en daerbij hebben gepreeligateerd aan haer twee soonen 
metnamen Hendrik en Hermannis van Haselne yder een somme van 
twee hondert gulden, en dat om sonderlinge reedenen haer daartoe 
moverende.

En vervolgens malkanderen daerinne gemaakt de usufructiën Lijftogt 
sijn off haar leven lang gedurende.

Sooals der vornoemde gewesene Egtel. malkanderen hadden 
gesteld tot voogd off voogdesse over haere naatelaatene onmundige 
kind off kinderen, met magt van assumitie substitutie en surrogatie.

Zijnde de voern. Maria Hogeboom wed. van haselen naederhand op 
den 31e january 1764 gecompareerd voor denselven notaris Voskuyl 
en getuygen alwaer deselve in cragte van de voirz magt tot momboirs 
en voogden over haer nog minderjarige soon Herman van haselen 
heeft genomineerd de Rendanten in desen weshalven deselve 
getreden zijn tot Inventarisatie invoegen en maniere als volgt:

Eerste Capittel van allerhande Inboedel en Huysraad.

In de voorkamer

Twee witte gordijnen voor de Glaasen
Een schootelrik, en daerop vijff delfse aardewerk schotels
Seven dito borden
Een rikje en daerop drie schootels vijff borden
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Een cleyn rikje en daerop ses schooteltjens delf
Een vierkant tafeltjen
Een Leuningstoel
Een teerikje en daerop vijff delfse schoteltjens, ses 
porceleyne coppen en schoteltjens coffygoed
Ses dito Theegoed
Ses delfse chocolaad koppen
Een tinne trekpot met zijn bakje daeronder
Een bruyne delfse spoelcom
Agt oneffen copjens
Twee delfse commen
Een ronde tafel
Een etenkasje daerin
Een tinne schoteltje
Twee dito aardewerk
Vier dito kleyne
Een melkcannetje
Een houte bak
Een doos
Een tobbetjen
Een Groote Eykecast en daerop vier roode delfse 
spoelcommen
Een delfs stelsel van 5 stuks
Een Teerikjen en daerop
Een tinne trekpot
Een spoelcom
Vier delfse schoteltjens
Veertien schoteltjens en
tien kopjens porceleyn
Ses delfse kopjens
Een thee bledtje
Twee bakjens
Twe groote delfse commen
Een beeldtje
Een Poth
twee groene gordynen en een valletje voor de
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bedstede
Twee bedden waervan een met zijn toebehoren
Laekens en dekens
Ses groote delfse schotels
Twee borst beeldtjens
Vier coffy coppen
Ses glaasen
Drie thee bledtjens
Een rikje met ses schoteljens
Een Stoel
Een paar camoesleere schoon (schoen) met silvere gespen
Een haspel

In het agterhuys

Een poppekasje
Twee schijfleyen
Een bak
Ses delfse schootels
Vijff copjens
Een schoorsteenkleedje
Een kettingh
Een haerdijser
Een tangh
Een ijzere blaaspijp
Een koopere ketel
Een asschup
Een aarde doofpoth
Een schilderije
Een Reyssack
Vijff poppekasjens
Een turffmand
Een vaatbank en daarop vijff grove aardeschotels
Twee trekpotten
Drie keuse kannetjens
Een hang candelaar
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Een Tinne bolskan
Een olypoth
Een soutvaatjen
Een suykerpoth
Een quispeldoir
Een tuytpotjen
Een cooper coffy kan met eene craan
Een dito met een Tuyt
Drie coopere keteltjens
Vier borsteljens
Vijff aarde borden
Een tinne kannetje van ½
Een bierkannetje
Een tinne vles
Een blik trommeltje
Een blikke coffyecan
Eenige roode potten schotels en borden
Een kooper keteltje
Een swarte coffyketel
Twee tinne bekertjens
Twee dito commetjens
Vier aarde schootels
Een rik met ses schootelen
Drie blikke Lampen
Een koper Wapen
Een tinne commetjen
Een koper enting confoir
Een scheerbekken
Een lepelrik met negen ronde tinne lepels
Een dito met twaalff ovale lepels
Een dito met twaalff metale lepels
Een dito met vijff ronde tinne lepels
Een dito met eenige houte lepeltjens
Een metaale tafelcrans
Een kopere schuymspaan
Een dito dexeltje
Een rikje met secen aarde borden
Een paar copere paerdetuyg gespen
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Een rik met vier schotels
En ses bonte borden aerdewerks
Een teerikje met eenige delfse copjens en schoteltjens
Drei wateremmers
Een Eykecasje en stelletje van drie stuks 
Twee schotels eenige prullen
Twee gordijnen en een valletje voor de bedstede
Een snaphaan
Een stelletje van drie stuks aerdewerk en 2 dito commen
Een theetafel
Een vierkante tafel
Een kleyn tafeltje
Een grooter vierkante dito
Een ovaal tafeltje
Negen stoelen
Een bijl een houte hamer
Een steker
Een gieter
Een Evenaar
Een seeff
Een doos
Een wastobbe
3 teeblaadtjens
Vijff spoelcommen
Een Ley
Een tobbetjen
Een opslag tafeltje
Een oude groote cast
Een stel van drien daerop drie beeldtjens
Nog twee teebledjens
Een spiegeltje

In agter camertje

Een bed met zijn toebehoren
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Twee gordijnen en een valletje
Vier cooper ketels groot en kleyn
Een metaale potjen
Een theekeetel
Een groote coffycan met drie craanen
Een blikke coffycan
Twee coopere schaalen
Een cooper snuffdoos
Eenige prullen
Een rik en schotels daerop
Ses borden
Nog vijff dito
Een kinder wagentje
Een dito koetsjen
Een hang kandelaar
Een slaademmer
Een groot coffy spit met twee standers
Een poff koekspan
Een hangijzer
Een rooster
Een pannekoekspan
Een bank
Een oude rafel
Een vleeskuyp
Een wastobbe
Twee luywagens
Twee besems
Een bak
Een houtebak met 18 bierglasen
Een kraft 
Eenpistool
Een Lantaaarn
Een goene deken
Een blauw tafelkleed
Twee bonte gordijntjens
Een geblomd taflekleed
Agt Lakens behalve die op de bedden leggen 
Drie sloopen behalve op de bedden leggende
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Twee witte gordijnen
Seven witte tafellakens
Twee dito bonten
Een wit schoorsteen cleedtjen
Nog een schoorsteen cleedtje
Een tabakskist op 't land staende

Tweede capittler van cleederen goud en silver van 
lijve van de laatst overleedene behoord hebbende

Negen en twintigh mutsen
Vier ondermutsen
Ses craplappen
Vijff kappen
Een silvere beugeltas
Vier goude bellen
Een silver cruysjen
Een corlijne ketting
Seven hemben
Agt roodbonte neusdoeken
Nog drie dito
Een damaste rok
Een dito calnijne
Een swarte gereijne dito (zijde)
Een swart eygen gereyd
Een koleure dito
Een platwerke hemterok
Een steepte hembdrok
Een gestreepte crevie
Een sonhoed
Een catoene Jak
Een seart marot Jak
Vijff enden kant
Drie broeken
Een faye
Twee roode schorteldoeken
Twee schoudermantels
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Tien blauwe schorteldoeken
Een roode baje rok
Een witte baje rok
Een roodstreepte rok
Een blauwe streepte das
Een roodstreepte borstrok
Een witte baye
Een borstjak
Een dito jak
Nog een jak
2 paar witte kousen
2 roye lappen
2 corsjetten

Derde capittel van droge Tabak

Twee stapels beste tabak van twee bossen breed, agt 
bossen hoog en twintigh bossen langh sijnde 't gewasch van 
den Jaere 1761

Twee stapels als voren breed hoog agt bossen en langh drie 
en twintig bossen beste tabak van het gewas van den Jaere 
1762

Drie stapels als vooren breed hoog vier bossen en langh 
agtien bossen van de beste tabak van Jaergewasch van 
1763

En nog een stapeltje beste tabak mede breed als vooren 
hoog vier, en langh elff bossen weesende van 't gewasch van 
den Jaere 1763 voorschreve

Twee stapels uytschot tabak breed 2 bossen hoog zes 
bossen en lang 15 bossen van 't gewasch van den Jaere 
1761

Een stapel uytschot breed als voren, hoog agt bossen en 
langh agtien bossen van 't Jaergewasch 1762
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Twee stapels als voren breed mede uytschottabak van vijff 
bossen hoogte, en tien Lengte, zijnde van 't Jaergewasch 
1763

Een stapel aardgoed tabak breed als vooren hoog tien 
bossen en lang dertien bossen van 't Jaargewasch 1762

En eyndelijk de partye aard en zandgoed van het laatste 
gewasch van 1763 nog in de schuur leggende

Vierde capittel van vaste goederen

Drie huysingen off aparte wooningen staande naast 
malkanderen aan de Westsijde van Boemendal omtrend de 
poort, daar aan de eene zijde Nieasius van Veerssen grutter, 
en aande andere sijde Gerrit Verloeff naast gehuyst en geërft 
zijn

Vijfde capittel van allerhande winkel waaren

269 1/3 elle sijdelint
497,50 ellen Fiessellint
16 volle stukken Fiesselint
Twee paar riemen
290 1/3 elle sijkoort
14 ¼ el silverkoord
29 ¾ elle wolle koord
5 ellen Jakkelint
32 ellen croplappeband
9 croplapsbanden
6 croplapsbanden
Een pakjen met cnoopen
Een pakje pluymelint
Een doos met paerdehaere cnopen
Twee doosen met bene knopen
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Een pakje wit lint
Twee doosen met gespen en snuydoosjens
Een mand met kemelshaer
Een mantje met salet
Een doos met craliëlen etc.
Een doos met cnoopen
Een doos met naalden
Een doos met cammen
Een doos met naalden en kaarten
Twee pakjens met spelden
Drie doosen met haken en oogen
Een pak met haken en oogen
111 ellen cant
14 tippen
118 elle schorteldoekeband
4 stukjens schorteldoekebnad
104 schorteldoekbanden
Twee stukjens koord
Ses stukjens jakkeband
107 2/3 elle viellen sijde lint
Een pakje van viellen sijdelint
Vrijft stukjens rijgsnoerelint
14 ellen rijgsnoerelint
192 lange rijgsnoeren
Tien stukjens vast lint
132 5/8 ellen haerpeelelint
21 ½ ellen hemdelint
202 7/8 ellen damlint
4 stukken damlint
70 ½ ellen blauw en wit koord
34 ellen gekeperd lint
37 ellen streept lint
15 ½ ellen blauwband
3 stukken blauwlijnt
37 1/3 ellen langet
Drie volle stukken langet
132 ¼ geweeven kant
61 ellen duysband
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Negen stukken duytsband
241 strengen stopgaaren
65 ellen stoopelint
69 ellen mutseband
18 stukjens mutseband
34 ellen Liskoord
6 stukken Liskoord
156 oortjenslint
33 stukken oortjenslint
3 stukken doodkistenlint
20 ellen dito lint
55 ½ ellen croplappelint
12 ½ ellen boeselaersgoed
203 1/3 ellen Vlaams Linnen
42 2/3 ellen gekoleurd Linnen
34 ½ ellen geblauwd Linnen
49 ½ wit linnnen
4 lapjens wit linnen
49 2/3 fijn Linnen daer een muts aff is
nog Linnen tot ses mutsen
nog ses mutsen
Een lap cloosterdoek van 4 ellen
2 ¾ el netteldoek
37 1/3 el smaldassengoed
10 ½ ellen kat in de sak
Een feytel
9 5/6 elle strook
44 elle witwerkjens
95 ½ ellen wit damsat
14 ellen wit Haerlemmer
52 ellen Ees linnne
77 ½ ellen bombasijde
Twee stukken bombasijde
1 stuk Turk bombasijde
17 ellen turksbombasijde
133 3/8 el wit hilversomsgoed
27 ½ ellen dimet
Een stuks ruwe bombasijde
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825 elle ruwe bombasijde
138 ellen platwerk
15 ¼ el streept hilversoms
2 ellen platwerk streept
7 ellen swart platwerk
118 2/3 ellen broekenstreep
48 ellen saay
1 ½ ellen blauw boeselaar
8 ellen gekoleurd Hilversoms
15 ½ ellen swarte Say
34 ½ ellen dobbelsteen
5 ½ el grauwe triellje
2 1/3 el rouw boeselaar
3 1/3 el streept arabisch
17 ¼ el blauwe ruytjens
21 1/3 el haarlemmer dobbelsteen
32 ¼ ellen arabisch
56 ellen gingang
39 ¼ ellen duyvelssterk
30 ½ ellen Franslinnen
1 1/3 ellen Leijdsplat
22 3/8 ellen Leijds baij
10 5/8 ellen streept
22 1/3 elle beste streept
7 1/3 ellen streep keelegoed
35 ¾ ellen eijgengereijd
25 ¾ el coleurd saij
16 1/3 el streept met bloemen
25 ¾ ellen blauw saij
5 1/3 elle estemin
Een stuk neusdoekgoed van 15
nog 64 neusdoeken
2 roye neusdoeken
6 roode arabische neusdoeken
6 roye dassen
12 el vries
3 ½ ellen swart streept
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103 2/3 ellen roode baij
18 ellen witte baij
70 ¼ el corsaij
8 schorteldoeken
4 lappen
vijft ellen graftneteldoek
drie linne broeken
Een dito hemtrok
3 streeptebroeken
16 ½ ellen sersij
82 ¾ ellen carsaij
19 ellen blauwe sersij
18 ¼ ellen swarte sersij
4 ellen blauwe dito
nog een lap coleurde sersij van 6 ½ ellen
2 1/8 el rood baij
42 ¼ el coleurd Laaken
21 el blauw laken
3 3/8 ellen swart laken
5 beste dekens
1 kinderdekentje
36 ¾ elllen gedrukte baij
9 ellen stijftlinnen
120 ¾ ellen rood arabisch
2 ¼ ellen rood bobbelsteen
3 gestreepte dassen
Een lapje rood bond
19 1/8 elle best dobbelsteen
397 ½ el cattoen
44 el Engels cits
37 ellen boekcits
9 ¼ ellen blauw oostindisch
184 ½ ellen calmijn
8 ½ ellen spiegeldamast
8 ½ ellen swart damast
66 1/3 ellen swart greijn
155 ½ ellen Greijn
38 genaijde mutsen
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28 stoopjens
17 paar handschoenen met vingers
6 paar dito sonder vingers
5 paar cleijne
4 paar kleyne sokken
13 paar kousebanden
3 Leijbanden
21 paar swarte manskoussen
10 paar blauwe manskousen
16 paar gekoleurde manskoussen
20 paar witte kousen
13 paar vrouwe koussen
13 paar swarte vrouwekoussen
8 paar grove coussen
13 paar manskousen wit en swart
6 paar dito swarte en wit
3 paar blauwe vrouwecoussen
51 paar Jongens koussen
59 paar kinderkoussen
4 pond en 3 lood saijet
21 pakjes saijet ijder van 1 pond
26 pond groft gaaren
3 ponden fijn gaaren
twee hondert strengen fijngaaren
3 pond halft gebleijkt gaaren
450 paar clompen
51 hooij herken
11 paar polsmofjens
83 ellen rokkeband
138 ellen galonlint
10 ½ pond vlas
21 ellen duytslint
2 gestrikte neusdoeken
16 ½ doosijn swarte cralen
6 ½ pond getaiijd garen
5 pakjes van ¼ pond sijde
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Sesde cappittel van allerhande Inschulden soo 
goede als quaade int boek van de overleedenen in te 
beurren staande

Elis Reyerszen een oude schuld van 14-10-
denselven op Nieuwe 14-15-
Claas van de Costenijp   5- 5-
Cornelis Fransen een oude schuld 12 .-
nog in 1763 op Nieuws 11-17-
Hessel op den Tolit  8-18-
Selis Rutten  6-13
Willem Everdtzen  5-19-
Cilia .... meyd van de Heer van Housem  2- 9-
De knegt van Gijsbert peterzen in de hoeft   1- .-
Leena van den brou   5- 6-
IJs van Hogewel   4-10-
Willem Tijsen 10-10-
Karel van beek   4-10-
Geertruijd Everdszen   4- 6-
Gerrit de Jaager   3-10-
Hermen .... in de Molesteeg   6-18-
Leyda .... op merkenhoef   2-  .-
Mare Staal   4-10-
Coba van der Heijden 11-  5-
Aaltjen de Wijs   4-  6-
Martje botters   7-  3-
Griet Maret   4-  4-
Griet ....   2-  6-
de vrouw van vergulde Gijs   3-  3-
Jan van barreveld   6-19-
Jan Gerritsen van bossendijk   5-  .-
Belij van Ling 10-10-
Gerrit van Couwenhoven   9-  .-
Jan Botter   4-  2-
Wouter van Leeuwen   4-13-
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Marie Pis   3-  .-
Marie Cohen haer suster   6-  4-
Louwis   4-  .-
Geurtjen bustelaar   5-  .-
Jan Meyer   9-10-
van den Bergh   1-  3-
Marie Kus    .-14-
Griet de Naijster   2-10-
Jaminet .... op 't kerkhoft 12-   .-
Griet van Minkelen   9-   .-
Priemtje ....   8-10-
Hent de Schoorsteenveger   3-  3-
Neeltje in de St. Jorisstraat   9-10-
Machteld Bosch   7-   .-
Anna Janse   2-10-
Keyenburg   9-   .-
Rijk Roos   8-  6-
Jan van Ling 17-18-
Nog denselven   6-  4-
En nog eens   4-  8-
Everd buzer   7-  1-
Evenraat 10-  5-
Jan Aardsen   4-  4-
Truij Swaan   6-11-
Everd Batteke 11-10-
Bogarijen 10-10-
Gerrit Dorethe   5-10-
Marie Coenen   2-  2-
Barendijn   2-16-
Leijda Sang   7-10-
Gijsbert van Harderwijk   2-   .-
Mink in de Hellestraat   4-10-
Jan Sibertsen   4-17-
de Kets   5-12-
Marie Clas   3-  7-
Ant .... bij de dievetoorn   5-10-
Cornelia .... rademakers dogter de Jongste   2-   .-
dogter van den selven
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rademaker   4-  .-
Claas van Steijmenberg 13-  .-
Toon Lap   9-  .-
Willem rot vant Jaar 1761 en 1762 samen 18-  .-
Claas int Veen   2- 7-
Aalten Kees   5-  .-
Elsabe   1- 7-
Lubbertje Sluyt   3-  .-
de zoon van Jan Marees   2-10-
Evertjen op de Geer   4-  .-
Peter de Heyer   5-  .-
Peet Stol    .-12-
Oude Corendijk   2-  .-
zijn dogter   2-10-
Truy ... in de St. Jorisstraat 12-  .-
Noldus Birkhoven   3-14-
Nelletje Peeten   5-  .-
Megteld Pret   7-  .-
Daam van Raald   4-  2-
Prit van Raald   3-  1-
Cristina Moesman   9-  .-
de Soesder boerin   1-18-
daam botter   3-16-
Wouter Wels zijn cnegt   3-  .-
Reijer Ruttens dogter   3-  .-
Wouter Wels   1-16-
Roeije Kees 13-  .-
Hermans Griet   1-10-
Jan Prins   6-10-
Henrik Wit   8-17-
Hendrik van Doeverden   7-  2-
Jan den Ulk   2-  5-
Jan dubbelden beset   5-  0-
Dirkjen den Lieuwerik 13-10-
Oetje Sukkel   8-18-
Aard van Winterswijk   3-  3-
Lijben Verhaal   9-  5-
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Willem Verhoeft 7-  1-
Saartjen 1-13-
Peter ducaat 9-  .-
Hendirk Buys 2-14-
Gerritje .... op de breestraat 1-  9-
Vrouw van Lesteren 2-12-
Ant van de pont 2-12-
Marie ter Lingh 2-15-
Oet Aardszen op Schothorst 7-   .-
Jan Aardsens dogter 5-   .-
Manus Dool 4-   .-
Aard Suiger aan d ham 3-   .-
Jan Sangh 3-18-
Aaltje Cnelis aan de duysterwijk 1-  9-
Jans int Veen 2-16-
Jan Tins 4-10-
Wouter de Jaager 1-19-
Megteld Pret 13-  .-
Gijsbertz van Hogewel zijn zoon 4-10-
Gijsbert van Hogewel 9-   .-
Megteld van den hove 3-  7-
Gerrit de Schipper 8-  1-
Jan op Lagerhorst 8-  9-
Truij aan de capel 9-   .-
Jannetje raademakers 18-3-
Jan Tonnsen 16-3-
Geurd boon van Hogewel 12-8-
Jan Dirksen dogter  4-17-
Everd Jansen op Deulhorst  3-16-
Reijer Rutten zoon  6-10-
van den hoovens vrouw  4-15-
Anna Pret  8-17-

Sevende capittel van contante geld.

tselve kort naa t afsterven van de weduwe naa geteld zijnde 
naa dat daer uijt eerst
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eenige weijnige doodschulden die hier naa niet mede onder 
de doodschulden worden gebragt, is doer de voogden en 
kinderen aan allerhande specie bevonden bij cas te zijn de 
somme van een hondert vijft en seventigh gulden dus alhier 
de selve

Agste cappittel van Schulden en Lasten

Deesen boedel is verschuldight aan de naavolgende 
cooplieden van allerhand winkelwaaren tot Utrecht alsse

aan Jacob van Marienhof een somme van 343-  3-  9
aan Hendrik van Marrienhof 579-  1-  8
aan Carel Schouten 650-   .-   .
aan Jacob van Nieuwendijk   90-18-   .
aan Hendrik Rove 372-  5-  4
Aan Peeter van Arkel 165-  8-   .
aan Cr van Dulken 369-17-  4
aan D. Van der Heijden 287-  4-   .
aan M en J van Heuven   38-10-14
aan Wijnand Coopman 177-15-  8
aan Leendert Noordijk   75-13-  8
aan Gijbertus Reytsz 1238-16- .
aan vrouw Ravenswaij   75-  5-   .
aan Hakman   26-10-   .
aan Jan Blok alhier 329-  6-  6
aan juftvrouw aan de Ruijgeduyst voor 
huyshuur en geleend geld 258-  2-14
aan de cruidenier hondius   52-13-   .
aan de weduwe van Gerard van de Ruijgeduyst   20-  2-   .
aan de weduwe Overhorst   20-12-  8
aan Rootselaar     9-13-   .
aan Truut van bemmel     2-19-   .
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aan den Procureur Antony van Veerssen 
voor verschenen Landhuur 350-   .-   .
Den Nots Antony Mehorst comt voor t maaken
formeeren en vervolgens op zegel schijven
van deese Inventaris en boedel cedulle met 
alle vacatien daer onder begrepen te samen   15-15-   .
voor een zegel daertoe betaald       -11-   .
voor t dubbeld van dien voor den rendant
en voogden    10-10-  .
zegel daertoe betaald        -11-  .
voor 't collationeeren en authentiseeren van
dat dobbeld      1-  4-  .
Aan Hanna van Veerssen voor solderhuur     18-  .-  .
nog een Jaer solderhuur       9-  .-  .
Jan Staal     13-10- .
Aan Everd van Nieuwenbergh aan verschot     55-  9- 4
Aan Witten Rieboom tot Rotterdam voor 
geleverde kousen   204-   .-  .
Jan Bruimg van Sinnes   103-15-  .

Negende cappittel van Legaaten door de 
overleedenens gewesen egtelied samen gemaakt

De overleedene Wijnand van Haselen en zijn huysvrouw 
Maria van de Hoogeboom hebben bij haer testament van 
dato als in de prae misse deeser gepreelegateerd en 
gemaact aan haer soon Hendrik van Haselen een some van

200-   .   .
Item aan haer soon Hemannis van Haselen 
mede een somme van 200-   .-   .
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Tiende capittel van doodschulden van de laatste 
overleedene Maria Hoogeboom

Betaald aan 't Geluij van St Joriskerk 10-   .-
Item aan de catholijke kerk ad pios usus 20-   .-
Aan bier op de begraffenisse Betaald 21-17-
Aan de Groeftbidders sonder haer Leges   6-  6-
Aan 't ontkleeden van den overledene   2-16-
Aan het doodkleed   1-   .-
Aan Genever samen    .-10-
Aan brood    .-  2-
Aan soutevisch   1.  5-  8
Aan Boter   2-17-
Aan suijker en beschuyt   1-10-
Aan de doodkist   5-  5-
En accijs van dien   1-10-
Aant baerlaaken    .-   .-

Welke vorenstaanden Inventaris en boedelcedullen de voogden en 
Rendanten indeesen verklaerden hebben gedaan maaken en 
Instellen naar haer beste kennisse en weetenschap sonder ter 
quaader trouwe verswegen agtergehouden, te veel oft te weynigh 
daer opgesteld of gebragt te hebben, en bereijd te zijn om indien 
naamaals nog het eene oft andere tot voor oft naadeel van desen 
boedel tot haere kennisse mogte opkoomen dese daer meede ten 
allen tijden te zullen amplieren en redresseren sooals sulx bevonden 
sal worden te behooren en daeromme daerop te willen doen den 
gewoonelijken boedel Eed, des 't t oirconde door rendanten 
ondertekend ten overstaan
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van den onder geschreven notaris binnen Amersfooort op den 20e 
mei 1764

dit is het + merk door

Evert Tonen van Nieuwenbergh gesteld

Albertus van Haselen

Mij present

A. Methorst Nots.
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Lubbert van Hasel

zoon (vijfde kind) van Elbert van Hasel en

Woutertje Wouters Snappers.

