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VIIId. Schepen Joannes van Haeff (1547-1623)
Is de zoon van Hendrik (VIIa), geb. en RK ged. te Goch circa 1547 (geboortejaar is afgeleid
van de (on)mondigheid van Johan op 14 nov. 1560 en twaalf jaar later in 1572 treedt zijn
broer Hendrick mede namens hem op als gevolmachtigde, schepen, overleden (minstens 76
jaar oud) te Goch na 1623.
Het eerste huwelijk werd te Goch gesloten circa 1570. Waarschijnlijk is dit het eerste huwelijk
van Johan met Ida HOFFMAN, geb. en RK ged. te Goch? Circa 1550. Zij is de dochter van
Engelbert Hoffman, burger van Kalkar die
in 1554 gehuwd is met Barbara N. Ida
heeft nog twee broers Johann en Lambert
Hoffman. Joannes van Haaff wordt tussen
1572-1591 vrijwel jaarlijks genoemd. Zo
verkoopt hij in 1555 aan Derick Rutgers het
stuk land voor de Vrouwenpoort.
Het tweede huwelijk van Joannes van
Haeff vindt circa 1578 te Goch plaats met
Margaret van PLEUSSEN, geb. en RK
ged. te Goch circa 1555, ovl. te Goch?
tussen 1581 en 1591. Zij wordt rond 1580
genoemd als vrouw van Johan van Haeff.
(Bij overlijden van Johannes wordt als
weduwe echter de derde vrouw van Johannes; Anna
Janssen genoemd) Margaret wordt waarschijnlijk (ook) te
Goch begraven.
Het derde (RK) huwelijk van Joannes van Haeff wordt in
1591 te Goch gesloten met Anna JANSSEN, geb. te Goch?
circa 1555, RK, ovl. (minstens 36 jaar oud) te Goch? na
1591.
1560 nov. 14 Vor der Gocher Schöffen Joh. Riken und Jacop
Noij verkauft Henr. van den Haeve an Derick Rutgers ein
Stück Land vor dem Frauentor (Vrouwenpoirte), das van
sente Vitz rechten ist und an welches Johan, des genannten
Henricks Sohn, behandigt ist. Falls dieser Johann mündig
wird, muss er seine Zustimmung zu dem Verkauf geben.
Danach bekundet Henrick van den Haeve, dem Derick
Rutgers 18 Gulden zu schulden.
1566 De negende mei Arndt Eeck hefft gewonnen op Jan
van Haeff derthien kannen biers und vijffthien pont witz [ ] tot
guede rekeninghe. Op deze datum is Joannes 19 jaar, dus
nog onmondig.
1572 De 16e mei Item soe sich twistige gebreken erhalden
geben tusschen Johan ten Haeff ter einer, und Hans van
Effers mit Derick van Eechsfoirt ter ander syde, hercomende
van verkochte kannen, vermoegen einer twist op dato van
heden durch Henrick van Haeff als volmachtige syns bruders vurschr. durch
tusschenspreecken guede frunde mit verwilligung Dericks und Hanzs vurs. gerichtich
compromittirt und ter eintlicher uthspraken gestelt aen vier onpartijngen Arbiters. Und [ ]
lingen daervan uithsprekende werden, alsoe onvargerlich to kannen by eene pond van 10
goltgulden
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1573: De 16e apr. Hefft gewonnen up Johan van Haeff 50 malder korns... De 4e mei: Item
hefft Jan van Haeff gewonnen up Jan van Heess 10 dal. und noch 2 Philips gulden. (zie foto)
1576 De 25e okt.: bekendt Lamerdt van
Hartefelt schuldig tho syn Johan van Haiff 7
daler und ij ferdel.
1577 Johan van Haeff gilt jairlix Meydagh ut
sein Huss an die Scharnpaed gelegen, drie
dalder guet van silver ende gewicht, off
dartich Stuffer daarvoor tho lossen mit vijftich
dalders, ider dalder vertich stuffers.
Okt. 30. Vor demselben Richter (Lic. Arnold
Martens) und der Schöffen Heinrich Rycken und Derick van Mehr ubertragt Johann Rycken;
Dericks Sohn, 6 Thaler aus ..... im Lemptschen Felde neben Derick Abel und Lamert van Niers
.... auf van Haiffs Land und die Strasse stossend, ferner auf sein ..... in der Mühlenstrasse
zwischen Heinrich Isenbrandts und Hans Bardou .... an Wilhelm Goeltgens und Bert Koppen,
Provisoren des Männerhauses. (Dit land kan van elke van Haeff zijn die chronologisch
hiervoor in aanmerking komt. Bijv. Derick, Hendrick, Engel (broers?).
1578 Schepen te Goch,. des [ ] vaters heere Johan van den Have.
1579 De 29ste mei: bekenndt Johan van Haiff schuldich tho sijn an Henricken van den Boss
106 daler ad dertich st. Brab. dieselve tho betalen [ ] up vorkommende Johannis.
1580 De 27ste okt.: Johan van Haiff bekandt schuldich tho sijn...
1581 De 6e april: bekendt Johan van Haiff schuldich tho sijn an Arendt Martens die summa
van 15 Keisersgulden...
Op 4 okt. 1581: den Eheleuten Johan ten Haiff und Margaret van Pleussen .
1582 De 10e mei: Item heft Johan van Haiff bekandt schuldich tho sijn Derick Boll 13 daler
min 1 ort.
