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II. Rechter Arnt die Have (1325-1376)
Is de mogelijke zoon van I , misschien geboren en gedoopt te Weeze rond 1325. Hij is later
rechter van de schepenbank van Weeze (1369-1376) en overlijdt hier, minstens 51 jaar oud
na april 1376. Hij trouwt, ongeveer 30 jaar oud circa 1355 te Weeze? met N. N. Zij is gedoopt
circa 1325 en overleden (minstens 34 jaar oud)
na 1359.
Deze vroegste generaties zijn met name door
de geringe gegevens zeer eenvoudig in een
matrix te passen. Het ziet er naar uit dat Arnt
wellicht nog een broer (of neef?) heeft n.l.
Theodoricus die in 1363 wordt genoemd. Deze
zou dan rond 1327 geboren kunnen zijn. Vaders
van deze twee heren zijn te vinden onder
Theodoricus (geb. ca.1285) dan wel Gerhard.
Vernoeming lijkt naar de eerste te leiden.
Op 7 aug. 1369 en 22 apr. 1376 wordt Richter Arnt die Have unter den bäuerlichen
Gerichtsleuten van Weeze genoemd. (mit Siegel)
Uit het hypothetische huwelijk van Arnt zouden de volgende 4 kinderen kunnen zijn ontsproten
die we rond deze tijd in de bronnen tegenkomen:
1.
Petrus van den Have, geb. te Geldern? circa 1355, RK, schepen, ovl. (minstens 28 jaar
oud) te Geldern na 1383.
2. Johan van den Have, geb. te Geldern? circa 1357, RK, ovl. (minstens 61 jaar oud) na
1418, (volgt III).
3.
Goswinus van den Have geb. circa 1359 mogelijk te Geldern, schepen, RK, ovl.
(minstens 68 jaar oud) na 1427.
In 1427 wordt Goiswyn van den Have als burger van de stad Kalkar ingeschreven. In
1406, 1413 en 1422 wordt er ook gesproken van schepen Goswinus ten Have, maar dan
waarschijnlijk te Geldern of Straelen. Niet in Goch!!
4.
Roland van den Have, geb. en RK ged. te Geldern? circa 1361, ovl. (minstens 53 jaar
oud) te Goch? 1413 op 29 dec. ; Gerichtsmann Roland van den Have.
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