Zie pag. 137

gedoopt te Nijkerk den 19 december 1709
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Geertien van Hasel

dochter (zesde kind) van Elbert van Hasel en

Woutertje Wouters Snappers.

Zie pag. 137

gedoopt te Nijkerk den 21 mei 1711
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Hermijntje van Hasel

dochter (zevende kind) van Elbert van Hasel en

Woutertje Wouters Snappers.

Zie pag. 137

gedoopt te Nijkerk den 18 mei 1713

Versie 0.8   dd 1 juni 2013   *** FjvH *** Pagina 180/413



Genealogie van het geslacht "Van Haselen"

Lubbert van Hasel

zoon (achtste kind) van Elbert van Hasel en

Woutertje Wouters Snappers.

Zie pag. 137

gedoopt te Nijkerk den 26 januari 1716
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Baartje van Hasel

dochter (negende kind) van Elbert van Hasel en

Woutertje Wouters Snappers.

Zie pag. 137

gedoopt te Nijkerk den 3 april 1718
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Hendrik van Hasel

zoon (tiende kind) van Elbert van Hasel en

Woutertje Wouters Snappers.

Zie pag. 137

gedoopt te Nijkerk den 15 maart 1722
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Hermijntje van Haselen

dochter (eerste kind) van Wijnand van Hasel Elbertsz en

Mary van den Hogenboom

Zie pag. 142

gedoopt te Amersfoort den 1 november 1729

overleden te Amersfoort vóór 30 november 1737

zie pag. 149

begraven te Amersfoort in de St. Joriskerk op den Hof onder het 
luiden van de kleine klok.
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Elbertus van Haselen

zoon (tweede kind) van Wijnand van Hasel Elbertsz en

Mary van den Hogenboom

Zie pag. 142

gedoopt te Amersfoort den 20 maart 1731

overleden te Amersfoort vóór 30 november 1737

zie pag. 149

begraven te Amersfoort in de St. Joriskerk op den Hof onder het 
luiden van de kleine klok.
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Johanna van Haselen

dochter (derde kind) van Wijnand van Hasel Elbertsz en

Mary van den Hogenboom

Zie pag. 142

gedoopt te Amersfoort den 10 november 1733

gehuwd te Amersfoort met

Evert Toonen van Nieuwenberg

Versie 0.8   dd 1 juni 2013   *** FjvH *** Pagina 186/413



Genealogie van het geslacht "Van Haselen"

Hendrikus van Haselen

zoon (vierde kind) van Wijnand van Hasel Elbertsz en

Mary van den Hogenboom

Zie pag. 142

gedoopt te Amersfoort den 14 juni 1735

overleden te Amersfoort vóór 30 november 1737

zie pag. 149

begraven te Amersfoort in de St. Joriskerk op den Hof onder het 
luiden van de kleine klok.
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Hendirk van Haselen

zoon (vijfde kind) van Wijnand van Hasel Elbertsz en

Mary van den Hogenboom

Zie pag. 142

gedoopt te Amersfoort den 12 october 1736

gehuwd te Amersfoort den 19 juni 1764 met

Annetje Willmes     Roomszeg.

Kinderen:

Allen gedoopt te Amersfoort

Wijnand 18 september 1764 zie pag. 192
Hermanus 25 april 1766 zie pag. 193
Wilhelmus 17 januari 1768 zie pag. 194
Maria 6 april 1770 zie pag. 195
Maria 20 december 1771 zie pag. 196
Albertus 29 october 1773 zie pag. 197
Johannus 24 december 1775 zie pag. 198
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Albertus van Haselen

In het limatenboek der N.H. Kerk staat de naam vermeld als Elbertus

zoon (zesde kind) van Wijnand van Hasel Elbertsz en

Mary van den Hogenboom

Zie pag. 142

gedoopt te Amersfoort den 1 november 1729

overleden te Amersfoort den 29 juni 1788, 49 jaar oud

gehuwd te Amersfoort den 11 mei 176 met

Maria van Maaren

dochter van Klaas van Maaren en Margaretha van Harderwijk, 
overleden te Amersfoort den 4 april 1789 's avonds.

Kinderen:

Allen gedoopt te Amersfoort

Maria 12 februari 1762 zie pag. 199
Wijnand geb. 5 februari 1763 zie pag. 200

ged. 6 februari 1763
Nicolaas ged. 25 mei 1764 zie pag. 203
Nicolaas ged. 7 september 1779 zie pag. 204

Albertus (Elbertus) van Haselen deed belijdenis des geloofs in de 
Ned. Hervormde Kerk (St. Joriskerk) te Amersfoort, april 1762.

Maria van Maaren deed belijdenis des geloofs in die kerk maart 
1769, volgens archief
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dier kerk inv. 53. Namens der ledematen in de kerk van Amersfoort 
1692 – 1853, resp. fol 122 en 131.

Volgens een notarieele acte, verleden 9 december 1772 ten 
overstaaan van notaris Anthony Voskuyl te Amersfoort, stellen 
Albertus van Haselen en Aalbert Ruytenbeek zich als borg voor 
Wynik Theunis anders genaamd Wijnand Siddre. (Rijksarchief 
Utrecht).

Volgens een notarieele acte, verleden 6 december 1773 ten 
overstaan van notaris Anthony Voskuyl te Amersfoort, benoemen 
mon. Albertus van Haselen en Maria van Maren, e.l. elkaar 
wederkeerig tot momber over hun na te laten onmundige kinderen. 
(Rijksarchief Utrecht).

Volgens een acte in het rechterlijk archief van Amersfoort (No. 436), 
verleden 26 augustus 1765 erkennen Albertus van Haselen en Maria 
van Maaren e.l. schuldig te zijn aan Johanna van Veerssen een som 
van f. 200.-, met als onderpand een huis te Amersfoort op 
Bloemendaal aan de westzijde der straat. Afgelost 27 mei 1785 
(Rijksarchief Utrecht).

Albertus (in het register der overledenen van de St. Joriskark staat 
Albartus) werd begraven 3 juli 1788 in de St. Joriskerk te Amersfoort. 
N.K. 2203 2 gr. Aan rechten werd betaald f. 2.-.
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Hermanus van Haselen

zoon (zevende kind) van Wijnand van Hasel Elbertsz en

Mary van den Hogenboom

Zie pag. 142

gedoopt te Amersfoort den 29 december 1743

overleden te Amersfoort den   november 1764, 20 jaar oud.

Hij werd begraven in de St. Joriskerk den 7 november 1764.
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Wijnand van Haselen

zoon (eerste kind) van Hendrik van Haselen en

Annetje Willems

Zie pag. 188

gedoopt te Amersfoort den 18 september 1764
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Hermanus van Haselen

zoon (tweede kind) van Hendrik van Haselen en

Annetje Willems

Zie pag. 188

gedoopt te Amersfoort den 25 april 1766
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Wilhelmus van Haselen

zoon (derde kind) van Hendrik van Haselen en

Annetje Willems

Zie pag. 188

gedoopt te Amersfoort den 3 januari 1768
(Archief Ned. Herv. Kerk: Contraboek der gedoopten te Amersfoort 
1767 – 1795)

(In de klapper op de doopboeken aanwezig in het archief der 
gemeente Amersfoort staat als doopdatum 17 januari).
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Maria van Haselen

dochter (vierde kind) van Hendrik van Haselen en

Annetje Willems

Zie pag. 188

gedoopt te Amersfoort den 6 april 1770.

Vermoedelijk reeds overleden vóór december 1771, aangezien haar 
jongere zuster eveneens Maria werd genoemd.
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Maria van Haselen

dochter (vijfde kind) van Hendrik van Haselen en

Annetje Willems

Zie pag. 188

gedoopt te Amersfoort den 20 december 1771.
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Albertus van Haselen

zoon (zesde kind) van Hendrik van Haselen en

Annetje Willems

Zie pag. 188

gedoopt te Amersfoort den 22 september 1773.

(Archief Ned. Herv. Kerk: Contraboek der gedoopten te Amersfoort 
1767 – 1795)

(In de klapper op de doopboeken aanwezig in het archief van de 
gemeente Amersfoort staat als doopdatum 29 october).
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Johannes van Haselen

zoon (zevende kind) van Hendrik van Haselen en

Annetje Willems

Zie pag. 188

gedoopt te Amersfoort den 24 december 1775.
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Maria van Haselen

dochter (eerste kind) van Albertus van Haselen en

Maria van Maaren

Zie pag. 189

gedoopt te Amersfoort den 12 februari 1762.

overleden december 1763, 1 jaar en 10 maanden oud.

Zij werd begraven in de St. Joriskerk N.K. 7 B. 6 gr. Aan rechten 
werd betaald f 1-5-0
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Wijnand van Haselen

zoon (tweede kind) van Albertus van Haselen en

Maria van Maaren

Zie pag. 189

geboren te Amersfoort den 5 februari 1763

gedoopt te Amersfoort den 12 februari 1762

overleden te Amersfoort vóór den 18 februari 1831, 68 jaar oud

gehuwd te Amersfoort den 6 november 1785 met

Alijda van Doornik

geboren 6 juni 1764

gedoopt in de Ned. Herv. Kerk St. Joris 8 juni 1764

dochter van Gerrit van Doornik en Rijka van Wageningen

Overleden na 27 juni 1838, 74 jaar oud.

Het huwelijk werd ingezegend in de Ned. Herv. Kerk, St. Joriskerk op 
den Hof door Ds. Jesaias Wildschut.
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Kinderen:

Allen geboren te Amersfoort

Albertus 7 october 1786 zie pag. 205
Gerardus 7 october 1787 zie pag. 206
Maria 16 april 1789 zie pag. 208
Rijka 5 augustus 1790 zie pag. 209
Klasina 24 maart 1792 zie pag. 210
Hermanus 24 januari 1794 zie pag. 211
Dirk 2 juni 1796 zie pag. 215
Hendrik 18 augustus 1798 zie pag. 216
Kornelis 6 december 1799 zie pag. 217
Dirkje 2 april 1801 zie pag. 218
Kornelis 6 april 1804 zie pag. 219

Wijnand van Haselen van kuiper van beroep.

Volgens een notarieele acte, verleden 6 april 1789 ten overstaan van 
notaris Gerrit Vogelesang te Amersfoort geeft Weynand van Haselen 
te kennen, dat op 29 juni 1788 te Amersfoort is overleden zijn vader 
Albertus van Haselen, nalatende Maria van Maaren; dat deze zijne 
moeder is overleden in den avond van den 4 april 1789, niets 
nalatende wegens aanhoudende ziekten, zoodat wellicht hare 
schulden niet eens betaald kunnnen wordenm, aangezien hij zelf ook 
in niet al te goede finacieele omstandigheden verkeert. Hij verklaart 
zijn moeder een goede begrafenis te zullen geven doch verder van 
de erfenis af te zien. (Rijkarchief Utrecht).

Voor notaris Anthony Voskuyl te Amersfoort geeft Wijnand van 
Haselen, burger en kuipersbaas te Amersfoort te kennen dat op 29 
juni 1788 zijn vader Albertus van Haselen, en op 4 april 1789 zijne 
moeder Maria van Maaren
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overleden zijn hem nalatende als eenige zoon en erfgenaam, doch 
dat hij wegens de vele schluden de erfenis niet wenscht te 
aanvaarden. (Rijksarchief Utrecht).

Acte van Boedelscheiding verleden 17 september 1792 ten 
overstaan van notaris Gerrit Vogelsang te Amersfoort. 
Boedelscheiding van de overleden Margaretha van Harderwijk 
weduwe Klaas van Maaren (zie pag. 189). Tot eenige erggenamen 
zijn benoemd haar zoon Hermanus van Maaren, haar kleinzoon 
Weynand van Hazelen getrouwd met Aleyda van Doornik (zoon van 
Albertus van Hazelen en Maria van Maaren), en haar minderjarige 
kleindochter Margaretha van Deth. (Rijksarchief Utrecht).

Volgens een notarieele acte, verleden 14 november 1800, ten 
overstaan van notaris Gerrit Vogelesang te Amersfoort blijkt het 
volgende: Wijnand van Haselen, meerderjarig, gehuwd en wonende 
te Amersfoort, als eenige in leven zijnde erfgenaam van zijn 
overleden neef Gerrit Hogeboom, geboortig te Amersfoort en in 1752 
van wegen de Kamer van Enkhuizen als soldaat met het schip 
Brouwer naar O. Indië vertrokken, machtigt 2 klerken de O.I.C. om 
de nog verschuldigde gage van zijn neef in ontvangst te nemen. 
(Rijksarchief Utrecht).
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Nicolaas van Haselen

zoon (derde kind) van Albertus van Haselen en

Maria van Maaren

Zie pag. 189

gedoopt te Amersfoort den 25 mei 1764

Aangezien zijn jongere broeder eveneens met den naam Nicolaas 
werd gedoopt kan worden aangenomen dat hij reeds vóór 7 
september 1779 is overleden.
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Nicolaas van Haselen

zoon (vierde kind) van Albertus van Haselen en

Maria van Maaren

Zie pag. 189

gedoopt te Amersfoort den 7 september 1779

overleden te Amersfoort, october 1779, 1 maand oud

begraven in de St. Joriskerk 28 october 1779

aan rechten werd betaald f. 1-10-.
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Albertus van Haselen

zoon (eerste kind) van Wijnand van Haselen en

Alijda van Doornik

Zie pag. 201

geboren te Amersfoort den 7 october 1786, zaterdag 5.30 uur v.m.

gedoopt te Amersfoort den 8 october 1786

overleden te Amersfoort den 13 juni 1859, 72 jaar oud

gehuwd te Amersfoort 27 juni 1838 met

Gijsberta van Rijswijk

geboren te Amersfoort 1789.

Zij was weduwe van . . . ., dochter van Otto van Rijswijk en Hendrika 
Schut.

Albertus van Haselen was winkelknecht (kruideniersknecht). Hij deed 
belijdenis des geloofs in de Ned. Hervormde kerk St. Joriskerk april 
1811 bij ds. Laan, volgens archief Ned. Herv. Kerk inv. 53, namen 
der ledematen in de kerk van Amersfoort 1692 – 1853. fol 187.
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Gerardus van Haselen

zoon (tweede kind) van Wijnand van Haselen en

Alijda van Doornik

Zie pag. 201

geboren te Amersfoort den 7 october 1787, zondag 5.00 uur v.m.

gedoopt te Amersfoort den 7 october 1787, zondag

overleden te Amersfoort den 15 october 1832, 45 jaar oud

gehuwd te Amersfoort den 23 februari 1813 

met

Barbara van Laar

gedoopt in de Ned. Herv. Kerk St. Joris 9 maart 1788

eenigst kind van Jacobus van Laar en Geertruy Gangelhof

overleden te Amersfoort den 19 februari 1825

Kinderen:

Allen geboren te Amersfoort

Wijnand geb. 16 juli 1813 zie pag. 220
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Geertruy ged. 22 october 1815 zie pag. 222
Jacobus geb. 1 october 1818 zie pag. 223
Albertus geb. 26 december 1820 zie pag. 225
Hermanus ged. 15 juni 1823 zie pag. 227
Geertruida ged. 25 december 1825 zie pag. 228

Gerardus van Haselen was kuiper van beroep en woonde aan de 
Bloemendalschestraat. Is aldaar gestroven aan de cholera 15 
october 1832.

Barbara van Laar deed belijdenis des geloofs in de Ned. Hervormde 
Kerk St. Joriskerk maart 1808, volgens archief Ned. Herv. Kerk, 
namen der ledematen in de kerk van Amersfoort 1692 - 1853. fol 
176, inv. 53.
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Maria van Haselen

dochter (derde kind) van Wijnand van Haselen en

Alijda van Doornik

Zie pag. 201

geboren te Amersfoort den 16 april 1789, donderdag 10.00 uur v.m.

gedoopt te Amersfoort den 16 april 1789, donderdag

overleden te Amersfoort den 4 september 1809, 5.30 uur v.m., 20 

jaar oud

begraven in de St. Joriskerk den 8 september 1809. M.K. 21 B. 10 G.
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Rijka van Haselen

dochter (vierde kind) van Wijnand van Haselen en

Alijda van Doornik

Zie pag. 201

geboren te Amersfoort den 5 augustus 1790, donderdag 11.00 uur 

v.m.

gedoopt te Amersfoort den 5 augustus 1790, donderdag

overleden te Amersfoort den 20 april 1806, donderdag 7.30 uur v.m., 

16 jaar oud

begraven in de St. Joriskerk Z.K. 4 B. 19.
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Klasina van Haselen

dochter (vijfde kind) van Wijnand van Haselen en

Alijda van Doornik

Zie pag. 201

geboren te Amersfoort den 24 maart 1792, zaterdag 1.00 uur v.m.

gedoopt te Amersfoort den 25 maart 1792, zondag

overleden te Amersfoort den 19 april 1869, 77 jaar oud

gehuwd te Amersfoort den 25 februari 1818

met 

Willem Holst

gedoopt in de Ned. Herv. Kerk St. Joris 9 april 1789

zoon van Ariën Holst en Grietje Roodesteyn.

Willem Holst woonde in de Muurhuizen en was fabrikant (weverij).

Klasina van Haselen deed belijdenis des geloofs in de Ned. 
Hervormde kerk, St Joriskerk, april 1811, bij Ds. Laan, volgens 
archief Ned. Herv. Kerk inv. 53, namen der ledematen in de kerk van 
Amersfoort 1692-1853 fol 187.

Versie 0.8   dd 1 juni 2013   *** FjvH *** Pagina 210/413



Genealogie van het geslacht "Van Haselen"

Hermanus van Haselen

zoon (zesde kind) van Wijnand van Haselen en

Alijda van Doornik

Zie pag. 201

geboren te Amersfoort den 24 januari 1794, vrijdag 8.00 uur v.m.

gedoopt te Amersfoort den 26 januari 1794, zondag

overleden te Amersfoort den 9 juni 1849, 55 jaar oud

gehuwd te Amersfoort den 18 augustus 1824

met 

Willemijntje van Sandbrink

gedoopt in de Ned. Herv. Kerk St. Joris 1 december 1791

dochter van Willem van Sandbrink en Elisabeth Kruyff

overleden 1876 te Amersfoort

Kinderen:

Allen geboren te Amersfoort

Aleida ged. 27 maart 1825 zie pag. 229
Aleida ged. 3 september 1826 zie pag. 230
Willem geb. 16 november 1828 zie pag. 231
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Wijnand 25 december 1830 zie pag. 233
Adrianus 27 februari 1834 zie pag. 236

Hermanus van Haselen was koopman (fabriceur). Hij bereisde vrijwel 
geheel Nederland en verkocht voornamelijk het z.g. "Amersf. 
gestreept" (een soort keper) dat in zijn opdracht door thuiswevers 
werd gemaakt. Thuis komende van een bezoek aan Barneveld 
voelde hij zich ziek en kreeg cholera. Hij was de eerste die aan de 
cholera epidemie, die toen uitbrak, is overleden. Hij woonde en stierf 
in het huis aan de St. Andriesstraat hoek Zuidsingel alwaar later de 
heer Van Lummel woonde en dat thans (1941) wordt bewoond door 
den heer Meester, decoratieschilder. 

Hermanus van Haselen deed belijdenis des geloofs in de Ned. 
Hervormde kerk. St. Joriskerk april 1816, volgens archief Ned. Herv. 
Kerk inv. 53, namen der ledematen in de kerk van Amersfoort, 1692 - 
1853, fol 197.

Bij de afscheiding van de Ned. Herv. Kerk ging hij naar de christelijk 
afgescheeiden gereformeerde gemeente over. In het lidmatenboek 
dezer kerk staat vermeld: "Lidmaat bij de gemeente gekomen 28 
januari 1837". Zijn vrouw Willemijntje van Sandbrink werd dien datum 
ook lid der kerk en kwam uit de Ned. Hervormde kerk over.

Hermanus van Haselen is één der voormannen geweest van de 
scheiding in 1837. Hij was ouderling der kleine gemeente die toen 
was onstaan, welker bestuur slechts uit vier personen bestond.
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Het alleroudste notulenboek vangt pas aan met een vergadering 
gehouden op 29 september 1841. Dit betrof een vergadering mans 
lidmaten. De aanteekening van deze vergadering luidt als volgt:

Kerkeraadsvergadering gehouden den 29 september 1841.

De vergadering is geopent met het zingen in 't Ps. 86 vs. 6 
en met gebed door H. Van Haselen – daarna is met 
overgegaan, met voor eene kerkeordening te stemmen. 

En hebben alle de vergaderd zijnde leden gestemd voor de 
Dordrechtsche kerkeordening.

En hebben de stemming to aannemming daarvan met hunne 
handteekening bevestigd als volgt:

H. van Haselen
H. Roosendaal
G. Vastenhoud
Gs. van Doornik
G. v.d. Pijpekamp
Arie Kwint
G. Meester
G. Wijnands
H. Meester
C. van Lummel
H. van Doornik
S.M. v.d. Bosch
D.H. Dijkman
Gd. van Doornik
Arie Jansen
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Op dien datum werd dus bepaald dat men voortaan kerkelijk zou 
leven volgens de kerkenordening welke was vastgesteld door de 
Dordtsche Synode 1618 – 1619, welke echter door den koning 
Willem I op den 7 januari 1816 was afgeschaft en was vervangen 
door het "Regelement voor het Bestuur der Hervormde Kerk". Hier 
betreft het dus een der kernpunten die aanleiding waren tot de 
scheiding. 

Zijn oudere broeder Gerardus (zie pag. 206) bleef in de Ned. 
Hervormde kerk. Door deelname aan de scheiding is Hermanus van 
Haselen dus geweest de grondlegger van de gereformeerde tak die 
in ons geslacht een belangrijk aandeel vertegenwoordigt.
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Dirk van Haselen

zoon (zevende kind) van Wijnand van Haselen en

Alijda van Doornik

Zie pag. 201

geboren te Amersfoort den 2 juni 1796, donderdag 6.30 uur n.m.

gedoopt te Amersfoort den 5 juni 1796

overleden te Amersfoort den 31 december 1800 

11.30 uur n.m., 4 jaar oud

begraven in de St. Joriskerk 31 december 1800 N.K. 22 B. 4 graft
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Hendrik van Haselen

zoon (achtste kind) van Wijnand van Haselen en

Alijda van Doornik

Zie pag. 201

geboren te Amersfoort den 18 augustus 1798, zaterdag 2.45 uur v.m.

gedoopt te Amersfoort den 23 augustus 1798 donderdag

overleden te Amersfoort den 18 februari 1831, 32 jaar oud

Hij was kleermaker van beroep.

Hendirk van Haselen deed belijdenis des geloofs in de Ned. 
Hervormde kerk, St. Joriskerk, april 1817, volgens archief Ned. Herv. 
Kerk inv 53, namen der ledematen in de kerk van Amersfoort 1692 – 
1853. fol 198.
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Kornelis van Haselen

zoon (negende kind) van Wijnand van Haselen en

Alijda van Doornik

Zie pag. 201

geboren te Amersfoort den 6 december 1799, vrijdag 1.30 uur v.m.

gedoopt te Amersfoort den 8 december 1799

overleden te Amersfoort den 9 december 1799 

maandag 1.00 uur v.m., 3 dagen oud

begraven in de St. Joriskerk. N.K. 26 B. 4 graft
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Dirkje van Haselen

dochter (tiende kind) van Wijnand van Haselen en

Alijda van Doornik

Zie pag. 201

geboren te Amersfoort den 2 april 1801, donderdag 9.00 uur n.m.

gedoopt te Amersfoort den 5 april 1801

overleden te Amersfoort den 30 december 1871, 70 jaar oud

Is niet gehuwd.

Zij deed belijdenis des geloofs in de Ned. Hervormde kerk, St. 
Joriskerk, maart 1820, volgens archief Ned. Herv. Kerk inv. 53 
namen der ledematen in de kerk van Amersfoort 1692 – 1853 fol. 
208.

Dirkje van Haselen is jaren lang, tot aan haar dood "Pothmoeder" 
geweest, d.w.z. zij bewoonde het hoofdgebouw van de stichtting "De 
Armen de Poth", een hofje aan de Conickstraat te Amersfoort, waar 
zij de leiding had.
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Kornelis van Haselen

zoon (elfde kind) van Wijnand van Haselen en

Alijda van Doornik

Zie pag. 201

geboren te Amersfoort den 6 april 1804 vrijdag 11.00 uur v.m.

gedoopt te Amersfoort den 8 april 1804

overleden te Amersfoort den 18 april 1807, zaterdag 

1.00 uur v.m., 3 jaar oud

begraven in de St. Joriskerk 20 april 1807.
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Wijnand van Haselen

zoon (eerste kind) van Gerardus van Haselen en

Barbara van Laar

Zie pag. 201

geboren te Amersfoort den 16 juli 1813 6.00 uur 's avonds

gedoopt te Amersfoort den 21 juli 1813 in de St. Joriskerk

overleden te Utrecht, den 31 december 1876, 63 jaar oud

gehuwd te Amersfoort den 17 september 1851 

met 

Jannetje van der Maat

geboren te Scherpenzeel 1812

dochter van Maurus van der Maat en Catarina Tins,

weduwe van Abraham van Eykelenburg,

overleden 22 januari 1860 te Amersfoort, 11.30 n.m.

