Vb-1

Vb. Hendrik van (den) Haeff (1429-1483)
Eveneens zoon van Johan van Haeff (IV) geb. en ged. te Goch? circa 1429, ovl. (ongeveer
54 jaar oud) te Goch? Circa 1483, trouwt te Goch? circa 1450, (RK) met N. N, geb. te Goch?
circa 1430, ged. RK te Goch?, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 1455.
De vraag doet zich voor of er een koppeling mogelijk is met Henr. van Haeff de Goch,
clericus, dioc: col:
sacra et imp. Dit lijkt
om een geestelijke
te gaan.

Verder

is er buiten
de hier bedoelde
Henricus, binnen dit
tijdsbestek
nog
sprake
van
een
Jacobus en een
Johan van den Haeff
die als broers (of
mogelijk neven) van Hendrik zijn geïnterpreteerd aangezien de zonen van Hendrik hiervoor
nog iets te jong lijken te zijn.
In 1509 wordt wél heel duidelijk aangegeven dat Gerit van den Haeve Henric vurs. echte soen
is. Ik denk dat indien Jacob en Johan ook zoons geweest zouden zijn, dit ook wel ergens in
een dergelijke context vermeld zou zijn. Hieronder treffen we een hele serie vermeldingen van
Hendricus aan welke chronologisch worden weergegeven.
1469 Achterstallige pacht aan Henric van den Haeff door Aelbert Teysen erff van ene alden
Phili(ps)daalder van diess und van het leste jair.
1470 Item Henric van den Haeff heefft ingclacht Heyn Mey erff als een mombart (voogd voor)
[Henric] Maess van de pacht van 1 malder rogh alde mate sjairs und van 3 jair achterstedich
(achterstallig).
1473 Item Henric van den Haeff heeft ingclacht van Derics erff Keijler jairlics ene alden Rider
thyns na inhalt des
brieffes.
1474 Item Henric
van
Haeff
heeft
ingclacht
der
erstwerff Derix erff
van Keijler gelijck dat
[boven] to boick
staet. Item Jan van
den Weechsthend up
Henric van den Haeff
7 Brab. gld. ad 20
stuver. Item Henric
van den Haeff heefft
gewonnen up Henric
van Ree 2 Br.
gulden.
1476 Henric van den
Haeff heft gewonnen
up Jores van den
Weechsthende 7 Rx.
gulden.
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1480 Item Henric van den Haeff heefft Derick Huygen erve und huyss in der ....testraet
ingeclacht als van Vlaams gold Rx. gulden sjairs.
1481 Henric van den Haeff heefft ingeclacht yrstwerff Johan Rykens erve gelegen in die
Vrouwestraet als voir. Seven gulden Brabants und van xii jair achterstediger jair gulden.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Jacob van Haeff, geb. en RK ged. te Goch circa 1450 en overl. te Goch na 1483.
Hendrick van Haeff, geb. en RK ged. te Goch circa 1452, notarius ovl. (minstens
63 jaar oud) te Goch na 1515. (volgt VIa).
Gerit van Haeff, geb. en RK ged. te Goch circa 1454. Trouwt voor 1507 (mog. Te
Nijmegen) Zie overzicht archief Goch. In behueff selige Hr. Gerit van den Haeve,
Henric vurs. echte soen.
Joannes van Haeff, geb. te Goch? Circa 1456, ovl. (minstens 69 jaar oud) na 1525,
priester, ovl. (minstens 69 jaar oud) te Vijnen? Na 1525. Hij is momber (voogd) van
het St. Catharina Altaar in de kerk van Goch en treedt als zodanig op. Op grond van
het onderstaande lijkt het voor de hand te liggen te veronderstellen dat Joannes
priester is en als zodanig niet te voegen met de gelijktijdig te Vijnen residerende
schout (1493-1511) Joannes van Haeff.
1476 Genoemd Johan van den Haeff en Jacop van den Haeve.
1483... zijn geweest in de kerk met de pastor 7 priesteren, vic. H.J. Somerhove,
Sander van Kadtwickhoven, Wolter Meijlen, Joh. Ticheler, Joh. Putman, Joh. van den
Haeve en hebben sich verdragen wegens de presentie en waren te vreden, met jeder
perceel wat hem door het lot viel ook zelfs te moeten uitmanen (?)...
1489 Hr. Johan van den Haeve als eyn mombro van Sente Katarine Altare tot Goch
ingclacht erstwerff in [ ] Caetstat gelegen myt eynre siden an Wolter Houws erff, myt
den ander side an Heijn Daemens erff. Als voir 2 gld. Frans 12 jair achterstedich.
1489 Up Donersdach na den Sonnendach Cantate Anno 1489. Hr. Johan van den
Haeve als eyn momber van Sente Kathrine Altare leegt anderwerff [in] Johan Noeijen
laetste gelick voir tboeck steet.
1500 Stedelijk belastingcohier (Städtisch Zinsregister) met gedateerde verordeningen
van 1500. Zinspflichtig von Wiesen (Pesschen) Johan van den Have.
1502 Up Donnerdach na Victor. Hr. Jan van den Haeve als van wege [spaste] und
Vicarien tot Goch leegt erstwerff int vaichtgedingh Hilleken Raeijen huijs gelegen an
der Moelestraete als voir i merck gelts und 8 st. Frans 2 jair achterstedich.
Item Hr. Johan van den Haeve leegt anderwerff int vaichtgedingh Raeijen erff gelick
voir tboeck steet. Herr Johan van den Haeff leget derdwerff int vachtgedingh [Kagen
] van wegen des pastoirs und vicarien gelyck voir te boick steith.
1523 mei 22 Johan ten Have verkoopt aan het klooster Marienbaum.
1525 Genoemd .. int vaichtgedingh Jan erff van Haeve ...
Derick van Haeff, geb. te Goch? circa 1458, RK, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te
Goch? circa 1528, schepen van 1475-1506 en waarschijnlijk wonend in de
Molenstraat. (volgt VIb).
Fredericus van Haeff, geb. en RK ged. te Goch? circa 1460, RK, provisor, ovl.
(minstens 36 jaar oud) te Goch (?) na 1496.
1488 Genoemd Jacop van den Haeve en Frederic van Haef.
1496 Up Donnersdach na den Sonnendach. Item Hr. Frederic van Haefs van wege
[spaste] und vicarij leeg oick erstwerff int vaichtgedyng Wolter then Voegterz erff
dair die Arme vrouwekes in wonen voir tien plack sjairs 3 jair achterstedich naar
vermoegen [oire] (hun) [Reijrsten] regt.
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Einde van het hertogdom Gelre.

