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XIIIa. Joannes van Haaff (1701–1772)

Jan is de zoon van Aegidius van Haaff. (XIIa) Hij werd RK ged. te Venray op zondag 9 jan.
1701. Getuigen: Petrus van Haeff en Gertrudis Maes. Gertrudis lijkt na 1716 te overlijden
want op 22 febr. 1716 huwt ene Gertrudis Maes te Well met Chistiaan van den Boom. (Als
het tenminste om dezelfde dame gaat!). Jan was meester (hoef)smid, smidsbaas en
overleed (71 jaar oud) te Utrecht onder Wittevrouwen op donderdag 5 mrt. 1772.
Hij huwt te Utrecht in 1728, (RK) met Cornelia OOSTVEEN, geb. circa 1690, RK, ovl.
(hoogstens 39 jaar oud) te Utrecht voor dec. 1729. Ze werd begr. te Utrecht.

Verhuisd naar Utrecht.

Joannes komt voor het eerst in Utrecht voor in een bron van 7 dec. 1724 waarin hij een huis
aan de Steenstraat huurt. Wellicht dat het archief van het Gilde der smeden of de
Burger/poortersboeken wat duidelijkheid verschaffen over zijn herkomst. Voorlopig heb ik 'm
gekoppeld aan Aegidius (Gillis). Bovendien is zijn vader kuiper van beroep. Jan is smid!! Ook
chronologisch past het plaatje mooi, dus de koppeling lijkt goed te matchen. Wellicht is Joannes
naar zijn grootvader vernoemd die ook Jan heette.
1729 Op 3 sept. wordt de voogdij geregeld over hun onmondige kinderen (op de
langstlevende). Cornelia Oostveen was eerder weduwe van Gerrit van den Heuvel. Uit dit
huwelijk is een zoon geboren; Hermannus. Gerrit van den Heuvel was eerder gehuwd met
Cornelia van Oostaden. Uit dit huwelijk werd een dochter Cornelia geboren. Hermannus en
Cornelia van den Heuvel zijn dus halfbroer en -zuster.
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In een protocol van 15 dec. 1729 wordt e.e.a. geregeld met betrekking tot de nalatenschap van
Cornelia van Oostveen. Het is niet duidelijk wie van de twee kinderen het oudst is. Beiden zijn
geboren tussen 1727/28 (trouwdatum ouders) en 15.12.1729 (uitkoop).
1733 Op 7 apr. worden huwelijkse voorwaarden opgemaakt voor de Utrechtse notaris J.H. van
Lathum met handtekening van ‘onze’ Jan en Anna Catharina van Geelkerken.
1737 Op 18 mei wordt Jan van Haaff door koop eigenaar van de Utrechtse huizing aan de
Steenstraat zuidzijde, die hij al eerder huurt. Uit akte van scheiding van 3 febr. 1738 blijkt dat
een zwager van hem Phillipus Veltman heet.
Deze Jan is dus getrouwd met een zus van Joannes (Agnes * 1706 ?) of met een zus van zijn
vrouw Anna Catharina van Geelkerken.
1738 Hij leent op 22 febr. een som van f 200,-- tegen een rente van f 5,-- per honderd per jaar.
1754 Attestatie over een dol paard van 28 dec. waarin Jan getuige is en ondertekent.
Uit 3 huwelijken worden 7 kinderen geboren. De eerste twee uit het huwelijk met Cornelia
van Oostveen.
1.

2.

Maria, ged. te Utrecht circa 1728, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) in dec. 1729. Maria wordt
samen met Willem genoemd in een "uitkoop" van 15 dec. 1729. Volgens mij zijn zij
beiden kinderen van Jan van Haaff. Ik denk dat Maria jong is overleden, want we
komen haar verder niet
meer tegen.
Wilhelmus, ged. te
Utrecht in 1729, RK,
ovl. (minstens 44 jaar
oud, waarschijnlijk in
Canton (China) op 18
dec. 1771. In de
scheiding
van
de
boedel na overlijden
van zijn vader op 15
apr. en 31 dec.1772
wordt Willem nog wel
genoemd: "thans 43
jaren en tegenswoordig
uitlandig". Namens hem
treedt op Jan van der
Wurff. Kennelijk is men
nog niet op de hoogte
van zijn overlijden op
18 dec. 1771.