Daarna gehuwd te Putten (G.) den 14 maart 1873 met
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Jannetje Nuijen

geboren te Putten (G.) 1 october 1828

weduwe van Tjitse Eeltjes Faber

overleden 7 februari 1889

Wijnand van Haselen was in 1846 suppost in het huis van bewaring 
te Batavia, daarna schilder van beroep en woonde volgens het 
bevolkingregister 1859 te Amersfoort Wijk G Naarderstraatweg W.Z. 
109 te Amersfoort. Hij vertrok 26 april 1860 naar Neerlangbroek.

In het lidmatenboek der kerk van Amersfoort (Sint Joriskerk) 1692 – 
1853 (boek 53) komt voor:

fol 323. 1851 july

Wijnand van Hazelen / Samarang / Putten juni '73

waaruit blijkt dat hij in 1851 uit Samarang kwam en juli 1873 vertrok 
naar Putten, althans toen als lidmaat werd afgevoerd.
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Geerttuij van Haselen

dochter (tweede kind) van Gerardus van Haselen en

Barbara van Laar

Zie pag. 207

geboren te Amersfoort den 15 october 1815

gedoopt te Amersfoort den 22 october 1815 in de St. Joriskerk.
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Jacobus van Haselen

zoon (derde kind) van Gerardus van Haselen en

Barbara van Laar

Zie pag. 207

geboren te Amersfoort den 1 october 1818

gedoopt te Amersfoort den 4 october 1818

Overleden te Amersfoort den 19 maart 1904, 1200 uur n.m., 86 jaar 

oud

gehuwd te Amersfoort den 30 augustus 1848

met

Jantje Cornelisse de Beer

geboren te Heelsum 26 mei 1825

dochter van Johannes Cornelis de Beer, papierfabrikant te Heelsum 
en Aaltje Middelburg

Overleden te Amersfoort, 14 februari 1885, 59 jaar oud.

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd door Ds. Van Amerong.

Kinderen:

Allen geboren te Amersfoort

Barbara Alijda den 10 juli 1849 Zie pag. 239
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Aaltje Reiniera den 9 september 1851 Zie pag. 241

Gerardus Hermanus den 9 juli 1851 Zie pag. 242

Johanna Cornelia den 8 januari 1857 Zie pag. 243

Dirk Albertus den 17 december 1858 Zie pag. 244

Johannes Willem Elbertus  den 7 april 1861 Zie pag. 249

Reiniera Hendrika den 23 october 1863 Zie pag. 250

Jacobus van Haselen deed belijdenis des geloofs in de Ned. 
Hervormde kerk St. Joriskerk, maart 1837, volgens archief Ned. 
Herv. Kerk inv. 53 "Namen der Ledematen in de kerk van Amersfoort 
1692 – 1853" fol 259.

Jacobus van Haselen was kuiper van beroep. Hij woonde 
Bloemendaalschestraat Wijk D No. 260 (later in 1941 genummerd 
38), in welk pand hij tevens zijn beroep uitoefende. Is ook aldaar 
gestorven.

Hij werd begraven op de Algemeene Begraafplaats in het Plantsoen 
te Amersfoort 24 maart 1904 in het graf afd. B. 335',  in welk graf zijn 
echgenoote reeds werd begraven woensdag 18 feberuari 1885 te 
2.00 uur n.m.

In de particuliere aantekeningen van deze familie staat in verband 
met het overlijden van Jacobus van Haselen vermeld: "zijn leven was 
lijden" en in verband met het overlijden van zijn echtgenoote: "Zij 
ontsliep in de hope des eeuwigen levens".
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Albertus van Haselen

zoon (vierde kind) van Gerardus van Haselen en

Barbara van Laar

Zie pag. 207

geboren te Amersfoort den 26 december 1820

gedoopt te Amersfoort den 7 januari 1821 in de Sint Joriskerk

Overleden te Loosdrecht den 23 januari 1898, 77 jaar oud

gehuwd te Loosdrecht den 2 augustus 1857

met

Elisabeth van den Brink

geboren te 's Graveland 16 november 1826

Overleden te Loosdrecht, 11 juni 1903.

Kinderen:

Allen geboren te Loosdrecht

Barbara Alijda den 27 juli 1858 Zie pag. 251
Jan 10 october 1860 Zie pag. 252
Geertruida Hermina 15 september 1863 Zie pag. 254

Albertus van Haselen wij timmerman, woonde later bij de familie 
Hacke van Mijnden te Loosdrecht, woonde ook eenigen tijd bij ge-
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noemde familie te Amsterdam aan de bocht van de Heerengracht.

Hij deed belijdenis des geloofs in de Ned. Hervormde kerk, St. 
Joriskerk, maart 1839, volgens archief Ned. Herv. Kerk inv. 53 
"Namen der Ledematen in de kerk van Amersfoort 1692-1853" fol. 
265.
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Hermanus van Haselen

zoon (vijfde kind) van Gerardus van Haselen en

Barbara van Laar

Zie pag. 207

geboren te Amersfoort den 5 juni 1823, 10:00 uur v.m.

gedoopt te Amersfoort den 15 juni 1823 in de Sint Joriskerk

Overleden te Amersfoort den 6 juni 1839, 16 jaar oud
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Geertruida van Haselen

dochter (zesde kind) van Gerardus van Haselen en

Barbara van Laar

Zie pag. 207

geboren te Amersfoort den 5 december 1825

gedoopt te Amersfoort den 25 december 1825 in de Sint Joriskerk

Overleden te Amersfoort den 1 juli 1826, 1/2 jaar oud
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Alijda van Haselen

dochter (eerste kind) van Hermanus van Haselen en

Willemijntje van Sandbrink.

Zie pag. 211

geboren te Amersfoort den 15 maart 1825

gedoopt te Amersfoort den 27 maart 1825 in de Sint Joriskerk

Overleden te Amersfoort den 4 april 1825, 3 weken oud in perceel 

Bloemendal wijk Bl.
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Alijda van Haselen

dochter (tweede kind) van Hermanus van Haselen en

Willemijntje van Sandbrink.

Zie pag. 211

geboren te Amersfoort den 28 augustus 1826

gedoopt te Amersfoort den 3 september 1826 in de Sint Joriskerk

Overleden te Amersfoort den 29 januari 1830, 3 jaar oud.
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Willem van Haselen

zoon (derde kind) van Hermanus van Haselen en

Willemijntje van Sandbrink.

Zie pag. 211

geboren te Amersfoort den 3 november 1828

gedoopt te Amersfoort den 16 november 1828 in de Sint Joriskerk

Overleden te Los Angelos den 13 augustus 1908, 79 jaar oud

gehuwd te Amersfoort den 9 mei 1860

met

Annetta Gerarda van den Burg

geboren 1837 te Renswoude

dochter van Gerrit van den Burg, Landbouwer en Maria Karelsen 

Heidenbarg ook genaamd Hijdenberg

overleden 1 december 1860, 23 jaar oud.

Kinderen:

doodgeboren tweeling

daarna gehuwd ta Amersfoort 28 augustus 1861

met haar zuster

Adriana Johanna van den Burg
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Overleden 15 maart 1883 te Amersfoort en begraven 19 maart 1883 
op de Algem. Begraafplaats in het Plantsoen te Amersfoort in het 
huurgraf D. 234.

Kinderen:
Allen geboren te Amersfoort:

Hermanus Gerrit 3 mei 1862 Zie pag. 255
Gerrit 17 november 1863 Zie pag. 256
Wijnand 9 mei 1866 Zie pag. 257
Maria 13 october 1869 Zie pag. 258

Annetta en Adriana Johanna waren zusters. Zij beiden waren nichten 
van Geertruida van den Burg. Zie pag. 233.

Willem van Haselen deed belijdenis des geloofs in de Gereformeerde 
kerk te Amersfoort den 11 april 1862 terwijl zijn vrouw Adriana 
Johanna van den Burg eveneens dien dag lid werd.

Hij vertrok met zijn gezin in september 1886 naar Noord Amerika. Hij 
was timmerman en metselaar en woonde vóór zijn vertrek naar 
Amerika in de Krommestraat in het huis rechts van den brandgang 
thans (1941) genummerd 10.

Naar mij uit overlevering bekend is, was een van zijn laatste werken 
voor zijn vertrek een reparatie aan het sprengel in de 
Kamperbinnenpoort voor rekening van de gemeente.

Hij was een critisch mensch die tot gewoonte had als men hem wat 
vertelde te zeggen: "Pft, 't mocht wat" Dit bezorgde hem de bijnaam 
van "Baasje Fuut".
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Wijnand van Haselen

zoon (vierde kind) van Hermanus van Haselen en

Willemijntje van Sandbrink.

Zie pag. 211

geboren te Amersfoort den 25 december 1830

gedoopt te Amersfoort den 2 januari 1831 in de Sint Joriskerk

Overleden te Amersfoort den 13 mei 1869, 38 jaar oud

gehuwd te Soest den 16 november 1856

met

Geertruida van den Burg

geboren te Soest den 8 juni 1831

overleden te Amersfoort 12 december 1915

dochter van Peter van den Burg en Trijntje van den Hoek 

Begraven op de Algem. Begraafplaats te Amersfoort aan den 
Soesterweg 16 december 1915 in het eigen zandgraf afd. B' No. 22.

Zij deed belijkdenis des geloofs 6 april 1854 bij Ds. Bos te Soest.

Kinderen:

Allen geboren te Amersfoort:
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Willemina Hermina 27 juni 1857 Zie pag. 259

Petrus Hermanus 31 januari 1859 Zie pag. 260

Hermanus Petrus 10 december 1860 Zie pag. 266

Gerrit Albertus 10 januari 1863 Zie pag. 269

Willem Gerrit 24 maart 1864 Zie pag. 270

Trijntje Petronella 25 februari 1867 Zie pag. 271

Adrianus 26 februari 1869 Zie pag. 272

Wijnand van Haselen woonde dadelijk na zijn huwelijk in perceel 
Utrechtschestraat thans (1941) genummerd 31. Na hem woonde in 
dat pand jaren lang de familie Stöver terwijl het nu als winkelhuis in 
gebruik is bij de firma Albert Heyn (chocolaterie). In dit huis werd zijn 
eerste kind Willemina Hermina geboren. Daarna verhuisde hij naar 
de Slijksstraat Wijk A No. 38 (thans Arnhemschestraat No. 10) waar 
zijn overige kinderen zijn geboren. Het pand Arnhemschestraat 10 
wordt nu als schoenwinkel bewoond door den heer H. Zeedijk.

Wijnand van Haselen was een bekwaam schilderspatroon en had 
een flinke zaak. Toen hij op 38 jarigen leeftijd stierf zeide men: "De 
schilder is dood".

Zijn weduwe, toen 37 jaar oud, heeft getracht de zaak onder leiding 
van den meesterknecht voort te zetten. Na enkele jaren verkocht zij 
echter de zaak aan den meesterknecht den heer Broers. Deze heeft 
in later jaren de zaak weder verkocht aan den heer P. van Veen, 
wiens beide zonen thans nog de zaak drijven in perceelen 
Arnhemschestraat 14 -16

Om in het onderhoud voor haar en haar
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kinderen te voorzien, zette zijn weduwe in het door haar bewoonde 
huis Arnhemschestraat de kruidenierszaak, welke reeds lang als 
nevenzaak werd uitgeoefend, voort. In het toen nog kleine 
Amersfoort was zijn gezien en geacht en genoot zij in hooge mate de 
steun van de burgerij, waardoor deze zaak al spoedig voor haar een 
behoorlijk bestaan ging opleveren.

Zij bereikte een leeftijd van ruim 84 jaar en heeft de zaak met haar 
beide dochters tot aan haar dood gedreven. Na dien is het huis aan 
den heer Zeedijk verkocht en werd het verbouwd. Meerdere malen is 
haar voorgeslagen uit de zaak te gaan en stil te gaan leven. Zij 
echter wenschte in haar zaak welke haar meer dan een halve eeuw 
een bron van inkomen was, te sterven. Zij werd begraven op de 
Algemeene Begraafplaats aan den Soesterweig. Ds. A.M. Donner 
sprak aan haar graf. Wijnand van Haselen werd begraven op de 
begraafplaats in het Plantsoen te Amersfoort.

Wijnand van Haselen werd 7 april 1850 na belijdenis des geloofs lid 
van de gereformeerde kerk te Amersfoort terwijl zijn vrouw Geertuida 
van den Burg zich in 1854 daarbij aansloot.
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Adrianus van Haselen

zoon (vijfde kind) van Hermanus van Haselen en

Willemijntje van Sandbrink.

Zie pag. 211

geboren te Amersfoort den 27 februari 1834

overleden te Amersfoort den 14 februari 1916, 82 jaar oud

gehuwd te Amersfoort den 26 mei 1855

met

Klasina Breken

geboren te Heerde 20 januari 1827

dochter van Gerrit Willems Breken en Cornelia Eikelboom 

overleden te Amersfoort 12 januari 1864.

Kinderen:

Allen geboren te Amersfoort

Hermanus Gerrit Willem 23 januari 1858 Zie pag. 273

Kornelia Willemijntje 17 september 1860 Zie pag. 274

Hermanus 14 februari 1863 Zie pag. 275

daarna gehuwd te Wapenveld (Heerde) den 24 december 1864 in de 

gereformeerde kerk door 
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Ds J.W. De Lang
met

Adriana Antonia van Apeldoorn

 te Heerde geboren 1 mei 1839

overleden te Amersfoort 2 april 1908.

begraven op de Algem. Begraafplaats in het Plantsoen te Amersfoort 

6 april 1908 in het graf B. 293.2

Kinderen:

Allen geboren te Amersfoort:

Johannes Lodewijk 23 november 1865 Zie pag. 277

Willem Hendrik 8 september 1867 Zie pag. 278

Adriana Antonia 30 november 1869 Zie pag. 280

Wijnand Jan 9 september 1871 Zie pag. 281

Martha Willemina Johanna 12 october 1872 Zie pag. 282

Adrianus Antonie 12 october 1875 Zie pag. 283

Wijnand 13 mei 1878 Zie pag. 284

Hendirk Johannes Lodewijk 4 november 1882 Zie pag. 285

Adrianus van Haselen deed 16 november 1854 en Klasina Breken 
deed 6 april 1854 belijdenis des geloofs in de Gereformeerde kerk
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te Amersfoort. Zijn tweede vrouw Adriana Antonia van Apeldoorn 
deed in die kerk belijdenis des geloofs 22 december 1865. Adrianus 
van Haselen was toen Diaken dezer kerk.

Adrianus van Haselen was graanhandelaar. Hij heeft gewoond in de 
St. Andriesstraat No. 2 en later Puntenburgerlaan No. 11 in welk 
pand hij is  overleden. Hij werd begraven op de Algem. Begraafplaats 
in het Plantsoen 17 februari 1916 in het graf afd. B. 393' in welk graf 
zijn tweede vrouw reeds lag begraven.
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Barbara Alijda van Haselen

dochter (eerste kind) van Jacobus van Haselen en

Jantje Cornelisse de Beer.

Zie pag. 224

geboren te Amersfoort den 10 juni 1849 4.45 n.m. zondag

gedoopt te Amersfoort in de Sint Joriskerk op den Hof door Ds. J.H. 

van Hoorn

overleden te Amsterdam den 2 october 1881, 32 jaar oud

gehuwd den 11 juni 1880 

met

Adrianus Antonie van Drimmelen

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd door Ds. A. Wunder.

Op 3 juli 1880 vertrokken zijn beiden naar Ned. Indië.

Zij overleed te Amsterdam ten huize van haar zuster Aaltje Reiniera 
van Holten – van Haselen, nadat zij sinds 12 dagen uit Indië was 
teruggekeerd.

Zij werd begraven donderdag 6 october 1881 op de Muider 
begraafplaats (Oude Oosterbegraafplaats, waar thans het Koloniaal 
Museum 
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staat). Een steen werd op haar graf geplaatst.
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Aaltje Reiniera van Haselen

dochter (tweede kind) van Jacobus van Haselen en

Jantje Cornelisse de Beer.

Zie pag. 224

geboren te Amersfoort den 9 september 1851, 7.30 uur v.m. dinsdag

gedoopt te Amersfoort in de Sint Joriskerk op den Hof door Ds. J.H. 

van Hoorn

overleden te Amersfoort den 24 november 1918, 8:15 uur n.m., 67 

jaar oud in perceel Groote Spui 21

gehuwd te Amersfoort den 20 mei 1879 

met

Gerrit Christiaan van Holten

overleden 19 december 1903, 9.00 uur n.m. te Amsterdam

begraven op de begraafplaats "Vredehof" te Amsterdam de 

woensdags 2.00 uur

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd door dr. C.H. van Rhijn.

Aaltje Reiniera van Haselen werd gebraven te Amersfoort op de 
Algemeene Begraafplaats aan den Soesterweg in het graf afd. G.' 
No. 130 den 28 november 1918, 12.00 uur 'm middags (donderdags).
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Gerardus Hermanus van Haselen

zoon (derde kind) van Jacobus van Haselen en

Jantje Cornelisse de Beer.

Zie pag. 224

geboren te Amersfoort den 9 juli 1854, zondag 8.15 uur v.m.

gedoopt te Amersfoort door Ds. W. Breijl in de Sint Joriskerk Ned. 

Hervormde kerk.

overleden te Amersfoort den 17 october 1873, 19 jaar oud

Begraven den 21 october 1873 op de algemeene Begraafplaats in 
het plansoen in het graf Afd. C. 85.

Gerardus Hermanus van Haselen werd onderwijzer doch stief aan 
tuberculose.
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Johanna Cornelia van Haselen

dochter (tweede kind) van Jacobus van Haselen en

Jantje Cornelisse de Beer.

Zie pag. 224

geboren te Amersfoort den 8 januari 1857, donderdag 1.00 uur n.m.

gedoopt te Amersfoort door Ds. Van Rossum in de Ned. Herv. Kerk 

Sint Joriskerk

overleden te Amersfoort den 11 april 1932, 7.30 uur v.m., 75 jaar 

oud, in perceel Groote Spui 21.

Is niet gehuwd.

Begraven in Amersfoort den 14 april 1932 (donderdags) op de 
Algemeene Begraafplaats aan den Soesterweg in het eigen zandgraf 
Afd. G' No. 130 III
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Dirk Albartus van Haselen

zoon (vijfde kind) van Jacobus van Haselen en

Jantje Cornelisse de Beer.

Zie pag. 224

geboren te Amersfoort den 17 december 1858, vrijdag 11.00 n.m.

gedoopt te Amersfoort door Ds. Romijn in de Sint Joriskerk Ned. 

Herv. kerk 

overleden te 's Gravenhage den 18 december 1938 80 jaar oud

gehuwd te Leiderdorp den 6 maart 1890

met

Hendrika Maria Sillevis

geboren te 's Gravenhage den 13 februari 1871

dochter van Leendert Sillevis en Johanna Hendrika van Broekhuizen.
Het huwelijk werd kerkelijk bevstigd door Ds. S.H.J. de Wolff, Pred. 
te Leiden. Tekst 1 Joh. 4: 8b.

Kinderen:

Johanna Jacoba Leonarda, 
geboren te Alkmaar, 1 januari 1891. Zie pag 288

Hendrik Marius, geboren te Alkmaar, 26 januari 1892. Zie pag. 289
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Bertha Carolina Antionette, 
geboren te Alkmaar, 20 mei 1894. Zie pag. 290

Carolina Petronella,
geboren te Vlaardingen, 21 januari 1897 Zie pag. 291

Willem, geboren te Vlaardingen, 30 april 1901 Zie pag. 292

Jacoba Adriana,
geboren te Vlaardingen, 20 april 1902 Zie pag. 293

Dirk Albertus,
geboren te Valburg, 3 december 1903 Zie pag. 294

Jan Anthonie,
geboren te Rotterdam, 2 januari 1915 Zie pag. 295

Dirk Albartus studeerde voor predikant. Zijn opleiding daarvoor 
genoot hij aan de universiteit te Utrecht nadat hij vooraf het 
gymnasium te Doetinchem had bezocht. In 1885 ving hij zijn 
ambtelijke loopbaan aan in de Ned. Hervormde gemeente te 
Zoeterwoude, daarna diende hij achtereenvolgens de gemeenten van 
Schipluiden, Alkmaar, Vlaardingen, Valburg en Charlois.

Het christelijk onderwijs had zijn warme belangstelling, hetgeen het 
gevolg heeft gehad, dat hij in alle gemeenten waar hij stond ook in 
die richting zeer verdienstelijke arbeid heeft verricht. Zoo stichtte hij 
in Schipluiden een fonds voor oprichting eener Christelijke shool. In 
Charlois was hij voorzitter van de vereeniging voor C.V.O. en 
bovendien Inspecteur van de landelijke vereeniging voor C.V.O.

Toen in februari 1933 de school te Rotterdam-Vreewijk werd 
geopend, voor welke gemeente Ds. Van Haselen toen hij nog 
predikant te Charlois was eveneens de zorg had, werd deze school 
naar hem genoemd, n.l. De Ds. Van
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Haselen-School, zulks naar aanleiding van het voorbereidende werk 
dat hij daarvoor gedaan had.

Ds. van Haselen is voorts geweest voorzitter van de vereenigde Ned. 
Herv. Schoolbesturen te Rotterdam en voorzitter van de Kon. 
Wilhelmina Kweekschool aldaar; van den Bond van Prot. Chr. 
Kweekscholen in Nederland was hij secretaris.

Ter gelegenheid van zijn 40-jarig amtsjubileum heeft hij in de oude 
kerk te Charlois een gedachtenisrede gehouden, n.l. zondag 19 april 
1925.

Bij zijn jubileum werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassua.

Na het verkrijgen van zijn emiritaat vestigde hij zicht te 's 
Gravenhage en werd hem de geestelijke verzorging van de 
ziekenhuizen te Rotterdam en Den Haag opgedragen.

Hij werd onder grote belangstellling begraven woensdag 21 
december 1938 te Den Haag op de begraafplaats "Oud Eik en 
Duinen"

Acht sprekers herdachten aan zijn baar in zeer treffende 
bewoordingen de persoonlijke eigenschappen van den ontslapene en 
het verdienstelijk werk door hem in zijn vruchtbaar leven verricht.

Van deze toespraken zijn de volledige copieën in het familie-archief 
aanwezig.

Hieronder volgen uittreksels van twee
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toespraken, waarvan de inhoud zulk een volkomen beeld geeft van 
den persoon en het innerlijk leven van Ds. Van Haselen.

Uit de toespraak van den heer Stemerding, die sprak namens het 
bestuur van het Christelijk Volksonderwijs:

"Maar geachte aanwezigen, neemt u mij niet kwalijk dat ik na dit 
officiele begin een woord van dankbaarheid richt tot onze geachte 
ontslapene, die mij niet hoort, maar, wat had hij zijn vrienden lief. 
Meer dan 30 jaar heb ik van die vriendschap genoten, wat was hij 
teer, wat was hij fijngevoelig. Wat leefde hij altijd mee, ook in de 
dingen die ons familieleven betroffen.

Ik ken hem als voorzitter der gewone school, ook als voorzitter van 
de kweekschool, maar het meest in zijn huiselijk levenm, waar hij het 
rustig middelpunt was.

Wat heeft hij in mijn familie en in vele families en ziekenhuizen 
getrooost. Hoe kon hij troosteen, Immers had hij lust naar die eene 
begeerte. Christus had gezegd: Leer van mij, dat ik zachtmoedig ben 
en nederig van hart.

Eenvoudig, zachtmoedig, teer, innig geloovig. O, dat gebed wat hij 
doen kon, dat drong door tot in de fijnste vezelen van je ziel die troost 
die hij kon geven aan menschen in zorgen, zielszorgen, hij verstond 
het alles. 

Wat is het heerlijk en wat voel ik mij
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dankbaar deze man te hebben meegemaakt in mijn leven. Er ging 
een zachte liefelijke, ontzettend krachtige invloed van hem uit, die op 
velen heeft ingewerkt."

Uit de toespraak van den heer Mastenbroek, dir. Kon. Wilhemina 
Kweekschool:

"Hij kwam zoo geregeld op de school en daar kon hij zoo heerlijk 
vriendelijk binnenkomen en zeggen: "Zeg vriend, dat mag ik toch wel 
zeggen, wij kennen elkaar al zoo lang, hoe gaat het me alle dingen? 
En wanneer hij kwam in de school met zijn vriendelijk gezicht en 
aangenamen welwillende houding, wij hadden zijn verschijning lief, 
niet alleen om zijn uiterlijke verschijning, maar om zijn innerlijke 
welwillendheid, zijn vrooomheid, die telkens weer met een klein 
woord en een klene daad ons bleken."