Op 7 september 1543 deed hertog Willem V van Kleef, Gulik en Berg (Willem de Rijke) (zie
fig.) afstand van zijn aanspraken op het gezag en hertogelijke waardigheid van Gelre en
Zutphen ten behoeve van keizer Karel V.
Vijf dagen later werd Karel V als landheer erkend door de Staten van Gelre en Zutphen.
Deze afstand werd gedaan in het
legerkamp van Karel V bij Venlo
waar partijen slag hadden geleverd
en waar hertog Willem was
verslagen. Het staat bekend als het
Verdrag en het Tractaat van Venlo.
Hiermee kwam deze “provincie” tot
1578 onder spaanse heerschappij.
Ofschoon Karel beloofde om de
privilegien,
friheden
en
gerechtigheden ongemoeid te laten,
kregen Gelre en Zutphen daar en
tegen al snel te maken met de
centrale regering in Brussel. De
Staten van Gelre en Zutphen die
altijd gewend geweest waren hun
eigen boontjes te doppen, kwamen
nauwelijks
meer
tot
eigen
beslissingen.
Karel
voerde
een
krachtige
centralistische politiek op wetgevend,
bestuurlijk en rechterlijk gebied en
smeedde zo de Nederlanden tot één
homogene natie. Voortaan werd de
politiek vanuit Brussel bepaald. In de
steden van het hertogdom werden
Spaanse troepen gelegerd om zijn
hegemonie kracht bij te zetten.
Ongetwijfeld ontkwam ook Goch niet
aan dit machtsvertoon. Keizer Karel
is tot 1555 hertog van Gelre en wordt
opgevolgd door zijn zoon Phillips II
van Spanje.
Ga naar VIa

