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VIb. Schepen Derick van Haeff (1458-1528)
Zoon van Hendrick (Vb) geb. te Goch? circa 1454, RK, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Goch?
circa 1528, schepen van 1475-1506 en in
1475 wonend in de Molenstraat. Hij is dan net
21 jaar en het is niet duidelijk of het huis in de
Molenstraat door overerving dan wel door
aankoop in zijn bezit is gekomen.
Hij trouwt wsch. te Goch circa 1485 met
Alitgen N geb. te Goch? Circa 1460, RK, ovl.

(minstens 68 jaar oud) na
1528.
1475 Augustus 11. Die
Schöffen Derick van Stenen
und Jacob van den Have bekennen, das der Provisor des Männerhauses Gerit Arnts
zugunsten der Armen das Erbe, das dem Herrn Engelberth, Priester gehörte und in der
Mühlenstrasse zwischen Seger Nyelen und Derick Haefts liegt, und ein anderes Erbe wegen
der darauf stehenden 4 rhein. Gulden, die seit 3 Jahren rückständig sind, gepfländet hat.
1487 apr. 23. In de marge van een akte geschreven: am Rande dazu von einer Hand des 17
Jahrhunderts: modo Derick ten Haeff. 1506 Genoemd schepen Deerich ingen Haeve.
1519 volght van enen hornsch Gld. siaers up Johan van Meers erff en dat nu Derick van
Haeff gildt. Modo Henric Bobben weduwe.
1528 verkaufen der Weseler Bürger Derich then Haiff und seine Frau Alitgen, die beide
behandigt sind an dem Hof toe Roetbeeck im Gericht Sonsbeckerbruch, gelegen nächst bei
dem Hofe des Gaedert des Stepbecks, an Birgitta van Hoen, Abtissin und Bruder Joh. Kuper
van Kalkar, Pater, für die beiden Konvente zu Marienboem (ord. St. Salvatoris) eine Rente
von 15. Goldgulden...
Uit dit huwelijk mogelijk 5 kinderen:
1.

2.

Aleid ten Haeve, geb. te Vijnen/Goch? Circa 1495, ged. RK, ovl. (minstens 42 jaar
oud) te Goch na mei 1537.
1537 Bürgem, Schöffen und Rat der Stadt Goch bekunden Aleid then Haeve für eine
von dieser der Stadt geliehene Geldsumme einen auf Johannistag fällige rente von 4
hornsche Gulden verschrieben zu haben. (13 mei 1537) Rente für Alet then Haeve von
4 hoernsche gulden auf St. Jans tag im Midsommer 1537...
Jacob ingen Haeff, geb. te Goch? Circa 1497, ged. RK te Goch?, ovl.(minstens 77
jaar oud) na 1574.
Dit zijn de enige vermeldingen van deze Jacob. Zijn existentie is gebaseerd op dit
voorkomen. Het kan heel goed zijn, dat dit ook het laatste gegeven van hem is.
Jacob kan ook omstreeks 1497 geboren zijn als mogelijke zoon van Joannes van Haeff
en een naamloze moeder.
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3.
4.

5.

1550 Jacob ingen Haiff hulder op 17 nov. 1550, bij transport op 31 mei 1560 Jacobs
van Haiff en idem op 17 mei 1574.
1572 Lezen we het volgende: Item Willem Rutgers hefft gewonnen op Jacob ten Haive
drie daler [ ].
Hendrik van Haeff, geb. te Goch? circa 1500, ovl. (minstens 65 jaar oud) te Goch? na
1565, (volgt VIIa).
Gerit van Haeff, geb. te Goch? circa 1502, ged. RK te Goch? Hij is provisor rond
1564-1565 en overleed (minstens 69 jaar oud) te Goch? na 1571.
In 1571 was deze Gerit eigenaar van het huis met de ramen Groenewald in het
vroegere Melisstraatje (later de Melkepferdenstrasse).
Lambertus (Lem) van Haeff, geb. en ged. te Goch? circa 1504, ovl. te Meerlo?. Via
deze Lambertus wordt een link gelegd naar het familieverhaal in de heerlijkheid
Meerlo. (volgt VIIb)