Door een toeval kwam
ik Willem van Haaff uit
Utregt weer tegen in het archief van de VOC. Tot drie maal toe monstert hij aan op een
VOC-schip en gaat twee maal een dienstverband aan als scheepskorporaal en de
derde reis als soldaat.
De eerste keer vertrekt Wilhelmus op 7 dec. 1756 vanuit Texel met het in Amsterdam
gebouwde retourschip Ruyskenstein naar Batavia. Kapitein is Jan Frederik Schrijver.
Als scheepskorporaal is hij als wapensmid belast met het toezicht en onderhoud van
de wapens aan boord. Niet vreemd, want het smidsvak maakt een wezenlijk onderdeel
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uit van deze Utrechtse generaties.
Aankomst in Kaap de Goede Hoop 24 april
1757. Het schip vertrekt daar weer op 15 mei,
waarna het 3 augustus 1757 in Batavia aankomt.
Het tweede dienstverband dat Willem op zijn 32e
aangaat met de VOC, start een paar jaar later op
27 jan. 1761. Vanuit de Kamer van Amsterdam
vertrekt het spiegelretourschip Jonge Lieve
(gebouwd in 1757 te Amsterdam en opgelegd (=
onttakeld in Indie op 31 dec. 1781).
Kapitein is Cornelis Kuiper en Willem is
wederom
scheepskorporaal.
Bij
zijn
dienstverband staat vermeld “vermist in Azie”.
(waarschijnlijk betekent dit dat hij na 25 juli 1761
bij het vertrek op 28 mei uit Kaap de Goede Hoop richting Batavia niet meer op dit
schip heeft aangemonsterd.) Op 25 juli 1761 is de aankomst in Batavia om vervolgens
de reis naar Canton voort te zetten.
Op 7 jan.1762 is de Jonge Lieve weer uit Canton vertrokken en 26 juli 1762 zijn ze
weer thuis op Texel. Zeer waarschijnlijk is Willem met een ander schip weer thuis
gekomen want de derde reis die Willem van Haaff uit Utregt maakt is pas 8 jaar later
en is opnieuw voor de Kamer van Amsterdam.
Op 17 nov. 1770 vertrekt hij als soldaat met het schip Oud Haarlem (gebouwd in 1768
te Amsterdam en gebruikt tot 1788). Onder kapitein Jan Och komt het schip op 13 mrt.
1771 aan in Kaap de Goede Hoop en op 10 juni arriveert het in Batavia. Er wordt in
het soldijboek vermeld dat Willem is overleden in Azie op 18 dec. 1771. Zeer
waarschijnlijk is dat in Canton geweest want het schip vertrekt op 24 december - dus
enkele dagen later- voor de thuisreis. Op 12 juli 1772 is het schip weer thuis in
Rammekens. Dit keer echter zonder Wilhelmus.

Bij het overlijden van Willems vader op 15 april 1772 wordt er bij de afhandeling van
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zijn nalatenschap op 31 dec. 1772 over Willem gesproken "thans 43 jaaren en
tegenswoordig uitlandig". Alsof men nog niet op de hoogte is van zijn overlijden.
Jan van der Wurff is zijn plaatsvervanger. Dit is op z’n minst vreemd daar het schip in
juli daarvoor al weer op Texel is aangekomen. In oktober 1773 zijn alle vorderingen die
Wilhelmus nog had (wsch. geleend geld aan andere bemanningsleden) in totaal fl.
964.15.1 afgerekend. Waarschijnlijk is dit bedrag aan zijn erfgenamen uitbetaald door
de comptabele van de VOC.
Joannnes van HAAFF, trouwt voor de tweede keer te Utrecht op dinsdag 7 apr. 1733, (RK)
met Anna Catharina van GEELKERKEN d.v. Jan van Geelkerken, geb. te Utrecht? in 1705,
ovl. te Utrecht op zaterdag 8 dec. 1736 waar ze enkele dagen later ook wordt begraven.
Huwelijks voorwaarden tussen deze twee echtelieden worden opgesteld voor notaris J.H.
van Lathum te Utrecht d.d. 7.4.1733 met handtekening van Anna Catharina.
Uit dit tweede huwelijk worden nog 2 kinderen geboren:
3.