Ik hoor het hem nog zeggen: "Ja vriend, als onze wegen den heer 
behagen, dan zal hij zelfs onze vijanden met ons verzoenen. Dat was 
zijn woord dat hij zei, toen ik verdriet had over menschen die het mij 
moeilijk maakten"
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Johannes Willem Elbertus van Haselen

zoon (zesde kind) van Jacobus van Haselen en

Jantje Cornelisse de Beer.

Zie pag. 224

geboren te Amersfoort den 7 april 1861, zondag 11.55 uur n.m..

gedoopt te Amersfoort door Ds. Romijn in de Sint Joriskerk, Ned. 

Herv. kerk 

overleden te Amersfoort, den 27 mei 1903, 9.00 uur n.m., 42 jaar oud

Toen hij nog op het gymnasium was heeft hij zich overwerkt en werd 
krankzinnig. 

Hij werd begraven 1 juni 1903 op de Algemeene Begraafplaats in het 
Plantsoen te Amersfoort in het graf Afd. B' No. 3352
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Reiniera Hendrika van Haselen

dochter (zevende kind) van Jacobus van Haselen en

Jantje Cornelisse de Beer.

Zie pag. 224

geboren te Amersfoort den 23 october 1863, vrijdag 1.45 uur n.m.

gedoopt te Amersfoort door Ds. Romijn in de Sint Joriskerk, Ned. 

Herv. kerk 

overleden te Amersfoort den 14 december 1931, 10.00 uur n.m., 68 

jaar oud in perceel Groote Spui 21.

Zij was onderwijzeres en niet gehuwd.

Begraven te Amersfoort den 18 december 1931 (vrijdag) op de 
Algemeene Begraafplaats aan den Soesterweg te Amersfoort in het 
graf Afd. G' No. 130II
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Barbara Alijda van Haselen

dochter (eerste kind) van Albertus van Haselen en

Elisabeth van den Brink.

Zie pag. 225

geboren te Loosdrecht den 27 juli 1858.

overleden te Amsterdam den 19 maart 1900, 41 jaar oud

gehuwd te Loosdrecht den 16 december 1898,

met

Gerrit Schipper

geboren te Amsterdam den 19 maart 1855

overleden te Loosdrecht den 19 januari 1911.

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd in de Ned. Herv. Kerk te 
Loosdrecht door Ds. G. Vellenga.
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Jan van Haselen

zoon (tweede kind) van Albertus van Haselen en

Elisabeth van den Brink.

Zie pag. 225

geboren te Loosdrecht den 10 october 1860

gedoopt te Oud-Loosdrecht den 24 october 1860

overleden te Loosdrecht den 10 november 1940, 80 jaar oud

gehuwd te Loosdrecht den 20 november 1902 

met

Sandrina Johanna van Mourik

geboren te Loosdrecht den 7 februari 1880

dochter van Johannes van Mourik en Geertui van den Berg.

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd door Ds. C. Langhout van 
Birdaard.

Kinderen:

Allen geboren te Loosdrecht

Albertus 2 september 1903 Zie pag. 296
Johannes 16 september 1904 Zie pag. 298
Elisabeth 18 januari 1906 Zie pag. 300
Cornelis Jan 18 juni 1908 Zie pag. 301
Geertrui 27 september 1909 Zie pag. 302
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Geertruida Hermina 8 juli 1913 Zie pag. 303.

Jan van Haselen werd in 1876 volontair ter secretarie van Loosdrecht 
en werd later benoemd tot secretaris van de gemeente Loosdrecht. 
Hij was tevens gemeente-ontvanger en ambtenaar van den 
burgelijken stand. Hij was bovendien secretaris-penningmeester van 
het waterschap "Loenerveen" en postkantoorhouder van het 
postkantoor te Loosdrecht.

De eerste badinrichtring "Loosdrecht" en "Loosdrechts bloei" werden 
door hem opgericht.

1 mei 1929 nam hij ontslag als gemeente-secretaris en ontvanger 
van Loosdrecht en werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje 
Nassau.
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Geertruida Hermina van Haselen

dochter (derde kind) van Albertus van Haselen en

Elisabeth van den Brink.

Zie pag. 225

geboren te Loosdrecht den 15 september 1863

gedoopt te Oud-Loosdrecht den 1 october 1863

overleden te Utrecht den 2 april 1934, 70 jaar oud in het 

Diaconessenhuis, 2de paaschdag

gehuwd te Loosdrecht den 16 october 1902 met

met

Gerrit Schipper

weduwnaar van haar oudste zuster Barbara Alijda(Zie pag. 251)

Dit huwelijk bleef kinderloos.

Daarna 

gehuwd te Loosdrecht den 20 december 1917 met 

Bernard van 't Eind

geboren te Zwolle den 7 october 1864.

Beide Huwelijken werden kerklijk bevestigd in de Ned. Herv. Klerk te 
Loosdrecht door Ds. G. Vellenga.
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Hermanus Gerrit van Haselen

zoon (eerste kind, 2de huwelijk) van Willem van Haselen en

Adriana Johanna van den Burg.

Zie pag. 232

geboren te Amerfoort den 3 mei 1862

gedoopt te Amerfoort den 18 mei 1862

gehuwd te Chicago den 9 juni 1892 met

Johanna Maat

geboren te Chicago

Het huwelijk werk kerkelijk bevestigd in de gereformeerde kerk door 
Ds. Van Es.

Kinderen:

Willem Zie pag. 304
Arther Zie pag. 305
Alice Zie pag. 306

Hermanus Gerrit van Haselen deed belijdenis des geloofs in de 
gereformeerde kerk te Amersfoort in 1884.
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Gerrit van Haselen

zoon (tweede kind, 2de huwelijk) van Willem van Haselen en

Adriana Johanna van den Burg.

Zie pag. 232

geboren te Amerfoort den 17 november 1893

gedoopt te Amerfoort den 13 december 1863

gehuwd te Amersfoort den 12 januari 1888

met

Wilhelmina Freerika Muijs

geboren te Amersfoort den 12 januari 1863.

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd in de Luthersche kerk door Ds. 
Helper Zesbruggen.

Aangenomen kind:

Adriana Johanna, geboren te Chicago 5 augustus 1908. Zie pag. 
307.
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Wijnand van Haselen

zoon (derde kind, 2de huwelijk) van Willem van Haselen en

Adriana Johanna van den Burg.

Zie pag. 232

geboren te Amerfoort den 9 mei 1866

gedoopt te Amerfoort door Ds. J.K. Wiersma

gehuwd te Chicago den 2 april 1891 met

Geertje de Jong

geboren te Chicago den 23 november 1870

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd in de gereformeerde kerk door 
Ds. Van Es. 

Kinderen:

Allen geboren te Chicago

Ada den 24 februari 1892. Zie pag. 308
Mabel den 25 juli 1894. Zie pag. 309
George den 10 juli 1896. Zie pag. 310
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Maria van Haselen

dochter (vierde kind, 2de huwelijk) van Willem van Haselen en

Adriana Johanna van den Burg.

Zie pag. 232

geboren te Amerfoort den 13 october 1869

gedoopt te Amerfoort den 31 october 1869 door Ds. Brummelkamp

overleden te Amersfoort den 2 juli 1871, 2 jaar oud.
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Willemina Hermina van Haselen

dochter (eerste kind) van Wijnand van Haselen en

Geertruida van den Burg.

Zie pag. 234

geboren te Amerfoort den 27 juni 1857

overleden te Amersfoort den 31 october 1934, 5.30 uur v.m., 77 jaar 

oud in perceel Vermeerstraat 152.

Is niet gehuwd. 

Begraven zaterdag 3 november 1934 op de Algem. Begraafplaats 
aan den Soesterweg in het graf B' No. 22

Willemina Hermina van Haselen deed belijdenis des geloofs in de 
gereformeerde kerk te Amersfoort 16 maart 1880.
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Petrus Hermanus van Haselen

zoon (tweede kind) van Wijnand van Haselen en

Geertruida van den Burg.

Zie pag. 234

Roepnaam: Piet.

geboren te Amerfoort den 31 januari 1859

gedoopt te Amersfoort den 20 februari 1859 door Ds. van Apeldoorn

overleden te Amersfoort den 29 april 1920 61 jaar oud in zijn 

woonhuis Korte Beekstraat 1 te 9.45 n.m.

Gehuwd te Amersfoort den 24 mei 1882 (woensdag)

met

Anna Gerhardina van Kamp

geboren te Amersfoort 30 maart 1861

dochter van Lodewijk Gerhardus van Kamp en Evertje Dekker

Overleden 31 october 1891, in perceel Appelmarkt Wijk F No. 376

begraven op de Algem. Begraafplaats in het Plantsoen in het 

huurgraf D 6323, 5 november 1891

Het huwelijk werk kerkelijk bevestigd
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door Ds. J.J. de Visser, in de gereformeerde kerk Langegracht. 

Kinderen:

Allen geboren te Amersfoort

Wijnand 19 februari 1883 Zie pag. 311
Everdina 21 september 1884 Zie pag. 313
Geertruida 4 november 1885 Zie pag. 315
Anna Gerhardina 16 januari 1887 Zie pag. 317
Wilhelmina Hermina 25 januari 1888 Zie pag. 318
Lodewijk Gerardus 9 december 1889 Zie pag. 319
Petrus Hermanus 30 augustus 1891 Zie pag. 320

daarna gehuwd te Amersfoort den 26 maart 1896

met

Johanna Frederika Faber

geboren te Monnikendam 18 maart 1871

dochter van Jan Faber Lieuwenszoon en Gooitske de Vries

dit huwelijk werk kerkelijk bevestigd door Ds. L.C.F. van Kamp te 
Heemse in de gereformeerde kerk te Amersfoort.

Kinderen:

allen geboren te Amersfoort

Gosewina Johanna 20 april 1897 Zie pag. 323
Petronella Catrina 23 november 1898 Zie pag. 324
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Johanna Frederika 19 augustus 1900 Zie pag. 325
Johan Frederik 20 juni 1903 Zie pag. 326

Petrus Hermanus van Haselen was 10 jaar, toen zijn vader overleed. 
Toen hij wat ouder werd deelde hij al spoedig met zijn moeder de 
zorgen van het gezin, zoodat hij reeds op jeudige leeftijd de 
moeilijkheden van het leven ervaren moest.

Als 15-jarige jongen kreeg hij een betrekking ten kantore van notaris 
De Louter te Amersfoort, welk kantoor ruim 16 jaar later, na den 
dood van notaris De Louter door notaris A.N.J. Vos werd voortgezet. 
Ook ten kantore van notaris Vos was hij werkzaam.

Den eersten november 1882 werd hij beëedigd als makelaar en 
sindsdien oefende hij naast zijn kantoorarbeid de makelaardij in 
vaste goederen uit en vestigde een woningbureau. Dit kon hij doen 
omdat hij van notaris Vos zeer veel vrijheid genoot.

De drang naar zelfstandigheid en vrijheid maakte dat hij zich 
geleidelijk geheel aan de makeaardij ging wijden.

Hij was een zeer arbeidzaam en ondernemend man die zijn 
geboortestad een warm hart toedroeg. De groei en uitbreiding van 
Amersfoort had zijn bijzondere aandacht. Zijn scherp vooruitziende 
blik zag Amersfoort, dat in dien tijd slechts weinig grooter was dan 
datgeen dat zich binnen de plantsoenen bevindt, toen reeds als een 
groote villastad. Dit toekomstbeeld dat hem bezielde was oorzaak dat 
zijn werken en
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streven geheel daarop gericht waren.

Het is dan ook niet te verwonderen dat toen in 1898 met de 
voorbereidingen van den bouw van het tegenwoordige station werd 
begonnen, hij de door hem aangekochte gronden van den 
Amersfoortschen Berg, ±60 Ha, in de door hem op 28 juni 1898 
opgerichte N.V. tot Exploitatie van Onroerende Goederen, gevestigd 
te Amsterdam, waarvan hij directeur was, geleidelijk in exploitatie 
bracht, terwijl tevens daarna onder zijn directie werd opgericht de 
N.V. Bouwmaatschappij "Nieuw Amersfoort", die ten doel had een 
begin te maken met de bebouwing van de lanen die door de eerste 
vennootschap waren aangelegd. Deze lanen waren: de Paulus 
Buyslaan, Johan van Oldenbarneveldlaan, Regentesselaan, Prinses 
Marielaan (destijds genaamd van Campenlaan), Prins Hendriklaan, 
Koninginnelaan en het begin van de lanen: Steven van der 
Hagenlaan, P.C. Hooftlaan en Tesselschadelaan.

Het was jammer dat Amersfoort, in den tijd waarin deze 
ondernemingen aanvingen, nog niet geheel rijp was voor zulk een 
groei, het gevolg was dan ook dat deze zaken hem veel zorg hebben 
gegeven.

Van het stadsbestuur, dat toch in de eerste plaats belangstelling voor 
zijn plannen had moeten hebben, ondervond hij weinig medewerking 
en waardeering. Dit stadsbestuur zag toen nog niet in wat deze 
plannen voor de toekomst zouden beteekeenen. Eerst vele jaren 
later onder burgemeester mr. J.C. Graaf van Randwijck en den 
secretaris A.R. Veenstra begreep men dat het begin der uitbreiding 
van de villawijk van Amersfoort door hem gelegd,
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waarde had.

De gemeente Amersfoort die een grondpolitiek op groote schaal was 
gaan voeren nam de uitbreiding in eigen hand. Bijna alle 
bouwgronden in het Bergkwartier waren reeeds eigendom van de 
gemeente. Zij kocht eveneens all nog beschikbare terreinen van de 
Vennootschap Amersfoort op.

De welvaart van de naoorlogsche jaren, zoomede een goed 
gevoerde reclame van de gemeente, droegen er toe bij dat de 
uitbreiding met rassche schreden voortuitging. Na enkele jaren waren 
reeds vele villa's verrezen.

Het is jammer dat hij reeds in 1920 is overleden en daardoor de 
verwerkelijking van zijn toekomstbeeld van Amersfoort niet in zijn 
volle omvang heeft mogen zien.

Ook een geheel ander deel van Amersfoort heeft hij in exploitatie 
gebracht. Voor zijn eigen rekening kocht hij de buitenplaats 
Beekenstein. Hij legde daarover de Frederik van Blankenheymstraat 
en Johannes van Dieststraat en verkocht geleidelijk de toen 
beschikbare bouwterreinen.

De gemeente Amersfoort benoemde hem als voorzitter van de door 
haar ingestelde reclame-commissie, waarvan hierboven reeds 
sprake was.

Voorts was hij gedurende 28 jaar, tot aan zijn dood, rentmeester van 
"Het zeer oud en voornaam College van de Malen", op het Hoogland 
buiten Amersfoort, welke Malen al voor het jaar 
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1282, dus meer dan 650 jaar, zijn bekend geweest.

Een hevige beroerte, tengevolgen waarvan de dood onmiddellijk 
intrad maakte in den avond van de 29 april 1920 een einde aan zijn 
werkzaam en welbesteed leven.

Hij werd begraven den 3 mei 1920 op de Algemeene Begraafplaats 
aan den Soesterweg te Amersfoort in het eigen graf Afd. E No. 57.

Petrus Hermanus van Haselen deed belijdenis des geloofs in de 
Gereformeerde kerk te Amersfoort april 1882. Zijn tweede vrouw 
Johanna Frederika Faber deed belijdenis in die kerk april 1892.
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Hermanus Petrus van Haselen

zoon (derde kind) van Wijnand van Haselen en

Geertuida van den Burg

Zie pag. 234

geboren te Amersfoort den 10 december 1860

overleden te Amersfoort den 14 april 1926

65 jaar oud, in zijn woonhuis Muurhuizen 11 te 6 uur v.m.

Gehuwd te Amersfoort den 9 mei 1889

met

Johanna Sand Scholten

geboren te Deventer den 5 maart 1865

overleden te ?? 8 juli 1952??

dochter van Martinus Sand Scholten en Egberdina Mengerink

Dit huwelijk werd kerkelijk bevesitgd door Ds. J.J. de Visser in de 

gereformeerde Kerk te Amersfoort.

Kinderen:
Allen geboren te Amersfoort

Wijnand 29 januari 1890 zie pag. 327
Egbert 22 maart 1891 zie pag. 329
Johannes 17 december 1892 zie pag. 330
Gertrudes 15 october 1895 zie pag. 332
Willem 23 januari 1897 zie pag. 333
Martinus 29 november 1898 zie pag. 334
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Theodoor 20 decmeber 1899 zie pag. 336
Hermanus Petrus 3 augustus 1903 zie pag. 337
Samuël 4 juni 1906 zie pag. 338

Hermaus Petrus van Haselen deed belijdenis des geloofs in de 
gereformeerde kerk te Amersfoort april 1889, terwijk zijn vrouw 
Johanna Sand Scholten in februari 1890 van de hervormde kerk naar 
de gereformeerde kerk overging. Hij was gedurende vele jaren 
Diaken der kerk.

Hermanus Petrus van Haselen kreeg reeds als jongen een 
betrekking op het correspondentschap van de Nederlandsche Bank 
te Amersfoort. Toen na jaren de correspondent de heer mr. J. van 
der Leeuw stief, volgde hij hem als correspondent op.

Voorts vervulde hij nog diverse functies waaruit blijkt het groote 
vertouwen dat hij in hooge mate genoot. Zoo was hij:

Secretaris Penningmeester van het Heemraadschap Rivier "de 
Eem", Beeken en aankleve van dien,

Penningmeester van het Hoorheemraadschap "Bunschoter Veen- en 
Veldendijk",

Secretaris penningmeester van de Kiamer van Koophandel te 
Amersfoort,

Secretaris Penningmeester van de "Hulpbank",

Directeur van de Vereeniging van Grondeige-
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naren tegen nalatige huurders,

Rentmeeester over het vastgoed van Zijne Excellentie Mr. W.H. de 
Beaufort, ex. minister President,

Rentmeeester over het vastgoed van den hoogwelgeboren heer Mr. 
H.J.H. baron van Boetselaer van Oosterhout,

Rentmeester over het vasgoed van den hoogwelgeboren heer R.A. 
baron van Hardenbroek van Lockhorst.

De laatste jaren van zijn leven leed hij aan suikerziekte. Een 
longontsteking maakte een einde aan zijn arbeidzaam leven. Hij wrd 
gegraven op de Oude algemeene Begraafplaats in het Plansoen in 
het eigen graf afd. B"No. 3913.

Hermanus Petrus van Haselen droeg den roepnaam Herman.

Wegens ruiming van de Oude Algemene Begraafplaats in 1978, 
werden de stoffelijke resten van Hermanus Petrus van Haselen 
alsmede van zoon Egbert en Willem op 20 december 1978 
gezemelijk in een kist herbegraven op Rusthof, in het graf van 
moeder Van Haselen Johanna Sand Scholten.
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Gerrit Albertus van Haselen

zoon (vierde kind) van Wijnand van Haselen en

Geertuida van den Burg

Zie pag. 234

geboren te Amersfoort den 22 januari 1863

gedoopt te Amersfoort den 22 februari 1863 door Ds. M. van 

Apeldoorn in de Gereformeerde kerk Langegracht.

overleden te Amersfoort den 31 mei 1863, 4 maanden oud.
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Willem Gerrit van Haselen

zoon (vijfde kind) van Wijnand van Haselen en

Geertuida van den Burg

Zie pag. 234

geboren te Amersfoort den 24 maart 1864

gedoopt te Amersfoort den 10 april 1864 door Ds. M. van Apeldoorn 

in de Gereformeerde kerk Langegracht.

overleden te Amersfoort den 13 juli 1871, 7 jaar oud, aan de pokken.
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Trijntje Petronella van Haselen

dochter (zesde kind) van Wijnand van Haselen en

Geertuida van den Burg

Zie pag. 234

geboren te Amersfoort den 25 februari 1867

gedoopt te Amersfoort den 17 maart 1867 door Ds. J.K. Wiersma in 

de Gereformeerde kerk Langegracht.

overleden te Amersfoort den 11 september 1921, 54 jaar oud, in haar 
woonhuis Beekensteinschelaan 29, aan een hartkwaal.

In niet gehuwd geweest.

Begraven den 14 september 1921 op de Algemeene Begraafplaats 
aan den Soesterweg in het eigen zandgraf Afd. B' No. 22II.

Trijntje Petronella van Haselen deed belijdenis des geloofs in de 
gereformeerde kerk te Amersfoort juni 1888.
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Adrianus van Haselen

zoon (zevende kind) van Wijnand van Haselen en

Geertuida van den Burg

Zie pag. 234

geboren te Amersfoort 26 februair 1869

gedoopt te Amersfoort april 1869 door Ds. J.K. Wiersma in ge 

Gereformeerde kerk Langegracht

overleden te Amersfoort 23 juli 1871, 2 jaar oud aan de pokken.
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Hermanus Gerrit Willem van Haselen

zoon (eerste kind, 1ste huwelijk) van Adrianus van Haselen en

Klasina Breken

Zie pag. 236

geboren te Amersfoort den 23 januari 1958

gedoopt te Amersfoort den 7 maart 1858 door Ds. M. van Apeldoorn 

in de Gereformeerde kerk Langegracht

overleden te Amersfoort den 17 juli 1858, 6 maanden oud.
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Kornelia Willemijntje van Haselen

dochter (tweede kind, 1ste huwelijk) van Adrianus van Haselen en

Klasina Breken

Zie pag. 236

geboren te Amersfoort den 17 september 1860

gedoopt te Amersfoort den 7 october 1860 door Ds. M. van 

Apeldoorn in de gereformeerde kerk Langegracht

Overleden te Heerde den 29 maart 1927, 66 jaar oud

gehuwd te Heerde den 2 april 1891 

met

Gerrit van Ark

geboren te Heerde den 2 september 1864

zoon van Harmen van Ark en Teuntje van de Maten.
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Hermanus van Haselen

zoon (derde kind, 1ste huwelijk) van Adrianus van Haselen en

Klasina Breken

Zie pag. 236

geboren te Amersfoort den 14 februari 1863

gehuwd te Heerde den 15 februari 1894

met

Joachim Johanna Montizaan

geboren te Heerde den 29 augusutua 1872

dochter van Joachim Montizaan en Johanna Prins.

Het huwelijk werk kerkelijk bevesigd door Ds. H.M. v.d. Vegt in de 
Gereformeerde kerk.

Kinderen:

Allen geboren te Amersfoort

Adriaan Joachim Johannes 20 mei 1895 Zie pag. 342
Johanna Clasina 6 juni 1900 Zie pag. 343
Adriana Antonia 19 juli 1902 Zie pag. 344
Joachim 11 juli 1903 Zie pag. 345
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Hermanus 4 april 1905 Zie pag. 347
Johannes Lodewijk 18 juni 1907 Zie pag. 348
Willem Hendrik 13 juni 1907 Zie pag. 349
Clara Albertha 31 october 1908 Zie pag. 350
Willem Hendrik 20 december 1909 Zie pag. 351
Johannes Lodewijk 1 maart 1911 Zie pag. 352

Hermanus van Haselen was graanhandelaar en fabriceerde 
kindermeel. Hij deed belijdenis des geloofs in de Gereformeerde kerk 
te Amersfoort.
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Johannes Lodewijk van Haselen

zoon (eerste kind, 2de huwelijk) van Adrianus van Haselen en

Adriana Antonia van Apeldoorn

Zie pag. 237

geboren te Amersfoort den 23 november 1865

gedoopt te Amersfoort den 24 december 1865 door Ds. J.K. 

Wiersma in de Gereformeerde kerk Langegracht.

Overleden te Amersfoort den 9 maart 1887, 21 jaar oud. 

Johannes Lodewijk van Haselen deed belijdenis des geloofs in de 
Gereformeerde kerk te Amersfoort in september 1884.

Hij heeft gestudeerd voor dominee. Toen hij met zijn studie gereed 
was heeft hij bloed opgegeven en is niet lang daarna gestorven.

Begraven 12 maart 1887 op de algemeene begraafplaats Plantsoen 
in het huurgraf D. 5153.
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Willem Hendrik van Haselen

zoon (tweede kind, 2de huwelijk) van Adrianus van Haselen en

Adriana Antonia van Apeldoorn

Zie pag. 237

geboren te Amersfoort den 8 september 1867

gedoopt te Amersfoort den 29 september 1867 door Ds. J.K. 

Wiersma in de Gereformeerde kerk Langegracht.

Gehuwd te Amersfoort den 23 augustus 1900 in de Ned. Herv. Kerk 

met

Elisabeth Hermina Martina Verkerk

geboren te Culemborg 27  juni 1874

dochter van Leendert Otto Verkerk en Cornelia Smit

Overleden in "Bethesda" te Rotterdam 31 maart 1930

Begraven te Amersfoort op de Algem. Begraafplaats aan den 
Soesterweg 4 april 1930

Kind: 

Willemina Elisabeth, geboren te Amersfoort, 6 maart 1903. 
Zie pag. 353.

Versie 0.8   dd 1 juni 2013   *** FjvH *** Pagina 278/413



Genealogie van het geslacht "Van Haselen"

Daarna gehuwd te Amersfooort den 12 juli 1932 met

Metje van der Zanden

geboren 17 mei 1897 te de Lemmer

dochter van Jelle van der Zanden en Margjen Dijkstra.

