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VIa. Hendrick van Haeff (1452-1515)
Is de zoon van Hendrick (Vb) geb. te Goch circa 1452, ged. RK te Goch, ovl. (minstens 63
jaar oud) te Goch na 1515. Trouwt circa 1475 met N.N. geb. circa 1450, ged. RK, overl. na
1480. Uit dit huwelijk mogelijk nageslacht in Nijmegen,.

Alle

vermeldingen van Hendrick die hierna volgen uit de Gochse protocollen zijn vrij
eenzijdig (steeds weer hetzelfde verhaal) en mij in den brede onduidelijk.
Wel leveren deze bronnen duidelijkheid over het bestaan van deze Hendrick van Haeff en
worden tevens een aantal stadsgenoten genoemd zoals Albert Teysen, Heyn Mey, Henric
Maess, Derix Keyler, Henric van Ree, Jan en Jores van (Deenen) Weechsthend, Deric
Huygen, Johan Rykens, enz.
Tevens wordt Jacobus van Haeff genoemd die door mij geïnterpreteerd is als een laatste
vermelding van de oom van Hendrick en is er duidelijkheid over (zaliger) Gerit van Haeff, de
zoon van Hendrick.
1483 (fol.80) Genoemd Jacop van den Haeff (Haeve) en Henric van den Haeff.
1494 Up Donnesdache nae paesschen. Henric van den Haeve cleegt erstwerff int
vaichtgedyng Gerit de Koie sijn erff dat Beell van Hoekelom als voir i Pruische gulden sjairs 1
jair achterstedich naer vermoge.
Up Donnesdac post Jubelate. Henric van den Haeve cleegt anderwerff in [Beell] Tonis van
Hoekelom gelick voir tboeck steet.
Henric van den Haeve leegt in Gerit de Koie syn huys gelick voir tboeck steet.
1495 (15 juni) Den [
] Vicar het inventirt Henr. van den Haeff [clerii. cit. droi. publ. ......]
Notarius d. 15 juni 1495, jungen: Joh. van den Haeff prestit. vicar [Ser. ........] in Goch und
Wessel op de Kehle de clivis canon ecolie St. Martini in [B....bergh]. (Stadsarchief Goch.
Handschriftensammlung nr. A47-1, coll. dr. J.P. Bergrath).
1505 (fol. 165) Henric van den Haeve heft gepant ind [voret] int geding geclacht Henric
Vuysten erff, gelegen [ ] Achte van Loeniod? [.....] als von [
] gld. franss i jair
achterstedich. Item Henric van den Haeve cleegt derdtwerff int gedingh Henric Vuysters erff
gelick voir to boick steet. (Let hier op de naam van Hendrick Voest/Vuyst!! die we later weer
tegenkomen)
1509 Up donnersdach na Victore, Henric van den Haeve [bekent] dat hij van selige Hr.
Henric Maess, ontfangen heft, so voell geltz dair hij ende [
] [ ] fraws om [ka... .] [ ] in
behueff selige Hr. Gerit van den Haeve, Henric vurs. echte soen. Gerit van den Haeve
[bekent] Deric then Straete xviij hornsch. gulden betaeld up halff vaste neesth.
1515 Up donresdach nach Sheligen Cruys dach. Henric van Haeve cleeght anderwerff int
vaichtgeschil alsulck Land en Guet gelick voir tboeck steet.
Uit dit huwelijk 1 zoon bekend.
1.

Gerit van den Haeve, geb. te Goch? circa 1454, RK, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te
Goch? voor 1509, trouwt te Nijmegen? Voor 1507, kerk.huw. (RK) met Mechteld N.
geb. te Nijmegen? Circa 1460, RK, huisvrouw, ovl. (minstens 47 jaar oud) te
Nijmegen? Na 1507 en voor 1509?
1509 .. in behueff selige Hr. Gerit van den Haeve, Henric vurs. echte soen.
Zie overzicht van het archief Goch in het bronnenoverzicht. Relatie tussen Gerrit en het
huwelijk met Mechteld is niet geheel zeker. Chronologisch lijkt alles op z’n plaats en
niet onlogisch. (Ga naar VIb)