De achtste nov.: hefft Johan van Haiff schuldich bekandt an Jelis van den Bosch 106 daler,
….Lamert van den Boss up Henrick van Haiff 75 daler...
De 22ste nov.: ..heft Johan van Haiff bekandt schuldich tho sijn an Bastianus Guutz 94 daler,
2 st. en 1 ort...
1583 De 24ste mei: Item heft Henrick van Hartefelt gewonnen up Johan van Haiff 33 off 32
1/2 daler tot guder reckenung herkommende van geleverde rijst die hie bekandt ontfanghe
tho hebbe.
1585 mei Sebastianus Smitz clagt up Jan van Haeff hondert daler und drij st. alles tot gude
rechnungh zunechst syn gerichtliche bekenteniss dit selve is op gesalt biss over 14 daghe,
dat sich die partien gedragen sollen als vor.
De 13e juni: heft Bastianus Smits gewonnen up Johan van Haif 8 daler. Item Barbara Pampe
heft gewonnen up Johan van Haif [ ] handschrift 84 gld. Brab. .
De 13e nov. 1587: Item hefft Gerdtien Baarle und hare suster gewonnen up Johan van Haiff
180 daler [eitliche ] mit zes jare verlopen.interest.
1589 De 23ste november: Heft Peter die Hahn aen Johan van Haiff gewonnen 9 daler 27 st.
Idem heft Herman Fleurens gewonnen up Johan van Haiff 71 daler 26 st. van gelehnt und
verstaent gelt, oick an verdient lohn. Idem heft Krist die Flechter gewonnen up Johan van
Haiff 12 daler min 5 st.
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1590 De zevende juni: Idem heft Goessen van Bull gewonnen up [ ] van Haiff 25 daler vur
burgtahl vur.... Idem heft Derick van Deel gewonnen up Johan van Haiff 30 daler zu gehalde
wahr und vertehrung. Idem heft Goessen Gijskens gewonnen up Johan van Haif und 8 Nobel
gl.
De 25ste apr. 1591: .die behausung Johan van Have in der Scharenstraete..
De 31ste okt. Idem heft Johan Valck als volmachtiger Anna Janssen, weduwe Johan van
Haiff gewonnen up Henrich van Whem 25 daler brabants gelts herkommende van rog.
1593 Genoemd wed. Jan van Haeff.
1594 De 21ste april: Idem legt erstwerff int vorsch. geding Hilleken van den Boss, Johans
van Haifs gewesene behuising in de Hertogestrate gelegen als vur drie daler jairlix, verung
brieff und segel, een jaer gepandt, twelf jair achterstedich. De vijfde mei: Idem legt
anderwerff int vaechgeding Hilleken van den Boss vur behuising in der Hertogen straete
gelegen und des Johan van Haiff constendich gewest synde, wie boven tho boick stehet….
Goch 1623, aan inkomen van tins: Jacob van Wel en Jan Haefs uit 1 ½ morgen in het
Asperse Veld, 3 oort en 3 st. Als deze laatste vermelding (Gasthuisrekening 1623) bij deze
Jan hoort is hij zeker 76 jaar oud geworden.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Engelbert zum Haeff, geb. circa 1571.

Hier zijn een hele serie uitspraken te lezen van het Voogdgeding, waarbij steeds de ene dan
wel de andere partij in het gelijk wordt gesteld.
Een interessante vermelding is die van 1560 waarbij vader Henricus een stuk land verkoopt
voor de Vrouwenpoort waaraan Johannes, zodra hij mondig is z’n goedkeuring dient te
geven. Verder dient de ene aan de ander veelal een geldbedrag of koren te geven voor….?
Soms lijkt het om leningen te gaan met de bijbehorende rente en soms wellicht om pacht.
Ook wordt er betaald voor geleverde rijst, arbeidsloon, enz.
Tot twee maal toe wordt de bruid van Johan genoemd en dat is in de 16e eeuw waarlijk
bijzonder. Heel soms kan er (door vernoeming) een voornaam worden herleid, maar meestal
moet de vrouw als N.N. worden genoteerd. In 1581 wordt Margareth van Pleussen genoemd
en in 1591 wordt over Anna Jansen de weduwe van Johannes van Haaff gesproken.
Dit gecombineerd met de tijdsspanne waarin zich het een en ander afspeelt, ben ik tot drie
huwelijken gekomen voor deze Johannes. Theoretisch kan het natuurlijk ook nog om twee
Jannen gaan, maar ik acht die kans niet erg groot.
Tot slot wordt in 1577 vermeld dat Johannes een huis aan het Schaernpaed bezit en in 1591
zien we dat deze naam veranderd is in Scharenstraat. Zo’n 15 jaar is hier een huis in
eigendom van de familie. Dit wordt aangevuld met twee vermeldingen over het gewezen huis
in de Hertogenstraat des Johan van Haiff constendich gewest synde. Mogelijk dat Johannes
dus beide huizen in eigendom had. Wel vreemd dat het huis in de Hertogenstraat –dat
eigendom lijkt van Hilleken van den Bosch- dan niet eerder in de stukken verschijnt. Wat ook
nog mogelijk is dat Jan rond zijn overlijden van woning verandert en het huis in de
Hertogenstraat betrekt. Het is allemaal nog een beetje vaag.
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