Willem Hendrik van Haselen studeerde te Utrecht aan de 
Veeartsenijschool en slaagde als veearts. Hij oefende zijn praktijk als 
dierenarts te Amersfoort jaren achtereen uit en verrichtte tevens de 
Gemeentelijke vleeschkeuring.

Toen te Amersfoort een gemeentelijk slachthuis (abattoir) werd 
gebouwd werd hij als directeur benoemd. Op 1 januari 1934 legede 
hij deze functie neer en werd op 66 jarigen leeftijd gepensioneerd.
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Adriana Antonia van Haselen

dochter (derde kind, 2de huwelijk) van Adrianus van Haselen en

Adriana Antonia van Apeldoorn

Zie pag. 237

geboren te Amersfoort den 30 november 1869

gedoopt te Amersfoort den 9 januari 1870 door Ds. Gispen in de 

Gereformeerde kerk Langegracht.

Overelden te Hasselt (O) den 17 april 1899, 29 jaar oud

gehuwd te Amersfoort den 26 januaari 1893 

met

Gerben Kingma

geboren te Wolvega den 8 september 1868

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd in de Gereformeerde kerk 

Langegracht door Ds. J.J. de Visser.

Adriana Antonia van Haselen deed belijdenis des geloofs in de 

Gereformeerde kerk te Amersfooort in april 1892.
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Wijnand Jan van Haselen

zoon (vierde kind, 2de huwelijk) van Adrianus van Haselen en

Adriana Antonia van Apeldoorn

Zie pag. 237

geboren te Amersfoort den 9 september 1871

gedoopt te Amersfoort den 24 september 1871 door Ds. Bruininks in 
de Gereformeerde kerk Langegracht.

overleden te Amersfoort den 13 maart 1872, 6 maanden oud.

Begraven te Amersfoort op de Algem. Begraafplaats Plantsoen, 16 
maart 1872 in het huurgraf C. 1646.
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Martha Willemina Johanna van Haselen

dochter (vijfde kind, 2de huwelijk) van Adrianus van Haselen en

Adriana Antonia van Apeldoorn

Zie pag. 237

Geboren te Amersfoort den 12 october 1872

Gedoopt te Amersfoort den 27 october 1872 door Ds. Bruininks in de 
Gereformeerde kerk Langegracht.

Overleden te Amersfoort den 21 januari 1892, 19 jaar oud.

Begraven op de Algem. Begraafplaats Plantsoen den 25 januari 1892 
in graf B. 3933.
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Adrianus Antonie van Haselen

zoon (zesde kind, 2de huwelijk) van Adrianus van Haselen en

Adriana Antonia van Apeldoorn

Zie pag. 237

Geboren te Amersfoort den 12 october 1875

Gedoopt te Amersfoort den 7 november door Ds. C. Kuipers in de 
Gereformeerde kerk Langegracht.

Gehuwd te Amersfoort den 23 september 1926

met 

Jannetje Lokhorst

Geboren te Amersfoort den 28 juni 1884

Dochter van Bertus Lokhorst, timmerman en Cornelia Renes.

Het huwelijk kerkelijk bevestigd in de Gereformeerde kerk te 
Amersfoort door Ds. F.A. den Boeft.

Ardrianus Antonie van Haselen is boekhouder bij de firma M.R.N. 
Oosterveen te Amersfoort.
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Wijnand van Haselen

zoon (zevende kind, 2de huwelijk) van Adrianus van Haselen en

Adriana Antonia van Apeldoorn

Zie pag. 237

Geboren te Amersfoort den 13 mei 1878

Gedoopt te Amersfoort den 2 juni 1878 door Ds. R. Brinkman van 
Putten in de Gereformeerde kerk Langegracht

Overleden te Amersfoort den 16 mei 1880, 2 jaar oud.

Begraven den 19 mei op de Algem. Begraafplaats Plantsoen in het 
huurgraf E. No. 613.
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Hendrik Johannes Lodewijk van Haselen

zoon (achtste kind, 2de huwelijk) van Adrianus van Haselen en

Adriana Antonia van Apeldoorn

Zie pag. 237

Geboren te Amersfoort den 4 november 1882

Gedoopt te Amersfoort den 24 december 1882 in de Gereformeerde 
kerk Langegracht 

Gehuwd te Amersfooort den 26 october 1911 
met

Anna Pieterdina Smit

geboren te Roodeschool den 24 juni 1883 (Gem. Uithuizermeeden-
Gr.)

dochter van Klaas Smit en Aafke Wolters

Het huwelijk werk kerkelijk bevestigd in de gereformeerde kerk 
Langegracht door Ds. A.M. Donner. Tekst der predikatie: Ps. 119:41.

Kinderen:

Doodgeboren kind, geboren te Groningen. 
30 september 1912. Zie pag. 354

Avelette Clare Martna, geboren te Groningen
7 februari 1914. Zie pag. 355

Adriana Antonia Johanna,  geboren te Groningen
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4 september 1915. Zie pag. 356

Tine Mellina Anna, geboren te 's Gravenhage
8 juni 1918. Zie pag. 357

Martha Adriana Wilhelmina, geboren te Alphen a/d Rijn
9 mei 1922. Zie pag. 358

Clasina Woltera Jacoba, geboren te Alphen a/d Rijn
21 juli 1924. zie pag. 359.

Hendrik Johannes Lodewijk genoot het lager onderwijs op de 
Christelijke School eerst te Amersfoort (Hoofd de heer H. Hasper) en 
daarna te Zwolle (Hoofd de heer D. Wijnbeek). Vervolgens genoot hij 
M.U.L.O.-onderwijs op de openbare "Fransche School" in het 
Geldersche Heerde (Hoofd de heer H. Heering Pzn.). Hierop bezocht 
hij het gereformeerd Gymnasium te Kampen en deed eindexamen in 
1904, waarna hij als student werd ingeschreven aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht en volgde de faculteit Ned. Letteren en 
volgde gedurende 5 jaren de colleges. In 1907 legde hij het 
candidaatsexamen af. Met ingang van 1 september 1909 werd hij 
benoemd als leraar te Groningen aan het Willem Lodewijk-
Gymnasium. In 1910 legde hij het doctoraal examen af. Met ingang 
van 1 november 1917 werd hij benoemd aan de 1e Christelijke 
H.B.S. te 's Gravenhagen en tegen 1 september 1918 werd hij 
benoemd tot directeur van de Chr. H.B.S. met 5-jarige cursus te 
Alphen aan de Rijn. In 1922 promoveerde hij in de Letteren en 
Wijsbegeerte aan de Universiteit te Leiden.

Met ingang van 1 januari 1923 werd hij benomed tot lid van het 
"Historisch Genootschap". Tezaemen met Dr. K. Fokkema gaf hij uit 
"Van 
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Nederlandsche Stam" (in 2 dln.).

In 1937 moest hij om gezondheidsredenenen met ingang van 1 
september eervol ontslag aanvragen hetgeen hem werd verleend, 
Den 16en september nam hij afscheid.
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Johanna Jacoba Leonarda van Haselen

dochter (eerste kind) van Dirk Albartus van Haselen en

Hendrika Maria Sillevis

Zie pag. 244

Geboren te Alkmaar den 1 jauari 1891

Gedoopt te Alkmaar in de Ned. Hervormde kerk door haar vader

Gehuwd te Charlois den 4 juni 1914

met

Adriaan Noordijk

werktuigk. Ingenieur

geboren te Vlaardingen 27 juni 1886

wonende 1938 te Batavia Museumlaan 13.

Ir. Adriaan Noordijk overleed te Batavia 26 september 1940 aan 
niervergiftiging.
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Hendrik Marius van Haselen

zoon (tweede kind) van Dirk Albartus van Haselen en

Hendrika Maria Sillevis

Zie pag. 244

Geboren te Alkmaar den 26 januari 1892

Gedoopt te Alkmaar in de Ned. Hervormde kerk door zijn vader

Gehuwd te Soerabaja den 23 maart 1929 

met

Joanne Mathie Crighton

geboren 22 januari 1897 te Glasgow (Port Glasgow) Schotland.

Kinderen:

Maryrose Anne geboren te Soerakarta 
12 april 1930. Zie pag. 360

Henk Marius Albartus geboren te Padang S.W.K. 
13 september 1939. Zie pag. 376

Hendrik Marius van Haselen studeerde te Utecht en werd in 1916 
Nederd. Hervormd Predikant. Na korten tijd dit ambt te hebben 
bekleed ging hij studeeren in de rechten, werd 1922 Mr. in de rechten 
en oefende te Rotterdam praktijk uit. In 1928 vertrok hij naar Ned. 
Indië en is thans (1941) advocaat en procureur te Padang (Sumatra's 
W.K.)
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Bertha Carolina Antoinette van Haselen

dochter (derde kind) van Dirk Albartus van Haselen en

Hendrika Maria Sillevis

Zie pag. 245

Geboren te Alkmaar den 20 mei 1894

Gedoopt te Alkmaar in de Ned. Hervormde kerk door haar vader

Gehuwd te Rotterdam den 9 augustus 1917

met

Marinus Johannes Fransiscus Haarsma

doctor in de scheikunde

geboren 15 juli 1892 te Poengei Deli S.O.K., thans (1941) wonende 
te Genéve.
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Carolina Petronella van Haselen

dochter (vierde kind) van Dirk Albartus van Haselen en

Hendrika Maria Sillevis

Zie pag. 245

Geboren te Vlaardingen 21 januari 1897

Gedoopt te Vlaardingen in de Ned. Hervormde kerk door haar vader

Overleden te Vlaardingen 4 maart 1898, 1 jaar oud.
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Willem van Haselen

zoon (vijfde kind) van Dirk Albartus van Haselen en

Hendrika Maria Sillevis

Zie pag. 245

Geboren te Vlaardingen 30 april 1901

Gedoopt te Vlaardingen in de Ned. Hervormde kerk door zijn vader

gehuwd te Bodegraven 4 mei 1926

met

Trijntje Turkenburg

geboren te Bodegraven 6 mei 1901

Kind:

Dirk Albertus, geboren te Rotterdam den 5 juni 927. Zie pag. 361.

Daarna gehuwd met

Elisabeth Mandersloot

geboren te Utrecht 8 november 1901.

Willem van Haselen was gedurenden verscheidene jaren werkzaam 
op het Reisbureau Lisone Lindeman te Batavia.

Sinds 1938 is hij werkzaam bij de Kon. Luchtvaart Maatschappij N.V. 
te Den Haag.
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Jocoba Adriana van Haselen

dochter (zesde kind) van Dirk Albartus van Haselen en

Hendrika Maria Sillevis

Zie pag. 245

Geboren te Vlaardingen den 20 april 1902

Gedoopt te Vlaardingen in de Ned. Hervormde kerk door haar vader

gehuwd te 's Gravenhage den 13 augustus 1929 met

Thijs van der Mast

gebroen 15 juni 1901 te Den Helder

zoon van Rein van der Mast te Workum en Sipkjen de Haan, 
geboren te Ferwoude

Procuratiehouder bij het Syndicaat Schroefboutenfabriek Helmond.

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd in de Willemskerk te 's 
Gravenhage door den vader van Jacoba Adriana: Ds. D.A. Van 
Haselen.
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Dirk Albertus van Haselen

zoon (zevende kind) van Dirk Albartus van Haselen en

Hendrika Maria Sillevis

Zie pag. 245

Geboren te Valburg den 3 december 1903

Gedoopt te Valburg in de Ned. Hervormde kerk door zijn vader

gehuwd te Charlois den 1 augustus 1929

met

Neeltje Geertje Haeser

geboren te Rotterdam 24 februari 1903 
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Jan Anthonie van Haselen

zoon (achtste kind) van Dirk Albartus van Haselen en

Hendrika Maria Sillevis

Zie pag. 245

Geboren te Rotterdam den 2 januari 1915, 9.30 uur v.m.

gehuwd te Voorburg den 21 maart 1942

met

Johanna Elisabeth van Eck

geboren den 6 april te Rimboen (Medan)

dochter van Johan van Eck en Roubiam.

Het huwelijk werk kerkelijk bevestigd te 1.30 n.m. in de Duinzichtkerk 
aan de van Hogenhoucklaan te 's Gravenhage door Dr. L.D. Terlaak 
Poot.
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Albertus van Haselen

zoon (eerste kind) van Jan van Haselen en

Sandrina Johanna van Mourik

Zie pag. 252

Roepnaam: Bertus

Geboren te Loosdrecht den 2 september 1903, woensdag 2.30 n.m.

Gedoopt te Nieuw Loosdrecht in de Ned. Hervormde kerk

gehuwd te Bergschenhoek den 29 juli 1937

met

Reintje Hoedemaker

van beroep apotheker, Doctora  in de pharmacie

geboren te Saurerd den 5 juli 1905

Roepnaam: Reinie

Dochter van Dr. Laurens Hoedemaker, arts te Bergschenhoek en 
Johanna Langhout

Het huwelijk werk kerkelijk bevestigd te 2.30 uur n.m. in het 
kerkgebouw van de Ned. Herv. Gemeente te Bergschenhoek door 
Ds. H.J. Honders, predikant te Wassenaar.
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Kind:

Sandrina Johanna, geboren te Tiel, 19 september 1938. Zie pag. 
375.

Albertus van Haselen studeerde aan de universiteit te Utrecht. Hij 
promoveerde 27 mei 1929 tot doctor in de wis- en natuurkunde. Hij 
was leeraar aan het Chr. Lyceum te Utrecht, het Meisjes Gymnasium 
te Utrecht en aan de Machinistenschool. Sinds 1937 is hij leeraar aan 
het Gymnasium te Tiel en woont Papesteeg 35.
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Johannes van Haselen

zoon (tweede kind) van Jan van Haselen en

Sandrina Johanna van Mourik

Zie pag. 252

Roepnaam: Jan

Geboren te Loosdrecht den 16 september 1904, vrijdag 11.30 uur 
n.m.

Gedoopt te Nieuw Loosdrecht in de Ned. Hervormde kerk

gehuwd te Utrecht den 15 juni 1933 (donderdag)

met

Gerardina Christina Vonk

geboren te Gameren 22 februari 1909

dochter van Ds. Evert Vink en Gerardina Christina Broer.

Het huwelijk werk kerkelijk bevestigd te 12.30 uur n.m. in de 
Domkerk te Utrecht door Ds. W. van der Waal, Ned. Herv. Predikant 
te Nieuw Loosdrecht.

Kinderen:

Jan, geboren te Amersfoort,
14 maart 1938.  Zie pag. 374

Werneck Evert Cornelis, geboren te Maarssen, 
5 augustus 1940. Zie pag. 380.
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Cornelis Johannes, geboren te Maarssen,
9 november 1941. Zie pag. 381.

Johannes van Haselen bezocht de Hoogere Burgerschool te 
Hilversum, behaalde het einddiploma en deed vervolgens in 
hetzelfde jaar staatsexamen. Daarna studeerde hij aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht in de faculteit rechten en deed 23 mei 
1929 met goed gevolg zijn doctoraal-examen, waaardoor hij de 
Meesterstitel verkreeg.

Hij behoorde tot de eerste groep studenten, die voor rekening van 
het "Deterding"-fonds een reis naar Ned. Indië hebben gemaakt.

Gedurende korten tijd oefende hij de advocatuur uit aan de 
rechtbanken te Rotterdam en Utrecht en was medewerker aan het 
bureau voor Staats- en administratierechterlijke adviezen van Mr. 
Blaupot ten Cate.

In 1931 werd hij benoemd als adjunct directeur van den Bond van 
Nederlandsche Gemeente-Ambtenaren te Amersfoort.

Bij K.B. van 4 maart 1939 werd hij met ingang van 1 april 1939 op 34-
jarigen leeftijd benoemd tot burgemeester van Maarssen en 
Maarseveen, provincie Utrecht. 

Hij bewoont sindsdien "Leeuwenvecht" te Maarssen.
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Elisabeth van Haselen

dochter (derde kind) van Jan van Haselen en

Sandrina Johanna van Mourik

Zie pag. 252

Roepnaam: Liesbeth.

Geboren te Loosdrecht den 18 januari 1906, donderdag, 8.45 n.m.

Gedoopt te Nieuw Loosdrecht in de Ned. Hervormde kerk.
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Cornelis Jan van Haselen

zoon (vierde kind) van Jan van Haselen en

Sandrina Johanna van Mourik

Zie pag. 252

Roepnaam: Kees

Geboren te Loosdrecht den 18 juni 1908, donderdag 5.00 uur v.m.

Gedoopt te Nieuw Loosdrecht in de Ned. Hervormde kerk.

Cornelis Jan is boekhandelaar en vertegenvoordigt een assurantie-
maatschappij.
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Geertui van Haselen

dochter (vijde kind) van Jan van Haselen en

Sandrina Johanna van Mourik

Zie pag. 252

Roepnaam: Geert

Geboren te Loosdrecht den 27 september 1909, maandag 12.30 uur 
v.m.

Gedoopt te Nieuw Loosdrecht in de Ned. Hervormde kerk
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Geertuida Hermina van Haselen

dochter (zesde kind) van Jan van Haselen en

Sandrina Johanna van Mourik

Zie pag. 252

Roepnaam: Zus

Geboren te Loosdrecht den 8 juli 1913, dinsdag, 6.00 uur v.m.

Gedoopt te Nieuw Loosdrecht in de Ned. Hervormde kerk.

Zij slaagde 4 october 1939 voor het doct. examen pharmacie.
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Willem van Haselen

zoon (eerste kind) van Hermanus van Haselen en

Johanna van Maat

Zie pag. 255
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Arthur van Haselen

zoon (tweede kind) van Hermanus van Haselen en

Johanna van Maat

Zie pag. 255
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Alice van Haselen

dochter (derde kind) van Hermanus van Haselen en

Johanna van Maat

Zie pag. 255
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Adriana Johanna van Haselen

aangenomen kind van Gerrit van Haselen en

Wilhelmina Frederika Muys

Zie pag. 256

geboren te Chicago den 5 augustus 1900

gedoopt te chicago den 15 januari 1901

gehuwd te chicago den 26 maart 1921 

met 

Fred. W. Reimer

Geboren te Chicago den 4 november 1917.

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd in de gereformeerde kerk door 

Ds. La Mare.
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Ada van Haselen

dochter (eerste kind) van Wijnand van Haselen en

Geertje de Jong

Zie pag. 257

geboren te Chicago den 24 februari 1892
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Mabel van Haselen

dochter (tweede kind) van Wijnand van Haselen en

Geertje de Jong

Zie pag. 257

geboren te Chicago den 25 juli 1894

gehuwd te Los Angelos den 9 juli 1925

met

H. Goldwaite

geboren den 9 april 1894.
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George van Haselen

zoon (derde kind) van Wijnand van Haselen en

Geertje de Jong

Zie pag. 257

geboren te Chicago den 10 juli 1896

overleden te Los Angelos den 15 october 1932, 36 jaar oud

gehuwd te Los Angelos 

met

Helen D. Spangler

geboren te Los Angelos den 27 juli 1899

Kinderen:
Allen geboren te Los Angelos:

George E. den 7 juli 1922. Zie pag. 362
Robert Chas den 24 maart 1925. Zie pag. 363
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Wijnand van Haselen

zoon (eerste kind, 1e huwelijk) van Petrus Hermanus van Haselen en

Anna Gerhardina van Kamp

Zie pag. 261

geboren te Amersfoort den 19 februari 1883, 6.00 uur n.m.

gedoopt te Amersfoort den 25 maart 1883 in de Gereformeerde kerk 

Langegracht

gehuwd te Amersfoort den 18 augusutus 1910 

met

Diederika van Esveld

dochter van Willem van Esveld en Elbarta Hendrika Kilian.

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd in de Ned. Herv. kerk St. 
Joriskerk door Ds. Funderink. Tekst der predicatie: "Dat al Uwe 
dingen in de liefde geschieden".

Kinderen:
allen geboren te Amersfoort

Petrus Hermanus 13 april 1912. Zie pag. 364.
Willem 7 mei 1917. Zie pag. 365

Wijnand van Haselen is beëedigd makelaar in vaste goederen en 
drijft van Haselen's 
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Woningbureau in de perceelen Snouckaertlaan 22 en 24.

In 1920 werd hij genoemd tot rentmeeester van "Het zeer oud en 
voornaam College van de Malen" in welke functie hij zijn vader, na 
diens dood, opvolgde.

Bovendien is hij commandant van de gemeentelijke brandweer te 
Amersfoort.
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Everdina van Haselen

dochter (tweede kind, 1e huwelijk) van Petrus Hermanus van 

Haselen en

Anna Gerhardina van Kamp

Zie pag. 261

Roepnaam: Everdien of Eef.

geboren te Amersfoort den 21 september 1884, 7.00 uur n.m.

gedoopt te Amersfoort den 12 october 1884 in de Gereformeerde 

kerk Langegracht

overleden te Amersfoort den 23 mei 1935 (donderdag), 2.00 uur 

n.m., 50 jaar oud in perceel Barchman Wuytierslaan 17

gehuwd te Amersfooort den 19 juli 1906 (donderdag) 

met

Dirk Johannes Smits

weduwnaar van Johanna Fountein

geboren te Rotterdam 3 april 1877

zoon van Drik Johannes Smits, bakker en Elisabeth Kempff.

Het huwelijk met Everdia van Haselen werd kerkelijk bevestigd te 
21.00 uur in de Gereformeerde kerk aan de Langegracht door Ds. 
A.M. Donner van Amersfoort. Tekst der predikatie:
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Ps. 84: 12, laatste gedeelte.

Everdina van Haselen heeft een zeer lang longlijden gehad. Op 20 
augusutus 1910 gaf zij voor 't eerst bloed op.

Begraven maandag 27 mei 1935 te 1.00 uur op de begraafplaats 
"Oud Leusden" bij Amersfoort.

Everdina van Haselen deed belijdenis des geloofs in de 
Gereformeerde kerk te Amersfoort den 15 april 1906.
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Geertuida van Haselen

dochter (derde kind, 1e huwelijk) van Petrus Hermanus van Haselen 

en

Anna Gerhardina van Kamp

Zie pag. 261

Roepnaam: Geertui.

geboren te Amersfoort den 4 november 1885, 10.30 uur n.m.

gedoopt te Amersfoort den 6 december 1885 door Ds. J.J. Visser in 

de Gereformeerde kerk Langegracht

gehuwd te Amersfoort den 1 maart 1917 (donderdag)

met

Willem Hendrik den Houting

beroepen predikant van de geref. kerk te Marken

geboren te Rotterdam den 8 april 1894

zoon van Willem Hendrik den Houting en Louise van den Ende.

Het huwelijk werk kerkelijk bevestigd te 1.00 uur in de gereformeerde 
kerk aan de Langegracht door Ds. A.M. Donner van Amersfoort.

Geertuida van Haselen deed belijdenins des geloofs in de 
Gereformeerde kerk te Amers-
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foort den 31 maart 1907.

Willem Hendrik den Houting is thans (1941) geref. Predikant te 
Huizum (bij Leeuwarden).

Hij overleed op 48 jarigen leeftijd op den 4den juli 1942 te Huizum, 
tengevolge van kanker in de hersenen en long. Gedurende vier 
maanden lag hij tebed en was links geheel verlamd. Donderdag 9 juli 
werd hij onder zeer groote belangstelling begraven op de 
begraafplaats te Huizum. Een uitgebreid verslag daarvan bevindt zich 
in het familie-archief.
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Anna Gerhardina van Haselen

dochter (vierde kind, 1e huwelijk) van Petrus Hermanus van Haselen 

en

Anna Gerhardina van Kamp

Zie pag. 261

Roepnaam: Anna.

geboren te Amersfoort den 26 januari 1887, 8.30 uur n.m..

gedoopt te Amersfoort den 27 februari 1887 door Ds. J.J. Visser in 

de Gereformeerde kerk Langegracht

gehuwd te Amersfoort den13 april 1911

met

Willem George Hasper

geboren te Enumatil (Gr.) 14 juli 1885

zoon van Hendrik Hasper en Cornelia Jacoba Schouten

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd te 2.00 uur in de gereformeerde 
kerk aan de Langegracht te Amersfoort door Ds. L.P. Krijger, 
beroepen predikant te Soemba (N.O.I.), zwager van W.G. Hasper. 
Tekst der predikatie: Spreuken 3 : 6.

Anna Gerhardina van Haselen deed belijdenis des geloofs in de 
Gereformeerde kerk te Amersfoort 7 april 1909.
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Wilhemina Hermina van Haselen

dochter (vijfde kind, 1e huwelijk) van Petrus Hermanus van Haselen 

en

Anna Gerhardina van Kamp

Zie pag. 261

Roepnaam: Willy.

geboren te Amersfoort den 25 januari 1888, 3.30 uur v.m.

gedoopt te Amersfoort den 19 februari 1888 door Ds. J.J. Visser in 

de Gereformeerde kerk Langegracht

gehuwd te Amersfoort den 15 april 1924 (dinsdag)

met

Dirk Marinus Hoogland

doctor in de veeartsenijkunde

weduwnaar van G.E.D.C. van Nieuwenhuizen

geboren 24 augustus 1889 te Utrecht 

zoon van Hermanus Hoogland en Aaltje Malestein

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd te 1.30 uur n.m. In de 
gereformeerde kark laLangegracht te Amersfoort door Ds. A.M. 
Donner.
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Lodewijk Gerardus van Haselen

zoon (zesde kind, 1e huwelijk) van Petrus Hermanus van Haselen en

Anna Gerhardina van Kamp

Zie pag. 261

Roepnaam: Geertui.

geboren te Amersfoort den 9 december 1889, 5.00 uur v.m.

gedoopt te Amersfoort den 12 januari 1891 in de Gereformeerde 

kerk Langegracht

overleden te Amersfoort den 23 october 1891, 1 jaar en 10 maanden 
oud.

Begraven 27 october 12891 op de oude algemeen begraafplaats te 
Amersfoort in het Plansoen in graf E 7001 (huurgraf).
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Petrus Hermanus van Haselen

zoon (zevende kind, 1e huwelijk) van Petrus Hermanus van Haselen 

en

Anna Gerhardina van Kamp

Zie pag. 261

Roepnaam: Piet.

geboren te Amersfoort den 30 augustus 1891, 7.30 uur n.m. in 

perceel Appelmarkt Wijk F. No. 376, zondag.

gedoopt te Amersfoort den 22 november 1891 door Ds. J.J. Visser in 

de Gereformeerde kerk Langegracht

gehuwd te Hoofddorp Haarlemmermeer den 16 september 1920 

(donderdag) 

met

Geertje van Wijk

geboren 29 december 1885 te Nieuw Vennep – Haarlemmermeer

dochter van Antonie van Wijk en Jacoba Aartje Biesheuvel

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd te 2.00 uur n.m. In de 
gereformeerde kerk te Hoofddorp door Ds. C. Bouma te Hoofddorp. 
Tekst der predikatie: Psalm 33 : 20a.

Kinderen:

Beide geboren te Amersfoort
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Petrus Hermanus, 11 juli 1921. Zie pag. 366.
Antonie 21 juni 1923. Zie pag. 367.

Petrus Hermanus van Haselen bezocht de Christelijke Lagere school 
en de openbare Jongensschool, daarna gedurende 3 maanden de 
Hoogere Burgerschool. Nadien ving zijn kantoorloopbaan aan. Hij is 
thans beëedigd makelaar in vaste goederen en assurantiën.

Vanaf 1916 tot 1936 heeft hij tezamen met zijn broeder Wijnand "van 
Haselen's Woningbureau" gedreven. April 1936 heeft hij zich 
zelfstandig gevestigd in perceel Bergstraat 27, alhier.

Hij drijft bovendien het Passage- en Reisbureau "Amersfoort" en is 
officiëel agent van de Rotterdamsche Lloyd N.V. en agent van de 
Kon. Luchtvaart Maatschappij en verder agent van alle belangrijke 
binnen- en buitenlandsche scheepvaartmaatschappijen.

Voorts heeft hij een begrafenis-onderneming.

Van 1893 tot 1920 woonde hij in de ouderlijke woning Korte 
Bergstraat 1; van 1920 tot 1928 Snouckaertlaan 22, van 1928 tot 
1935 Berkenweg 7, daarna Bergstraat 27.

Evenals zijn overgrootvader Hermanus van Haselen heeft ook hij zijn 
kerkelijke strijd gekend. Toen in 1926 de Algemeene Synode der 
Gereformeerde kerken in Nederland te Assen de zaak van Ds. J.G. 
Geelkerken te Amsterdam behandelde, kon hij zich met de 
uitspraken en wijze van behandeling der Synode niet vereenigen. Hij 
heeft
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zich bij zijn kerkraad te Amersfoort daartegen verzet. Het leven in de 
kerk werd hem daardoor zoo onaangenaam gemaakt, dat hij 
tezamen met anderen de kerk verliet en medewerkte tot stichting van 
de gereformeerde kerk in Hersteld Verband te Amersfoort aan den 
Appelweg. Gedurende eenige jaren vervulde hij het ambt van diaken.
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Gosewina van Haselen

dochter (eerste kind, 2e huwelijk) van Petrus Hermanus van Haselen 

en

Johanna Frederika Faber

Zie pag. 261

Roepnaam: Goos.

geboren te Amersfoort den 20 april 1897, 11.30 uur n.m.

gedoopt te Amersfoort den 30 mei 1897, door Ds. Bult van 

Winterswijk in de Gereformeerde kerk Langegracht

gehuwd te Amersfoort den 21 december 1922 (donderdag)

met

Lambert George Mari  ë  n Albert van Nieuwenhuizen  

geboren te Utrecht den 3 december 1833

zoon van Albert Gerard van Nieuwenhuizen en Sybella Cato 

Jaspikse.

Het huwelijk werk kerkelijk bevestigd te 1.30 uur n.m. in de 
gereformeerde kerk Langegracht door Ds. A.M. Donner van 
Amersfoort.

Gosewina Johanna is in 1926 tezamen met haar man overgegaan 
naar de gereformeerde kerk in Hersteld Verband, zulks naar 
aanleiding van de zaak van Ds. J.G. Geelkerken te Amsterdam.
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Petronella Catrina van Haselen

dochter (tweede kind, 2e huwelijk) van Petrus Hermanus van 

Haselen en

Johanna Frederika Faber

Zie pag. 261

geboren te Amersfoort den 23 november 1898, 2.30 uur v.m.

gedoopt te Amersfoort den 25 december 1898, door Ds. A.M. Donner 

in de Gereformeerde kerk Langegracht

overleden te Amersfoort den 16 juli 1899, ongeveer 8 maanden oud.

Begraven te Amersfoort den 20 juli 1899 op de Algem. Begraafplaats 

aan den Soesterweg in het graf L. No. 24II.
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Johanna Frederika van Haselen

dochter (derde kind, 2e huwelijk) van Petrus Hermanus van Haselen 

en

Johanna Frederika Faber

Zie pag. 261

Roepnaam: Jo.

geboren te Amersfoort den 19 augustus 1900, 5.00 n.m.

gedoopt te Amersfoort den 23 september 1900 door Ds. A.M. Donner 

in de Gereformeerde kerk Langegracht

gehuwd te Amersfoort den 23 november 1926 (dinsdag) 

met

Coenraaad Hendrik Piccardt

Meester in de rechten en candidaat notaris
zoon van Gualterus John Piccardt en Johanna van der Heyden
geboren te Amsterdam den 9 februari 1900

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd te 1.45 uur n.m. In de 
kerkgebouw aan de Fred. Van Blankenheimstaat 40 te Amersfoort 
door Ds. J.J. Buskeus Jr. Gereformeerd predikant in Hersteld 
Verband van Amsterdam-Zuid.

Mr. C.H. Piccardt werd vrijdag 17 november 1939 benoemd tot 
notaris te Amsterdam

Johanna Frederika is in 1926 overgegaan naar de gereformeerde 
kerk in Hersteld Verband, zulks naar aaanleiding van de zaak van 
Ds. J.G. Geelkerken te Amsterdam.
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Johan Frederik van Haselen

zoon (vierde kind, 2e huwelijk) van Petrus Hermanus van Haselen en

Johanna Frederika Faber

Zie pag. 261

Roepnaam: Frits.

geboren te Amersfoort den 20 juni 1903, 12.30 uur n.m.

gedoopt te Amersfoort den 19 juli 1903 in de Gereformeerde kerk 

Langegracht door Ds. A.M. Donner 

Johan Frederik ontving het lager onderwijs aan de Christelijk 
Nationale school aan den Blankenheymstraat te Amersfoort, bezocht 
daarna het Stedelijk Gymnasium te Amersfoort, dat hij met goed 
gevolg afliep. Daarna werd hij ingeschreven als student aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht en volgde de faculteit Nederlandsche 
Letteren en Geschiedenis. Na het behalen van zijn doctoraal examen 
werd hij aangesteld als tijdelijk leeraar aan het Montessori-lyceum te 
Amersfoort. Thans is hij werkzaam in de uitgeverzaak, tevens 
boekhandel van W. Ten Have, Kalverstraat te Amsterdam.

Johan Frederik is in 1926 overgegaan naar de gereformeerde kerk in 
Hersteld Verband, zulks naar aanleiding van de zaak van Ds. J.G. 
Geelkerken te Amsterdam.
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Wijnand van Haselen

zoon (eerste kind) van Hermanus Petrus van Haselen en

Johanna Sand Scholten

Zie pag. 266

geboren te Amersfoort den 29 januari 1890

gedoopt te Amersfoort den 23 februari 1890 in de Gereformeerde 

kerk Langegracht

overleden 11 maart 1972, begraven op 14 maart 1972

gehuwd te Baarn den 3 november 1920 (woensdag) met

Antje Reiniera Johanna Ambrosius

dochter van Arnoldus Gerrit Johannes Ambrosius en Neeltje 

Frederika Schalij

geboren te Loenen aa/d Vecht, 17 februari 1896.

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd te 11.45 uur v.m. In de Ned. 
Hervormde kerk te Baarn door Ds. Meulenbelt.

Kinderen:
Beide geboren te Kesteren

Wijnand den 8 september 1921. Zie pag. 368
Annie den 26 januari 1923. Zie pag. 369

Wijnand van Haselen deed eind-examen H.B.S. te Amersfoort in 
1909, studeerde daarna aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en 
slaagde voor het arts-examen 25 juli 1919. Hij was arts

Versie 0.8   dd 1 juni 2013   *** FjvH *** Pagina 327/413



Genealogie van het geslacht "Van Haselen"

te Kesteren van 1 october 1919 tot maart 1925; daarna arts te 
IJmuiden vanaf 1 mei 1925. Heden (1941) is hij dat nog. Hij is ook 
reserve officier der infanterie. Hij ontving het kruis van verdienste van 
het Nederl. Roode Kruis, uitgereikt door Zijne Kon. Hoogheid Prins 
Hendrik der Nederlanden. Hij is thans (1941) majoor van het roode 
Kruis.

Wijnand van Haselen deed belijdenis des geloofs in de 
gereformeerde kerk te Amersfoort 27 maart 1910.
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Egbert van Haselen

zoon (tweede kind) van Hermanus Petrus van Haselen en

Johanna Sand Scholten

Zie pag. 266

geboren te Amersfoort den 22 maart 1891

gedoopt te Amersfoort den 12 april 1891

overleden te Amersfoort den 12 november 1891, ongeveeer 8 

maanden oud.

Begraven 14 november 1891 op de algem. Begraafplaats in het 
Plantsoen in het huurgraf E 6763. Hij werd 18 november 1891 
overgebracht naar het eigen zandgraf afd. B' No. 3913, en 
herbegraven op 20 december 1978 gezamelijk met zijn vader en 
broeder Willem op Rusthof. Zie noot op blz. 266.
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Johannes van Haselen

zoon (derde kind) van Hermanus Petrus van Haselen en

Johanna Sand Scholten

Zie pag. 266

Roepnaam: Job.

geboren te Amersfoort den 17 december 1892

gedoopt te Amersfoort den 15 januari 1893 door Ds. J.J. de Visser  in 

de Gereformeerde kerk Langegracht

overleden zondag 27 juli 1975, 's nachts om 1.35 uur.

Gehuwd te Utrecht den 22 juni 1916 

met

Maria Aletta Couwenberg

Roepnaam: Mies

geboren te Gorinchem, 11 februari 1890

dochter van Antonie Cornelis Couwenberg en Aletta French.

Johannes van Haselen deed belijdenis des geloofs in de 
Gereformeerde kerk te Amersfoort 12 april 1914.

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd in de Gereformeerde kerk aan 
de Burgem. Reigerstraat hoek Maliebaan te Utrecht door Ds. J. 
Breukelaar.
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Johannes kwam na de christelijke lagere school en de H.B.S. te 
hebben bezocht in juli 1908 bij zijn vader op kantoor.

Na het overlijden van zijn vader Hermanus Petrus van Haselen in 
april 1926 werd hij per 1 mei 1926 in dines plaats benoemd tot 
correspondent van De Nederlandsche Bank en tot secretaris-
penningmeester van het Heemraadschap de river de Eem, beken en 
aankleve van dien.

Naast zijn drukke en verantwoordelijke werkzaamheden bekleedt hij 
meerdere functies op liefdadig en sociaal gebied.

Hij is o.m.:

Secretaris van de Nuts Hulpbank

bestuurslid van het Centraal Genootschap voor Kinder Herstellings- 
en Vacantiekolonies

Secretaris-penningmeester van de Nederlandsche vereeniging voor 
hulp aan Lepra-lijders

Penningmeester van de vereeniging tot instandhouding van de 
Sociëteit "Amicitia"

Verder was hij van 1935 – 1939 penningmeester van de Nationale 
Reclasseeringdag en van 1920 – 1929 Secertaris van de 
Amersfoortsche Kamermuziekvereeniging.
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Gertrudes van Haselen

zoon (vierde kind) van Hermanus Petrus van Haselen en

Johanna Sand Scholten

Zie pag. 266

roepnaam: Gerard.

geboren te Amersfoort den 15 october 1895

gedoopt te Amersfoort den 3 november 1895 door Ds. J.J. de Visser 
in de Gereformeerde kerk Langegracht

overleden ± 1967

Gertrudes was gedurende 6 jaren employé bij de Bataafsche 
Petroleum-Maatschappij te Pankalang-Brandan (Sumatra).

Thans (1941) is hij employé op een accountantskantoor te 
Amersfoort.
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Willem van Haselen

zoon (vijfde kind) van Hermanus Petrus van Haselen en

Johanna Sand Scholten

Zie pag. 266

geboren te Amersfoort den 23 januari 1897

gedoopt te Amersfoort den 14 februari 1897 door Ds. J. Gommers 
van Grijpskerken in de Gereformeerde kerk Langegracht

overleden te Amersfoort den 27 mei 1918, 11.00 uur n.m., 21 jaar 
oud in het St. Elisabeth's gast-of ziekenhuis

gehuwd te Amersfoort met

Antonia Frederika de Vries

Reopnaam: Toni

dochter van Sjoerd Gerrits de Vries en Freerkje van der Velde.

Kind:

Willem, geboren te Amsterdam, 16 december 1917. Zie pag. 370.

Willem van Haselen werd begraven donderdag 30 mei 1918 in het 
eigen zandgraf afd. B' No. 3912 op de Oude Algemeene 
Begraafplaats in het  Plantsoen te Amersfoort en op 20 december 
1978 herbegraven op Rusthof. Zie noot op blz. 266.
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Martinus van Haselen

zoon (zesde kind) van Hermanus Petrus van Haselen en

Johanna Sand Scholten

Zie pag. 266

geboren te Amersfoort den 29 november 1898

gedoopt te Amersfoort den 18 december 1898 door Ds. J.J. Visser in 
de Gereformeerde kerk Langegracht

overleden te El Toro (Cal, VS) op 11 september 1981

gehuwd te Badoeng op 24 maart 1932 met

Helena Bedier

geboren te Leiden, 14 augustus 1897

Dochter van Abram Bedier en Anna Maria Elisabeth van Elten.

In de wereldoorlog (1914 – 1918) was Martinus van Haselen 
reserver-officier. Hij volgde de applicatiecursus en werd 
beroepsofficier. Vertrok naar Nederl. Indië en ging aldaar over naar 
de Ned. Ind. Luchtvaart afdeeling van het Ind. Leger en werd 1 juli 
1929 benoemd tot 1e luitenant vliegenier. Als zoodanig werd hij 
uitgekozen om als tweede bestuurder een der eerste vluchten met 
K.L.M. Toestellen naar Nederl. Indië te maken.

Den 1 juni 1934 werd hij bevorderd tot
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kapitein. In 1940 werd hij bevorderd tot majoor en is commandant 
van het vliegveld Kali Djati.

Ter gelegenheid van de herdenking van het bestaan van de Militaire 
Luchtvaart in Ned. Indië gedurende 25 jaar (1914 – 1939) stelde hij 
een zeer verdienstelijk gedenkboek samen. In 1940 ontving hij 
daarvoor een onderscheiding en werd benoemd tot officier in de 
Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden. Voorts is hij drager van 
het kruis voor 20-jarigen dienst als officier.

Zijn grootte bekwaamheid en betrouwbaarheid als vlieger blijkt uit de 
vereerende opdrachten, die hij in Ned. Indië kreeg te vervullen, n.l.

Toen kroonprins Leopold van België met zijn gemalin Astrid 
Nederlandsch Indië bezochten werd aan Max van Haselen 
opgedragen het vliegtuig te besturen, waarmede zijn hun reizen in de 
Ind. Archipel volbrachten.

Voorts werd hij als vlieger toegevoegd aan den gouverneur generaal 
van fransch Indo China, toen deze Ned. Indië bezocht.
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Theodoor van Haselen

zoon (zevende kind) van Hermanus Petrus van Haselen en

Johanna Sand Scholten

Zie pag. 266

Roepnaam: Theo

geboren te Amersfoort den 20 december 1899

gedoopt te Amersfoort den 14 januari 1900 door Ds. A.M. Donner in 
de Gereformeerde Kerk Langegracht

overleden te Amersfoort den 15 januari 1990

gehuwd te Amsterdam den 6 juli 1932 met

Adolfina Johanna Kas

Roepnaam: Fini

geboren te Hees bij Nijmegen den 6 december 1907

dochter van Johannes Albertus Kas en Adolfina Cornelia van Vugt

Kinderen:

Allen geboren te Amersfoort

Adolf Theodoor den 7 December 1934. Zie pag. 371.

Theadora Johanna den 17 augustus 1945
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Hermanus Petrus van Haselen

zoon (achtste kind) van Hermanus Petrus van Haselen en

Johanna Sand Scholten

Zie pag. 266

Roepnaam: Herman

geboren te Amersfoort den 3 augustus 1903

gedoopt te Amersfoort den 23 augustus door Ds. A.M. Donner in de 
Gereformeerde Kerk Langegracht

overleden te Toulouse (F) den 9 mei 1982

gehuwd te Bandoeng den 9 mei 1933 met

Lily Bijl de Vroe

geboren 6 juli 1913

dochter van Ir. S.C.W.J. Bijl de Vroe en L. H.Diehm Winzenhöler.

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd 10.30 uur v.m. in de 
protestansche kerk, Pieter Sythoff Park te Bandoeng door Ds. H. 
Jansen.

Hij is leraar aan de H.B.S. In de engelsche taal en in gymnastiek te 
Djokjakarta.
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Samu  ë  l van Haselen  

zoon (negende kind) van Hermanus Petrus van Haselen en

Johanna Sand Scholten

Zie pag. 267

geboren te Amersfoort den 4 juni 1906

gedoopt te Amersfoort den 24 juni 1906 door Ds. A.M. Donner in de 
Gereformeerde Kerk Langegracht

overleden den 6 april 1937, 30 jaar oud

gehuwd te 's Gravenhage den 29 augustus 1934 met

Annie Wilhelmina Victorine de Graan

geboren te Medan (N.O.I.), 16 october 1909

dochter van Gerardus Cornelis de Graan en Geertuide Jacoba Maria 
de Jong.

Zijn weduwe was zoo bereidwillig de levensbijzonderheden van 
Samuël van Haselen op schrift te stellen, welke hieronder volledig 
volgen.

Samuël, zich later noemende John Sam. van Haselen werd als 
jongste van 9 zonen op 4 juni 1906 te Amersfooort geboren en 
bezocht aldaar de lagere en middelbare school. Hierop
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volgde een periode van "zoeken", waarin hij gelegenheid vond op 
velerlei gebied van den handel praktische kennis op te doen.

In mei 1929 trad hij in dienst bij het agentschap van de Maatschappij 
Nederland te Genua om op 1 december 1931 over te gaan naar de 
K.L.M. (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en 
Koloniën N.V.), waartoe hij reeds langen tijd pogingen in het werk 
had gesteld. Immers, de luchtvaart, dit jonge, levende bedrijf was 
juist iets voor hem.

Aanvankelijk werd hij geplaatst op het passage-kantoor te 
Amsterdam. Op 1 september 1932 echter kreeg hij zijn groote kans. 
Toen werd hem de leiding opgedragen van de afdeling vervoer van 
de Amsterdam-Batavia-lijn. Hier op het hoofdkantoor, heeft hij zijn 
beste krachten gewijd aan den opbouw van dit vervoer en bleek hij al 
spoedig de juiste man op de juiste plaats te zijn. Hij voerde voor de 
maatschappij vele besprekingen in binnen- en buitenland met name 
met betrekking tot een nauwere samenwerking tusschen lucht- en 
scheepvaart en tusschen de op het verre oosten vliegende 
internationale luchtlijnen onderling. Talloos waren ook de lezingen, 
die hij in dien tijd hield voor kringen van handel en scheepvaart, 
onderwijs luchtvaartclubs, enz.

Op 29 augustus 1934 trad hij in het huwelijk met mej. A.W.V. de 
Graan, welk huwelijk aan zijn bruischende leven het noodige 
evenwicht vermocht te geven.

Teneinden zich door persoonlijke erva-
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ring nog beter te kunnen oriënteeren en tevens met het doel de 
vervoersorganisatie nog te verbeteren, vertrok hij op 16 maart 1937 
op een dienstreis naar Nederlandsch-Indië en terug. Helaas heeft hij 
die reis niet tot een einde mogen brengen. Reeds in de uitreis, 6 april 
1937, precies drie weken na zijn vertrek van huis, maakte een hevige 
aanval van cholera aan boord van het S.S. "Kedah" even voor 
aankomst te Singapore, een wreed einde aan al werkzaamheiden, 
toekomstdroomen en illusies. Hij werd den volgenden dag te 
Singapore begraven, waarvoor zijn broer, de kapitein-vlieger Max van 
Haselen, nog per vliegtuig uit Bandoeng kon overkomen.

De dagorder van de directie der K.L.M. Aan het personeel bevatte op 
6 april onder meer het volgende:

". . . . . . een reis, waarop hij zich langen tijd had voorbereid en 
verheugd en waarvan met zekerheid zeer goede resultaten mochten 
worden verwacht. 

Door zijn bekwaamheid, zijn ijver en zijn groote toewijding had de 
heer Van Haselen zich ten zeerste de waardeering verworven van 
allen, die op zakelijk gebied met hem in aanraking kwamen, terwijl hij 
zich door zijn opgewekt en hulpvaardig karakter talrijke vrienden in 
en buiten de K.L.M. had gemaakt."

Zij levensbeschrijving zou onvolledig zijn zonder een enkel woord 
over zijn sportieve prestaties. Gedurende eenige jaren was hij 
voorzitter van de Amersfoortsche Zwem-
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en Polo-club. Hoewel een all-round sportsman, blonk hij 
voornamenlijk uit in zwemmen, meer speciaal nog in reddend 
zwemmen. Dit bleek nog eens zeer duidelijk, toen hij op 2 november 
1928 met levensgevaar een drenkelijg uit het water van het 
Merwedekanaal liggende auto redde. Hiervoor werd hem door H.M. 
Koningin Wilhelmina op 26 januari daaropvolgend den bronzen 
eerepenning voor menschlievend hulpbetoon verstrekt, een 
onderscheiding, die hij zeer hoog schatte.

John van Haselen is een "Haas" geweest, wiens leven wel kort, maar 
zeker niet onopgemerkt voorbijgegaan is. Velen zullen dan ook de 
herinnering met zich blijven dragen van het goede, dat zijn 
vriendschap hen bood.

Moge ook het nageslacht nog eens een enkel oogenblik bij dit leven 
stilstaan.
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Adriaan Joachim Johannes van Haselen

zoon (eerste kind) van Hermanus van Haselen en

Joachima Johanna Montizaan

Zie pag. 275

geboren te Amersfoort den 20 mei 1895

gedoopt te Amersfoort den 9 juni 1895 door Ds. J.J. de Visser in de 
Gereformeerde Kerk Langegracht

gehuwd te Londen den 15 october 1925 met

Edna Margaret Mary Percy

geboren te Kings Lynn, Nor Folk Engeland, 9 mei 1900

dochter van Edward Jocelyn Percy en Margaret Love.

Het huwelijk werk kerkelijk bevestigd in de St. Peter Church, Cranley 
Gardens Sth Kensington, London, door Canon Woodward.

Adriaan Joachim Johannes van Haselen is van beroep Physio-
Medical Laborator.

De broeder van de grootvader van Edna Margaret Mary Percy, n.l. 
Henry John Percy was de zevende hertog van Northumberland, 
welke titel hij tegeijk met de goederen in 1867 van zijn vader erfde. 
Nadere bijzonderheden van de familie Percy zijn in het familie-archief 
aanwezig.
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Johanna Clasina van Haselen

dochter (tweede kind) van Hermanus van Haselen en

Joachima Johanna Montizaan

Zie pag. 275

geboren te Amersfoort den 6 juni 1900

gedoopt te Amersfoort den 1 juli 1900 door Ds. A.M. Donner in de 
Gereformeerde Kerk Langegracht

gehuwd te Rotterdam den 6 juni 1929 met

Herman Vlug

geboren te Utrecht 6 september 1901

zoon van Cornelis Vlug en Johanna van Straten.

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd in de gereformeerde kerk 
Tydemanstraat te Rottterdam door Ds. K. Schilder.

Herman Vlug was bedrijsleider van de afdeling "Omnia" van de firma 
de Kat, Alkmaar.

Thans (1941) is hij met zijn zwager Vuyk te Bilthoven eigenaar van 
een schoonmaakbedrijf.
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Adriana Antonia van Haselen

dochter (derde kind) van Hermanus van Haselen en

Joachima Johanna Montizaan

Zie pag. 275

geboren te Amersfoort den 19 juli 1902

gedoopt te Amersfoort den10 augustus 1902 door Ds. G. Keizer van 
Tiel in de gereformeerde kerk Langegracht.
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Joachim van Haselen

zoon (vierde kind) van Hermanus van Haselen en

Joachima Johanna Montizaan

Zie pag. 275

geboren te Amersfoort den 11 juli 1903

gedoopt te Amersfoort den 2 augustus 1903 door Ds. A.M. Donner in 
de gereformeerde kerk Langegracht

overleden te Amelo, den 21 mei 1941, 37 jaar oud

gehuwd te rotterdam den 10 juli 1928 met

Neeltje Stolk

geboren te Rotterdam den 9 juli 1907

dochter van Jacobus Stolk en Neeltje Sprong.

Kinderen:

Joachima Johanna geboren te Alphen a/d Rijn 
den 26 november 1931.Zie pag. 372.

Nelly Jacoba geboren te Balkbrug (Avereest) 
den 22 november 1933.Zie pag. 373

Adriana Antonia geboren te Wierden
den 5 januari 1937. Zie pag. 378

Doodgeboren zoontje, geboren te Wierden
den 20 januari 1940. Zie pag. 379.
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Joachim van Haselen was hoofdvertegenwoordiger van de 
Koudijsfabrieken. Hij overleed in het Diaconessenhuis te Almelo. 
Aanvankelijk werd hij opgenomen omdat men meende dat hij aan 
longontsteking leed. Later bleek dat hij een hevige bloedvergiftiging 
had, waaraan hij is bezweken.
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Hermanus van Haselen

zoon (vijfde kind) van Hermanus van Haselen en

Joachima Johanna Montizaan

Zie pag. 276

geboren te Amersfoort den 4 april 1905

gedoopt te Amersfoort den 23 april 1905 door Ds. A.M. Donner in de 
gereformeerde kerk Langegracht

gehuwd te Nieuwkoop (Z.H.) den 4 augustus 1932 met

Petronella Elisabeth Bernds

geboren te Rotterdam den 30 augustus 1905

dochter van Johan Pieter Bernds en Willempje Verburg.

Het huwelijk werd kerkelijk bevestigd in de gereformeerde kerk te 
Nieuwkoop door Ds. J.D. Speelman van Nieuwveen.

Hermanus van Haselen is officier bij de N.V. Rotterdamsche Lloyd 
(1e stuurman).

In het voorjaar 1940 werd hij door de N.V. Rotterdamsche Lloyd 
benoemd tot inspecteur.
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Johannes Lodewijk van Haselen

zoon (zesde kind) van Hermanus van Haselen en

Joachima Johanna Montizaan

Zie pag. 276.

geboren te Amersfoort den 18 juni 1907

overleden te Amersfoort den 26 juni 1907, 8 dagen oud.

Begraven 29 juni 1907 op de algemeene begraafplaats aan den 
Soesterweg te Amersfoort in het huurgraf afd. L' No. 239II.

Johan Lodewijk was een tweelingbroeder van Willem Hendrik . Zie 
pag. 349.
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Willem Hendrik van Haselen

zoon (zevende kind) van Hermanus van Haselen en

Joachima Johanna Montizaan

Zie pag. 276.

geboren te Amersfoort den 18 juni 1907.

overleden te Amersfoort den 19 juni 1907, 1 dag oud.

Begraven 21 juni 1907 op de algemeene begraafplaats aan den 
Soesterweg te Amersfoort in het huurgraf afd. L' No. 238I.

 Willem Hendrik was een tweelingbroeder van Johan Lodewijk. Zie 
pag. 348.
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Clara Albertha van Haselen

dochter (achtste kind) van Hermanus van Haselen en

Joachima Johanna Montizaan

Zie pag. 276

geboren te Amersfoort den 31 october 1908

gedoopt te Amersfoort den 22 november 1908 door Ds. A.M. Donner 
in de gereformeerde kerk Langegracht

gehuwd te Rotterdam den 22 december 1938 met

Johannes Vuyk

geboren 6 maart 1908

zoon van Henry Vuyk en Grietje van Veen.

Het huwelijk werd bevestigd in de gereformeerde kerk te Rotterdam 
door Ds. K. Schilder.
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Willem Hendirk van Haselen

zoon (negende kind) van Hermanus van Haselen en

Joachima Johanna Montizaan

Zie pag. 276

geboren te Amersfoort den 20 december 1909

gedoopt te Amersfoort den 16 januari 1910 door Ds. A.M. Donner in 
de gereformeerde kerk Langegracht.
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Johannes Lodewijk van Haselen

zoon (tiende kind) van Hermanus van Haselen en

Joachima Johanna Montizaan

Zie pag. 276

geboren te Amersfoort den 1 maart 1911

gedoopt te Amersfoort den 19 maart 1911 door Ds. A.M. Donner in 
de gereformeerde kerk Langegracht

gehuwd te Alkmaar den 30 september 1936 met

Grietje Pool

geboren te Alkmaar den 9 maart 1908

Het huwelijk werd bevesitgd in de Ned. Hervormede kerk te Alkmaar 
door Ds. Warners.

Kind:

Joachima Johanna geboren te Alkmaar 
den 18 november 1939.  Zie pag. 377.
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Wilhelmina Elisabeth van Haselen

dochter (eerste en enigst kind) van Willem Hendrik van Haselen en

Elisabeth Hermina Maritna Verkerk.

Zie pag. 278.

roepnaam: Willy

geboren te Amersfoort den 6 maart 1903

gedoopt te Amersfoort den 10 mei 1903 door Ds. Van Aalst

gehuwd te Amerfoort den 21 december 1926 met

Hendrik Meijerink

van beroep tandarts

zoon van Mannes Meijerink en Johanna Hendrika ter Molen.

Het huwelijk werk kerkelijk bevestigd in de St. Joriskerk te 
Amersfoort te 1.00 uur door Ds. K.J. van den Berg.

De heer Meijerink woont te Hattem waar hij tevens zijn praktijk 
uitoefent.
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. . (doodgeboren) van Haselen

(eerste kind) van Hendrik Johannes Lodewijk van Haselen en

Anna Pieterdina Smit

Zie pag. 285

geboren te Groningen den 30 september 1912

overleden te Groningen den 30 september 1912.
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Avelette Clare Martina van Haselen

dochter (tweede kind) van Hendrik Johannes Lodewijk van Haselen 

en Anna Pieterdina Smit

Zie pag. 285

geboren te Groningen den 7 februari 1914.
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Adriana Antonia Johanna van Haselen

dochter (derde kind) van Hendrik Johannes Lodewijk van Haselen en 

Anna Pieterdina Smit

Zie pag. 285

geboren te Groningen den 4 september 1915.
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Tine Mellina Anna van Haselen

dochter (tweede kind) van Hendrik Johannes Lodewijk van Haselen 

en Anna Pieterdina Smit

Zie pag. 286

geboren te 's Gravenhage den 8 juni 1918.
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Martha Ariana Wilhelmina van Haselen

dochter (vijfde kind) van Hendrik Johannes Lodewijk van Haselen en 

Anna Pieterdina Smit

Zie pag. 286

geboren te Alphen aan den Rijn den 9 mei 1922.
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Clasina Woltera Jacoba van Haselen

dochter (zesde kind) van Hendrik Johannes Lodewijk van Haselen en 

Anna Pieterdina Smit

Zie pag. 286

geboren te Alphen aan den Rijn 21 juli 1924.
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Maryrose Anne van Haselen

dochter (eerste kind) van Hendrik Marius van Haselen 

en Joanne Mathie Crighton

Zie pag. 289

geboren te Soerakarta 12 april 1930.
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Dirk Albertus van Haselen

zoon (eerste en enigst kind) van Willem van Haselen 

en Trijntje Turkenburg.

Zie pag. 292

geboren te Rotterdam 5 juni 1927.
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George E. van Haselen

zoon (eerste kind) van George van Haselen 

en Helen D. Spangler

Zie pag 310.

geboren te Los Angelos den 7 juli 1922.
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Robert Chas van Haselen

zoon (tweede kind) van George van Haselen 

en Helen D. Spangler

Zie pag 310.

geboren te Los Angelos den 24 maart 1925.
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Petrus Hermanus van Haselen

zoon (eerste kind) van Wijnand van Haselen 

en Diderika van Esveld.

Zie pag 311.

geboren te Amersfoort den 13 april 1912.

overleden te Nijmegen den 8 augustus 1931 (zaterdag), 19 jaar oud 
in het St. Canisius ziekenhuis ten gevolge van een ongeval (door een 
auto aangereden).

Begraven woensdag 12 augustus in de algemeene begraafplaats 
aan den Soesterweg in het eigen zandgraf afd. H' No. 122.
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Willem van Haselen

zoon (tweede kind) van Wijnand van Haselen 

en Diderika van Esveld.

Zie pag 311.

geboren te Amersfoort den 7 mei 1917

Hij slaagde mei 1942 voor het examen van de Nederlandsche 
Broederschap van Gediplomeerde Makelaars, gevestigd te Utrecht.
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Petrus Hermanus van Haselen

zoon (eerste kind) van Petrus Hermanus van Haselen 

en Geertje van Wijk.

Zie pag 320.

Roepnaam: Pedro.

geboren te Amersfoort den 11 juli 1921 7.00 uur n.m. in perceel 
Snouckaertlaan 22.

gedoopt te Amersfoort den 7 augustus 1921 door Ds. A.M. Donner in 
de gereformeerde kerk Zuidsingel.

Pedro bezocht de Christelijk Nationale school en daarna gedurende 3 
jaren de Rijks Hogere Burgerschool. Thans is hij werkzaam ten 
kantore van zijn vader.
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Antonie van Haselen

zoon (tweede kind) van Petrus Hermanus van Haselen 

en Geertje van Wijk.

Zie pag 320.

Roepnaam: Ton.

geboren te Amersfoort den 21 juni 1923 1.00 uur n.m. in perceel 
Snouckaertlaan 22.

gedoopt te Amersfoort den 12 augustus 1923 door Ds. H. Teerink in 
de gereformeerde kerk Zuidsingel.

Overleden op 2 april 1987

Ton bezocht de Christelijk Nationale school en daarna gedurende 
één jaar de Rijks Hogere Burgerschool en bezoekt thans nog de 
Gemeentelijke Handelsschool, 4e klasse. 

Zaterdag 27 juli 1940 slaagde hij voor het eindexamen 
Handelsdagschool te Amersfoort.
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Wijnand van Haselen

zoon (eerste kind) van Wijnand van Haselen 

en Annie Reiniera Johanna Ambrosius.

Zie pag 327.

Roepnaam: Wijn.

geboren te Kesteren den 8 september 1921.
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Annie van Haselen

dochter (tweede kind) van Wijnand van Haselen 

en Annie Reiniera Johanna Ambrosius.

Zie pag 327.

Roepnaam: Ans.

geboren te Kesteren den 26 januari 1923.

Zij studeert aan de Rijks Universiteit te Utrecht voor middelbaar 
geschiedenis en italiaansch.
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Willem van Haselen

zoon (eerste en eenigst kind) van Willem van Haselen 

en Antonia Frederika de Vries.

Zie pag 333.

geboren te Amsterdam den 16 december 1917.

Overleden 1974

gehuwd op 4 september 1946 met 

Johanna Adriana Boertje

Kinderen:
Erik Willem 13 november 1948
Renée Jacobine 18 december 1952

Willem van Haselen studeeert aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in 
de scheikunde en werkte voor Shell als chemicus.

Erik Willem van Haselen is getrouw met Florry van Notten. Dit 
huwelijk is kinderloos.
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Adolf Theodoor van Haselen

zoon (eerste kind) van Theodoor van Haselen en

Adolfina Johanna Kas

Zie pag. 336.

Roepnaam: Dolf

geboren te Amersfoort den 7 december 1934

gehuwd te Barneveld op 4 september 1959

met

Clara Elisabeth (Betsy) van Haselen

geboren 16 april 1943.

Kinderen:

Ferdinand Jan (Ferjan) 14 mei 1961

Cornelis Wernik 9 maart 1964

Ferjan is op 15 februari 1990 getrouwd met Mirjam van der Zwart (11 

augustus 1963). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen gekomen.

Wenik van Haselen is op 8 december 2000 getrouwd met Emilia 

Arroyo Silvero (3 december 1962) te Almendralejo. Uit dit huwelijk 

zijn twee kinderen geboren:

Alexander 2 april 2002

Lucas 4 mei 2004 
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Joachima Johanna van Haselen

dochter (eerste kind) van Joachim van Haselen 

en Neeltje Stolk.

Zie pag 345.

geboren te Alphen aan den Rijn den 26 november 1931.
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Nelly Jacoba van Haselen

dochter (tweede kind) van Joachim van Haselen 

en Neeltje Stolk.

Zie pag 345.

geboren te Balkbrug (Avereest) den 22 november 1933.
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Jan van Haselen

zoon (eerste kind) van Johannes van Haselen 

en Gerardina Christina Vonk.

Zie pag 298.

geboren te Amersfoort 14 maart 1938, 8.30 uur n.m. in het 
ziekenhuis "De Lichtenberg".
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Sandrina Johanna van Haselen

dochter (eerste kind) van Albertus van Haselen 

en Reintje Hoedemaker.

Zie pag 296.

geboren te Tiel den 19 september 1938, 4.00 uur n.m.
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Henk Marius Albartus van Haselen

zoon (tweede kind) van Hendrik Marius van Haselen 

en Joanne Mathie Crighton

Zie pag. 289.

geboren te Padang S.W.K. den 17 december 1939.

gedoopt te Padang S.W.K. den 17 december 1939 door Ds. 
Bronsveld.

Versie 0.8   dd 1 juni 2013   *** FjvH *** Pagina 376/413



Genealogie van het geslacht "Van Haselen"

Joachima Johanna van Haselen

dochter (eerste kind) van Johannes Lodewijk van Haselen 

en Grietje Pool

Zie pag. 252

geboren te Alkmaar den 18 november 1939.
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Adriana Antonia van Haselen

dochter (derde kind) van Joachim van Haselen 

en Neeltje Stolk.

Zie pag 345.

geboren te Wierden den 5 januari 1937.
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. . (doodgeboren) van Haselen

zoon (vierde kind) van Joachim van Haselen 

en Neeltje Stolk.

Zie pag 345.

geboren te Wierden den 20 januari 1940.
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Werneck Evert Cornelis van Haselen

zoon (tweede kind) van Johannes van Haselen 

en Gerardina Christina Vonk.

Zie pag 298.

geboren te Maarssen den 5 augustus 1940 op "Leeuwenvecht"
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Cornelis Johannes van Haselen

zoon (derde kind) van Johannes van Haselen 

en Gerardina Christina Vonk.

Zie pag 299.

geboren te Maarssen den 9 november 1941 op "Leeuwenvecht", 2.00 
uur n.m.
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Hierachter volgen de gegevens van diverse personen die Van Hasel 
heeten, doch die niet in directe aansluiting zijn te brengen. De 
bronnen waaruit deze gegevens werden verkregen zijn daarbij 
eveneens vermeld.

Ook op de bij dit werk behoorende stamboom-teekening zijn deze 
gegevens te vinden.
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Gerrit van Hasel

zoon van Wijnick van Hasel (geb. ± 1565)

en . . .

geboren te . . . vermoedelijk ± 1590

gehuwd te Nijkerk den 15 mei 1615

met

Altgen Coursen

Kinderen:

Allen gedoopt te Nijkerk

Jan 17 october 1616
Weimgen 7 november 1619
Wijnick 14 october 1621
Curt 5 januari 1625

Het doopboek van de gereformeerde kerk te Nijkerk in het 
Rijksarchief te Arnhem geeft aan:

Gerrit van Hasel Wijnickz \ 27 october 1616 Jan
 \  7 november 1619 Weimgen

Trouwt 14 mei 1615 te Nijkerk   > 14 october 1621 Wymick
 / 5 januari 1625 Curt

Altgen Curtz (Couratz Coursen) /

Het trouwboek van de gereformeerde 
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kerk van Nijkerk in het Rijksarchief te Arnhem geeft aan:

1615 Maii 14

Gerrit van Hasel Wijnick van Haselsoon tot Nijkerk

Altgen Coursen, Curz Thomissochter te Oldenzeel.

Capitulati in Oldenzel.
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Gerrit van Hasel

zoon van Wijnick van Hasel (geb. ± 1565)

en . . .

geboren te Nijkerk vermoedelijk ± 1590

gehuwd te Nijkerk den 5 januari 1617

met

Altgen Rengers

Het trouwboek van de gereformeerde kerk in Nijkerk in het 

Rijksarchief te Arnhem geeft aan:

1617 januari 5

Gerrit Wijnicken, Wynicken van Haseltsoon ter Nijkerek

Altgen Rengers, Renger Aeltchen te Putten dochter
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Jan van Hasel

zoon vanGerrit van Hasel en . . .

geboren te 

gehuwd te Nijkerk den 20 september 1618  met

Beertgen Henricken

Het trouwboek van de gereformeerde kerk van Nijkerk in het 
rijksarchief te Arnhem geeft aan:

1618 september 20

Jan van Haselen, Gerrit van Haselsoon te Heell

Beertgen Henricken, Henrick Artgessdochter bij die aller molen.

In het Heerenguldenboek van de veluwe in het Rijksarchief te 
Arnhem komt voor:

Hell. "Den Haesell", modo Jan van Haesell 3 g. Gld. 9 st.

(in de margine staat: hiervan heeft Jan Gerritz van Haesell den 14en 
december 16235 opruckinge verkregen (d.w.z. uitstel van betaling).

Deze boerderij bestaat nog steeds in haar oorspronkelijken toestand. 
Zij draagt thans den naam "Den Hazel" en is gelegen in
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het buurtschap Hell even voorbij Nijkerk, onder de gemeente Putten.

Foto's van deze boerderij zijn in het familie-archief aanwezig.
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Jantien van Hasel

dochter vanGerrit van Hasel en . . .

geboren te . . .

gehuwd te Nijkerk den . . . april 1643 met

Lambert Philips

Het trouwboek van de gereformeerde kerk van Nijkerk in het 
Rijksarchief te Arnhem geeft aan:

1643. April -

Lambert Philips, Philips Claesensoon onderschult tot Nijkerk

Jantien Gerrits, Gerrit van Haeselsdr. beide tot Nijkercke.
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Elbertje van Hasel

dochter van . . . en . . .

gehuwd te Nijkerk den 5 mei 1661 met

Jan van Diermen

Het trouwboek van de gereformeerde kerk van Nijkerk in het 
Rijksarchief te Arnhem geeft aan:

1661 Proclam 21 april confirm den 5 may

Jan van Dierman

Elbertje van Haselt, biede van hier.
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Wijnandt van Hasel

dochter van Lambertss van Hasel en . . .

gehuwd te Nijkerk den 11 januari 1666 met

Teunissje Wilhelms

Het trouwboek van de gereformeerde kerk van Nijkerk in het 
Rijksarchief te Arnhem geeft aan:

1666 den 11 januari sijn hier getroudt

Wynadt Lambertss van Hasel met

Tuenissje Wilhelms van Voorthuysen.
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Gerritje van Hazel

dochter van . . . en . . .

gehuwd te Nijkerk den 4 april 1669 met

Jan Snapper

Het trouwboek van de gereformeerde kerk van Nijkerk in het 
Rijksarchief te Arnhem geeft aan:

1669 maart 22

Jan Snapper en Gerritje van Hazel

Getroudt alhier, Beyde van Nijckerc den 4 april 1669
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Beatrix van Haasel

dochter van . . . en . . .

gehuwd te Nijkerk den 30 juli 1707 met

Johannes Devoor

Het trouwboek van de gereformeerde kerk van Nijkerk in het 
Rijksarchief te Arnhem geeft aan:

1707 juli 30

Johannes Devoor Wedr. tot Amersfoort

Beatrix van Haasel j.d. Onder Nijkerck

attestatie naar Amersfoort gegeven den 14 aug.
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Jan van Hasell

zoon van Pieter van Hasell en . . .

gehuwd te . . . den . . . met

Griet . . .

Het thynsboek van Ermel en Putten over 1549 - 1560 in het 
Rijksarchief te Arnhem geeft aan:

fol 2vs. Den alden Thijns bij Ermel
Item. Jan Peterss van Hasell ende Griet sijn huysvrouwe alleer Gerijt 
Aeltss und Weym syn Wyff van den guede te Schiphorst, alleer Aelts 
van Schiphorst und Rijclantz zijn Wyff 12½ d. Novorum videlicet 1 gr. 
4 d.
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Geryt van Hasell

zoon van . . . en . . .

Het thynsboek van Ermel en Putten over 1549 - 1560 in het 
Rijksarchief te Arnhem geeft aan:

fol 9vs. Item Geryt van Hasell quondam Aent van Haselman van 
synen guede 4 s. 6 d. Novorum videlicet 5 gr. 6½ d.
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Henrick van Hasell

zoon van . . . en . . .

Het Heerenguldenboek van de Veluwe in het Rijksarchief te Arnhem 
geeft aan:

dd. 1616 Nijkerk

Henrick van Hasell, nu Claes Rengers opten Opstall, sall betaelen 
voor een vierdel van 't goedt "den Opstall" 17 st 6 deuts
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Lysbeth van Hasell

dochter van . . . en . . .

gehuwd met

Aelbert Verbeeck

Volgens een notarieele akte verleden 14 juli 1606 voor notaris J. 
Bijndorp verzoeken Aelbert Verbeeck en Lysbeth van Haesell te 
mogen testeeren.
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Bronnen

De Clevische registerbücher

Doopboeken van Nijkerk, Rijksarchief Arnhem

Trouwboeken van Nijkerk, Rijksarchief Arnhem

Lidmatenboek Gereformeerde kerk van Bunschoten, Rijksarchief 

Utrecht

Heerenguldenboek van de Veluwe, Rijksarchief Arnhem

Thynsboek van Nijkerk 1549 – 1560, Rijkarchief Arnhem

Resolutieboeken Gemeente Amersfoort

Burgerboek Gemeente Amersfooort

Lidmatenboek Gereformeerde kerk van Amersfoort

Doopboeken Gereformeerde kerk van Amersfoort

Huwelijksboeken Gereformeerde kerk van Amersfoort

Lidmatenboeken Archief Ned. Hervormde kerk van Amersfoort

Doopboeken Archief Ned. Hervormde kerk van Amersfoort

Trouwboeken Archief Ned. Hervormde kerk van Amersfoort

Rekeningboeken Archief Ned. Hervormde kerk van Amersfoort

Notariële acten van Amersfoort 1725 – 1798, 1758 - 1809, 1756 – 

1785, Rijksarchief Utrecht.

Doopboeken Gemeente Amersfoort

Trouwboeken Gemeente Amersfoort

Overlijdensregisters Gemeente Amersfoort
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Registers Begraafplaatsen Gemeente Amersfoort

Burgerboek Gemeente Middelburg

Doopboeken Gemeente Middelburg

Trouwboeken Nieuwe kerk te Middelburg

Begrafenisregisters Gemeente Middelburg

Rekenboek van het Chirurgijnsgilde te Middelburg

Registers van de Weeskamer van Middelburg

Registers op de Raadsnotulen Gemeente Vlissingen

Geraadpleegd zonder resultaat

Inventaris van het Archief van het St. Ursulen-convent te Neder 
Elten. P.N. van Doorninck Haarlem 1906.

Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en 
Graafschap Zutphen. Het kwartier Nymegen. Mr. J.J.S. Baron Sloet 
en Jhr. Mr. A.H. Martens van Sevenhoven. Arnhem 1924.

Register als boven. Het Overkwartier. Mr. J.J.S. Baron Sloet. Arnhem 
1904.

De Leen Keurmedige en Thynsgoederen van de Sint Salvator-Abdy 
te Prüm in Gelderland (Leenkamer Klarenbeek). A.J. Maris. Arnhem 
1934.

Register op de Leenen der Bannerheerlijkheid Baer bewerkt door W. 
Wijnandts van Resandt en Dr. J.S. van Veen en der Heerlijkheid 
Lathum bewerkt door Dr. J.S. van Veen. Arnhem 1926.

Stichtsche- Gaasbeeksche en Overijsselsche Leenen gelegen in 
Gelderland. Jhr. W.A. Beelaerts van Blokland. Arnhem 1907.
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Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en 
Graafschap Zutphen. Leenen buiten Gelderland (Uitheemsche 
Leenen). Bew. Mr. J.J.S. Baron Sloet. Arnhem 1912.

Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en 
Graafschap Zutphen. Het kwartier van Arnhem. Bew. door Dr. J.S. 
van Veen. Arnhem 1917.

Het oudste Leenactenboek van Gelre 1326. P.N. van Doorninck. 
Haarlem 1898.

Schatting van den Lande van Gelre voor het Overkwartier en de 
Betuwe van 1369 naar het oorspronkelijk handschrift te Düsseldorf. 
Uitgegeven door P.N. van Doorninck. Haarlem 1903.
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Algemene beschouwing

over den los bijgevoegden stamboom

Bijgaande geteekende stamboom is in de eerste plaats bedoeld den 
lezer een inzicht te geven over het geheele geslacht Van Haesell-van 
Haselen en is als zoodanig vooral voor hen, die tot deze familie 
behooren, een waardevol gegeven.

Toch geeft deze stamboom, en dit heeft hij natuurlijk gemeen met 
alle andere stamboomen, die over een groot tijdvak konden worden 
opgesteld, nog veel meer dan uitsluitend een stamreeks. Ook het 
wereldgebeuren en invloeden van allerlei socialen aard, die hun 
stempel zetten op het voorschrijden van elk geslacht, vinden in dezen 
stamboom hun weerspiegeling.

Bij aandachtige beschouwing van dezen stamboom valt het in de 
eerste plaats op dat in het tijdperk van ± 1400 tot ± 1800 
niettegenstaande de groote gezinnen, het voortbestaan van het 
geslacht meerde malen dreigde te stranden en herhaaldelijk slechts 
van één manlijken nazaat afhankelijk was.

De oorzaken die daarop hun invloed hebben uitgeoefend ware 
ongetwijfeld o.m. De groote zuigelingensterfte (zie het veelvuldig 
voorkomen van dezelfde voornaam in één gezin) en ziekte-
epidemieën als choloera, pokken, enz., waarbij zeker ook 
binnenlandsche onlusten er het hunne hebben toe bijgedragen.
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Toen na 1700 de binnenlandsche toestanden meer tot rust waren 
gekomen en de verbeterde maatschappelijke verhoudingen gunstiger 
bestaansmogelijkheden schiepen, terwijl daarnaast de medische 
wetenschap vorderingen maakte, vond belangrijke uitbreiding van het 
geslacht plaats.

Merkwaardig komt ook tot uitdrukking den geest van dezen 
hedendaagschen tijd en wel speciaal in het geringe kindertal per 
familie. Voorheen, toen de burgers rustiger leefden en arbeidden dan 
thans, zonder veel eischen te stellen voor henzelf, was er plaats voor 
veel kinderen.

Thans, in dezen tijd van vooruitgang, waarin het geleidelijk groeiend 
verkeer het betrekkeijk isolement van de kleinere plaatsen ging 
opheffen, en amusement, luxe en genot allengs hun aandeel in de 
belangstelling van de burgerij is gaan opeischen en de opvoeding 
hoogere eischen en kosten ging vragen, is er geen plaats meer voor 
groote gezinnen.

Hiermede wil niet gezegd zijn, dat deze geest en gedachte bewust in 
ons geslacht heeft geleefd, doch zeker is dat een geslacht aan den 
invloed van den geest van den tijd, waarin het leeft, niet ontkomt.

Nu moet wel in het oog worden gehouden, dat het beeld van dezen 
stamboom eenigszins eenzijdig is, omdat hier steeds rekening is 
gehouden met het kindertal der manlijke leden. Ook in dezen tijd zijn 
eenigzins grootere gezinnen van vrouwelijke leden van dit geslacht 
aanwijsbaar.
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Aanvullingen

Pag. 27 Adolph van Haesell is overleden voor 16 september 1538

Pag. 51 Achter Jan Jacobsz. Pars lezen: j.m. van Rotterdam

Pag. 54 Joost van Hazel is geboren 16 october 1613.

Pag. 56 Jacob Sautijn is overleden te Middelburg 2 februari 1679

Pag 65 Op de 12e regel van boven tusschen "gevestigd" en "In" 
moet worden bijgevoegd:
"Ook het feit dat hertog Wilhelm door keizer Karel V in 
augustus 1543 werd gedwongen in zijn hertogdom te 
katholieke godsdienst weder te handhaven zal op hun 
vertrek uit Cleve wellicht eveneens invloed hebben 
gehad." (Zie pag. 112).

Pag 263 Op de 17e regel van boven achter "Koninginnelaan" nog 
te lezen "Emmalaan"

Pag 275 Hermanus van Haselen overleed vrijdag 3 juli 1942 7.20 
n.m. op 79-jarigen leeftijd in zijn woonhuis 
Soestdijkscheweg Z 201 te Bilthoven Gem. De Bilt.

Pag. 277 De 6e regel van onderen moet zijn: "Toen hij met zijn 
studie bijna gereed was."

Pag. 294 Dirk Albertus is chef de bureau bij de firma Helders & 
Zonen te Rotterdam.

Pag. 295 Jan Anthonie is werkzaam bij de N.V.
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Pamco (fa. Nijgh) te Voorburg (papierwaren).

Pag. 355 Avelette Clara Martina van Haselen is op donderdag 3 
september 1942 gehuwd met Jan van Wijk, geboren 16 
april 1909 te Aarlanderveen, zoon van Willem Gerardus 
van Wijk en Elisabeth Cornelia Wilhelmina Eigeman.

Herman van Haselen

Volgens een schrijven d.d. 13 juli 1942 ontvangen van den heer R.T. 
Muschart, Eusebius Binnensingel 16 te Arnhem bevindt zich in de St. 
Eusebiuskerk te Arnhem een grafzerk genummer 75. Op de 
bovenhelft bevindt zich daarvan een volledig manswapen, waarvan 
nog alleen het helmteeken, zijnde een vlucht, ongeschonden 
overgebleven is, doch waarvan het schild is weggehakt. Boven dit 
wapen is het navolgende opschrift aangebracht:

"A. . . . de 7. septemb S. . . . (Sterf) de erbaren H. . .man van 
Haselen Lutn van de ruitmester Smels. . . "

Op de benedenhelft is het navolgende later aangebrachte opschirft te 
lezen:

"Het WeduWen Huis Over Den Broeren."

In één der protocollen in het rechterlijk archief Arnhem wordt vermeld 
dat Herman van Haseluinen (sic) in 1634 gewezen luitenant van 
ritmeester Smelsingh was.
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Eduard Haesell

In het nummer van "de Nederlandsche Leeuw" van maart 1924 No. 3 
komt een artikel voor van de hand van den heer C.J. Welcker, 
archivaris der gemeente Kampen, getiteld: "Het Wapenboek van de 
Geldersch-Overijselsche Studenten Vereeniging aan de Utrechtsche 
Hoogeschool 1635 – 1671".

Hierin staat vermeld:

Eduard Haesell
III 101 Zutphaniensis.

Hij voerde reeds een eigen wapen, afwijkend van het onze, waarvan 
een volledige teekening in kleur in het familiearchief aanwezig is.
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Gebruikte afkortingen:

geb. geboren
ged. gedoopt
j.d. jonge dame ?
j.m. jonge man ?
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Index.
A
A.H. Martens van Sevenhoven · 398
A.J. Maris · 398
A.N.J. Vos · 262
A.R. Veenstra · 263
Aafke Wolters · 285
Aalbert Ruytenbeek · 190
Aaltje Malestein · 318
Aaltje Middelburg · 223
Aaltje Reiniera van Haselen · 241
Aaltje Reiniera van Holten – van 

Haselen · 239
Abraham van Eykelenburg · 220
Abram Bedier · 334
Ada van Haselen · 308
Adolf Theodoor van Haselen · 371
Adolfina Cornelia van Vugt · 336
Adolfina Johanna Kas · 336
Adolph (Aleff) van Haesell (van 

Hasel) · 15
Adriaan Joachim Johannes van 

Haselen · 342
Adriaan Noordijk · 288
Adriana Antonia Johanna van 

Haselen · 356
Adriana Antonia van Apeldoorn · 

237
Adriana Antonia van Haselen · 280, 

344, 378
Adriana Johanna van den Burg · 231
Adriana Johanna van Haselen · 307
Adrianus Antonie van Drimmelen · 

239
Adrianus Antonie van Haselen · 283
Adrianus van Haselen · 236, 272
Aelbert Verbeeck · 396
Ailbert Kaick · 12
Albert Gerard van Nieuwenhuizen · 

323

Albert van Haesell · 12, 21
Albertus van Haselen · 189, 197, 

205, 225, 296
Alef van Haesell genat kock · 15
Aleff Kock · 15
Aletta French · 330
Aleyda van Doornik · 202
Alice van Haselen · 306
Alijda van Doornik · 200
Alijda van Haselen · 229, 230
Altgen Coursen · 383
Altgen Rengers · 385
Anna Gerhardina van Haselen · 317
Anna Gerhardina van Kamp · 260
Anna Maria Elisabeth van Elten · 

334
Anna Pieterdina Smit · 285
Annetje Willmes · 188
Annetta Gerarda van den Burg · 231
Annie van Haselen · 369
Annie Wilhelmina Victorine de 

Graan · 338
Anthonie Methorst · 146
Anthonie van Methorst · 155
Anthony Voskuyl · 151, 190, 201
Antje Reiniera Johanna Ambrosius · 

327
Antonia Frederika de Vries · 333
Antonie Cornelis Couwenberg · 330
Antonie van Haselen · 367
Antonie van Wijk · 320
Antony Voskuyle · 155
Arie Jansen · 213
Arie Kwint · 213
Ariën Holst · 210
Arnoldus Gerrit Johannes Ambrosius 

· 327
Arthur van Haselen · 305
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Avelette Clare Martina van Haselen · 
355

B
Baartje van Hasel · 182
Barbara Alijda van Haselen · 239, 

251
Barbara van Laar · 206
Barnard Brouwer · 153
Beatrix van Haasel · 392
Beertgen Henricken · 386
Beertje (Beertie) van Hasel · 132
Berent van Hasel · 135
Bernard van 't Eind · 254
Bernt Blanckenstein · 24
Bertgen Meassen · 119
Bertha Carolina Antoinette van 

Haselen · 290
Bertus Lokhorst · 283
Blaupot ten Cate · 299
Broers · 234
Bytie van Hasel · 133
C
C. van Lummel · 213
C.H. van Rhijn · 241
C.J. Welcker · 404
Canon Woodward · 342
Carolina Petronella van Haselen · 

291
Catarina Tins · 220
Christina ... · 21
Claas van Maaren · 153
Clara Albertha van Haselen · 350
Clasina Woltera Jacoba van Haselen 

· 359
Coenraaad Hendrik Piccardt · 325
Cornelia Eikelboom  · 236
Cornelia Jacoba Schouten · 317
Cornelia Renes · 283
Cornelia Smit · 278
Cornelis Jan van Haselen · 301
Cornelis Johannes van Haselen · 381

Cornelis Vlug · 343
D
D. Wijnbeek · 286
D.H. Dijkman · 213
De Louter · 262
Derk Soentgens · 22
Diederika van Esveld · 311
Dirk Albartus van Haselen · 244
Dirk Albertus van Haselen · 294, 

361
Dirk Johannes Smits · 313
Dirk Marinus Hoogland · 318
Dirk van Haselen · 215
Dirkje van Haselen · 218
Dr. L.D. Terlaak Poot · 295
Drik Johannes Smits · 313
Ds J.W. De Lang · 237
Ds. A. Wunder · 239
Ds. A.M. Donner · 235, 285, 313, 

315, 318, 323, 324, 325, 326, 
336, 337, 338, 343, 345, 347, 
350, 351, 352, 366

Ds. Bos · 233
Ds. Bronsveld · 376
Ds. Bruininks · 281, 282
Ds. Brummelkamp · 258
Ds. Bult · 323
Ds. C. Bouma · 320
Ds. C. Kuipers · 283
Ds. C. Langhout van Birdaard · 252
Ds. F.A. den Boeft · 283
Ds. Funderink · 311
Ds. G. Keizer · 344
Ds. G. Vellenga · 251, 254
Ds. Gispen · 280
Ds. H. Jansen · 337
Ds. H. Teerink · 367
Ds. H.J. Honders · 296
Ds. H.M. v.d. Vegt · 275
Ds. Helper Zesbruggen · 256
Ds. J. Breukelaar · 330
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Ds. J. Gommers van Grijpskerken · 
333

Ds. J.D. Speelman · 347
Ds. J.G. Geelkerken · 321, 323, 325, 

326
Ds. J.H. van Hoorn · 239, 241
Ds. J.J. Buskeus Jr. · 325
Ds. J.J. de Visser · 261, 266, 280, 

330, 332, 342
Ds. J.J. Visser · 315, 317, 318, 334
Ds. J.K. Wiersma · 257, 271, 272, 

277, 278
Ds. K. Schilder · 343, 350
Ds. K.J. van den Berg · 353
Ds. L.C.F. van Kamp te Heemse · 

261
Ds. L.P. Krijger · 317
Ds. La Mare · 307
Ds. M. van Apeldoorn · 269, 270, 

273, 274
Ds. Meulenbelt · 327
Ds. R. Brinkman · 284
Ds. Romijn · 244, 249, 250
Ds. S.H.J. de Wolff · 244
Ds. Van Aalst · 353
Ds. Van Amerong · 223
Ds. van Apeldoorn · 260
Ds. Van Es · 255, 257
Ds. Van Rossum · 243
Ds. W. Breijl · 242
Ds. W. van der Waal · 298
Ds. Warners · 352
E
Edna Margaret Mary Percy · 342
Eduard Haesell · 404
Edward Jocelyn Percy · 342
Egberdina Mengerink · 266
Egbert van Haselen · 329
Elbarta Hendrika Kilian · 311
Elbert van Hasel · 137
Elbertje van Hasel · 389

Elbertus van Haselen · 185
Elisabeth Hermina Martina Verkerk · 

278
Elisabeth Kempff · 313
Elisabeth Kruyff · 211
Elisabeth Mandersloot · 292
Elisabeth van den Brink · 225
Elisabeth van Haselen · 300
Everdina van Haselen · 313
Evert Toonen van Nieuwenberg · 

186
Evert Toonen van Nieuwerberg · 151
Evert Vink · 298
Evert Wychmans Brouwer · 132
Evertje Dekker · 260
F
Florus Pietersen Sluys · 129
Fred. W. Reimer · 307
Freerkje van der Velde · 333
G
G. Meester · 213
G. v.d. Pijpekamp · 213
G. Vastenhoud · 213
G. Wijnands · 213
G.E.D.C. van Nieuwenhuizen · 318
Gd. van Doornik · 213
Geertien van Hasel · 179
Geertien Wynicken van Hellen · 122
Geertje de Jong · 257
Geertje Heyndrickx Vlieckendochter 

· 122
Geertje van Hasel · 127
Geertje van Wijk · 320
Geertruida Hermina van Haselen · 

254
Geertruida van den Burg · 232, 233
Geertruida van Haselen · 228
Geertruy Gangelhof · 206
Geerttuij van Haselen · 222
Geertui van Haselen · 302
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Geertuida Hermina van Haselen · 
303

Geertuida van Haselen · 315
Geertuide Jacoba Maria de Jong · 

338
George E. van Haselen · 362
George van Haselen · 310
Gerardina Christina Broer · 298
Gerardina Christina Vonk · 298
Gerardus Cornelis de Graan · 338
Gerardus Hermanus van Haselen · 

242
Gerardus van Haselen · 206
Gerben Kingma · 280
Gerrit Aertsen · 127
Gerrit Albertus van Haselen · 269
Gerrit Christiaan van Holten · 241
Gerrit Hogeboom · 202
Gerrit Schipper · 251, 254
Gerrit van Ark · 274
Gerrit van den Burg · 231
Gerrit van Doornik · 200
Gerrit van Hasel · 134, 383, 385, 

386, 388
Gerrit van Hasel Wynickszoon · 119
Gerrit van Haselen · 256
Gerrit Verloeff · 164
Gerrit Vogelesang · 201
Gerrit Willems Breken · 236
Gerritje van Hazel · 391
Gertrudes van Haselen · 332
Geryt van Hasell · 394
Geurt Willemsen · 127
Gijsberta van Rijswijk · 205
Godert Kaik · 22
Gooitske de Vries · 261
Gosewina van Haselen · 323
Griet . . . · 393
Grietje Roodesteyn · 210
Grietje van Hasel · 129
Grietje van Veen · 350

Gs. van Doornik · 213
Gualterus John Piccardt · 325
H
H. Goldwaite · 309
H. Hasper · 286
H. Heering Pzn · 286
H. Meester · 213
H. Roosendaal · 213
H. van Doornik · 213
H. van Haselen · 213
H. Zeedijk · 234
H.J.H. baron van Boetselaer van 

Oosterhout · 268
Hacke van Mijnden · 225
Hans van Mammeren · 22
Harmen van Ark · 274
Helen D. Spangler · 310
Helena Bedier · 334
Hendirk van Haselen · 188
Hendrik Hasper · 317
Hendrik Johannes Lodewijk van 

Haselen · 285
Hendrik Marius van Haselen · 289
Hendrik Meijerink · 353
Hendrik Peperhoven · 150
Hendrik van Hasel · 183
Hendrik van Haselen · 216
Hendrika Maria Sillevis · 244
Hendrika Schut · 205
Hendrikus van Haselen · 187
Henk Marius Albartus van Haselen · 

376
Henrick van Hasell · 395
Henry John Percy · 342
Henry Vuyk · 350
Herman van Haselen · 403
Herman van Haseluinen · 403
Herman van Werden · 21, 22
Herman Vlug · 343
Hermanus Gerrit van Haselen · 255
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Hermanus Gerrit Willem van 
Haselen · 273

Hermanus Hoogland · 318
Hermanus Petrus van Haselen · 266, 

337
Hermanus van Haselen · 191, 193, 

211, 227, 275, 347
Hermanus van Maaren · 202
Hermijntje van Hasel · 180
Hermijntje van Haselen · 184
Heysmans · 23
Hijdenberg · 231
Hoef Putten · 122
J
J. Bijndorp · 396
J. van der Leeuw · 267
J.C. Graaf van Randwijck · 263
J.C.P.W.A. Steenkamp · 146
J.J.S. Baron Sloet · 398, 399
J.S. van Veen · 398, 399
Jacoba Aartje Biesheuvel · 320
Jacobus Stolk · 345
Jacobus van Haselen · 223
Jacobus van Laar · 206
Jan Anthonie van Haselen · 295
Jan Faber Lieuwenszoon · 261
Jan Snapper · 391
Jan van Diermen · 389
Jan van Hasel · 126, 386
Jan van Haselen · 252, 374
Jan van Hasell · 393
Jannetje Lokhorst · 283
Jannetje Nuijen · 221
Jannetje van der Maat · 220
Jantien van Hasel · 388
Jantje Cornelisse de Beer · 223
Jasper van Oiswert · 15, 19
Jelle van der Zanden · 279
Jesaias Wildschut · 200
Joachim Johanna Montizaan · 275
Joachim Montizaan · 275

Joachim van Haselen · 345
Joachima Johanna van Haselen · 

372, 377
Joanne Mathie Crighton · 289
Jocoba Adriana van Haselen · 293
Johan Frederik van Haselen · 326
Johan Pieter Bernds · 347
Johan Roever · 15
Johan van Eck · 295
Johan van Haesell · 20
Johanna Clasina van Haselen · 343
Johanna Cornelia van Haselen · 243
Johanna Elisabeth van Eck · 295
Johanna Fountein · 313
Johanna Frederika Faber · 261
Johanna Frederika van Haselen · 325
Johanna Hendrika ter Molen · 353
Johanna Jacoba Leonarda van 

Haselen · 288
Johanna Langhout · 296
Johanna Maat · 255
Johanna Prins · 275
Johanna Sand Scholten · 266
Johanna van der Heyden · 325
Johanna van Haselen · 186
Johanna van Straten · 343
Johanna van Veerssen · 190
Johannes Albertus Kas · 336
Johannes Cornelis de Beer · 223
Johannes Devoor · 392
Johannes Lodewijk van Haselen · 

277, 348, 352
Johannes van Haselen · 198, 298, 

330
Johannes Vuyk · 350
Johannes Willem Elbertus van 

Haselen · 249
K
Klaas Smit · 285
Klaas van Maaren · 189
Klasina Breken · 236
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Klasina van Haselen · 210
Kornelia Willemijntje van Haselen · 

274
Kornelis van Haselen · 217, 219
L
L. H.Diehm Winzenhöler · 337
Laan · 205, 210
Lambert George Mariën Albert van 

Nieuwenhuizen · 323
Lambert Philips · 388
Laurens Hoedemaker · 296
Leendert Otto Verkerk · 278
Leendert Sillevis · 244
Lily Bijl de Vroe · 337
Lodewijk Gerardus van Haselen · 

319
Lodewijk Gerhardus van Kamp · 260
Louise van den Ende · 315
Lubbert van Hasel · 136, 178, 181
Lysbeth van Hasell · 396
M
Mabel van Haselen · 309
Maes van Hasel · 122, 140
Mannes Meijerink · 353
Margaret Love · 342
Margaretha van Deth · 202
Margaretha van Harderwijk · 189
Margjen Dijkstra · 279
Maria Aletta Couwenberg · 330
Maria Karelsen Heidenbarg  · 231
Maria van den Hogenboom · 150
Maria van Haselen · 195, 196, 199, 

208, 258
Maria van Maaren · 189
Marijtje Harmens van den 

Hogenboom · 144
Marinus Johannes Fransiscus 

Haarsma · 290
Martha Ariana Wilhelmina van 

Haselen · 358

Martha Willemina Johanna van 
Haselen · 282

Martinus Sand Scholten · 266
Martinus van Haselen · 334
Mary van den Hoogenboom · 144
Maryrose Anne van Haselen · 360
Mastenbroek · 248
Maurus van der Maat · 220
Mechtelt Kaik · 14
Mechtelt Leers · 12
Mechtelt Roever · 15
Meester · 212
Meins Gerritz · 116
Meinsgen van Hasel · 121
Metje van der Zanden · 279
Miedema · 147
N
Neeltje Frederika Schalij · 327
Neeltje Geertje Haeser · 294
Neeltje Sprong · 345
Neeltje Stolk · 345
Nelly Jacoba van Haselen · 373
Nicolaas van Haselen · 203, 204
Nieasius van Veerssen · 164
O
ohanna Hendrika van Broekhuizen · 

244
Otto van Rijswijk · 205
P
P. van Veen · 234
P.N. van Doorninck · 399
Peter van den Burg · 233
Petronella Catrina van Haselen · 324
Petronella Elisabeth Bernds · 347
Petrus Hermanus van Haselen · 260, 

320, 364, 366
Ph. van Hinsbergen · 6
Putten · 122
R
R.A. baron van Hardenbroek van 

Lockhorst · 268
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R.T. Muschart, · 403
Rein van der Mast · 293
Reiniera Hendrika van Haselen · 250
Reintje Hoedemaker · 296
Rijka van Haselen · 209
Rijka van Wageningen · 200
Robert Chas van Haselen · 363
Roleff van Osswert · 23
Roubiam · 295
S
S.C.W.J. Bijl de Vroe · 337
S.M. v.d. Bosch · 213
Samuël van Haselen · 338
Sandrina Johanna van Haselen · 375
Sandrina Johanna van Mourik · 252
Sipkjen de Haan · 293
Sjoerd Gerrits de Vries · 333
Smelsingh · 403
Stemerding · 247
Stöver · 234
Styn Heesmans · 22
Sybella Cato Jaspikse · 323
T
Teunissje Wilhelms · 390
Teuntje van de Maten · 274
Theodoor van Haselen · 336
Thijs van der Mast · 293
Tine Mellina Anna van Haselen · 

357
Tjitse Eeltjes Faber · 221
Trijntje Petronella van Haselen · 271
Trijntje Turkenburg · 292
Trijntje van den Hoek  · 233
V
Van Lummel · 212
Voskuyl · 156
Vuyk · 343
W
W. Ten Have · 326
W. Wijnandts van Resandt · 398
W.A. Beelaerts van Blokland · 398

W.H. de Beaufort · 268
Werneck Evert Cornelis van Haselen 

· 380
Wernick van Hassel · 116
Weynand van Hazelen · 202
Wijnand Elbertsz van Haaselen · 144
Wijnand Jan van Haselen · 281
Wijnand Siddre · 190
Wijnand van Hasel(en) · 8
Wijnand van Haselen · 150, 192, 

200, 202, 220, 233, 257, 284, 
311, 327, 368

Wijnandt van Hasel · 390
Wijnick van Hasel · 144, 383, 385
Wilhelmina Elisabeth van Haselen · 

353
Wilhelmina Freerika Muijs · 256
Wilhelmke van Haesell · 24
Wilhelmken . . . · 15
Wilhelmus Gualterus van Veerssen · 

150
Wilhelmus van Haselen · 194
Wilhemina Hermina van Haselen · 

318
Willem George Hasper · 317
Willem Gerrit van Haselen · 270
Willem Hendirk van Haselen · 351
Willem Hendrik den Houting · 315
Willem Hendrik van Haselen · 278, 

349
Willem Holst · 210
Willem van Eede · 153
Willem van Esveld · 311
Willem van Haselen · 231, 292, 304, 

333, 365, 370
Willem van Sandbrink · 211
Willemijntje van Sandbrink · 211
Willemina Hermina van Haselen · 

259
Willempje Verburg · 347
Wouter van Hasel · 139, 141
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Woutertje Wouters Snappers · 137
Wynand van Haselen · 144
Wynick van Hasel · 130, 142, 150
Wynik Theunis · 190
Z
Zeedijk · 235

.

. . (doodgeboren) van Haselen · 354, 
379

... van Werden · 21

.... van Haesell · 19
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