Gillis (Aegidius of Jelis) van Haaff, geb. en RK ged. te Utrecht in 1734, meester
smid, ovl. (minstens 79 jaar oud) te Utrecht na 1813, trouwt te Utrecht circa 1755 met
Gijsberta van COOTWYCK, ged. RK in 1736, ovl. te Utrecht op 12 jan. 1813 als
weduwe van Jillis van Haaff. Ze werd 77 jaar oud en werd begraven te Utrecht op
zaterdag 16 jan. 1813. Ze was de dochter van Cornelis Cootwyck en Jannigje van
Wintershooven (overl. voor juni 1771). Gysbertje heeft drie zussen: Maria, Cornelia en
(Joh)Anna en één broer Jacobus.
Op 17 nov. 1799 passeert een akte waarbij Gijsberta erft van haar overleden nicht
Cornelia van Kootwijk uit Gouda. Gijsberta kan niet schrijven en ondertekent met een
kruisje. Jelis ondertekent mede.
Op 1 nov. 1799 wordt er voor notaris J. Klemme te Utrecht een procuratie opgemaakt:
om met de executeurs van de boedel van haar in Gouda overleden nicht, Cornelia van
Kootwyk tot afrekening te komen en de zuivere nalatenschap in ontvangst te nemen.
Cornelia was de enige erfgename van haar zuster Joanna, weduwe van Cornelis
Bavelaar. Jelis van Haeff wordt genoemd als constituant en geconstitueerde is Albertus
Vernooy.
Op 16.8.1764 huurt Gillis een huijsinge met sijn smitse en hoijstals staande buijten deser
stads Catharijnenpoort op de hoek van de Hoendersteeg, bij hem thans bewoond
wordende (dus hij huurde het al), plus nog een klein huisje voor de periode van 6 jaar,
voor f 150,-- per jaar.
Dit contract wordt verlengd op 21 juni 1770, op 15 mrt. 1776, op 30 juli 1787 en op 22 okt.
1799. Steeds hetzelfde huis van de R.K. Armen van Utrecht. In de boedelscheiding van
zijn vader van 15 apr. 1772
ontvangt hij buiten zijn kindsdeel,
fl. 43,- voor gedaene arbijtslonen
en geleverde materialen. Hij is
dan 38 jaar en heeft mogelijk een
eigen zaak of werkt in die van zijn
vader. Het eerste lijkt eerder het
geval!. Hij ondertekent in een
vloeiend handschrift met Jelis van
Haaff. In 1738 treedt zijn oom
Phillipus Veltman nog op als
voogd.
Uit dit huwelijk 1 dochter:
1.

Helena van Haaff, ged. RK te Utrecht in 1776, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te
Utrecht op donderdag 5 juli 1827 in de ouderdom van 51 jaar, echtgenote van
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Daniel Smit.
Niet duidelijk hoe dit nu met het tweede huwelijk (?) zit! (Aktenr. 603). Ze wordt
begraven te Utrecht op zondag 8 juli 1827 en trouwt circa 1805 te Utrecht met
Daniel SMIT, geb. en ged. te Utrecht circa 1770, ovl. (minstens 78 jaar oud) te
Wanssum na aug. 1848.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1. Gijsberta Cornelia Smit, geb. en ged. te Utrecht circa 1807, ovl. (ongeveer
41 jaar oud) te Wanssum op woensdag 9 aug. 1848 aktenr. 22, begr. te
Wanssum op zaterdag 12 aug. 1848. Zij huwt op 9 okt. 1839 (32 jaar oud) te
Utrecht met Christianus Kersten z.v. Cornelis Kersten en Gertrudis
Brouwers.
Helena trouwt voor de tweede keer circa 1810, (RK) met Henricus SERTON,
geb. te Utrecht? Circa 1785, ged. RK te Utrecht ca. 1760.
Uit dit huwelijk ook 1 kind:
2.
Joannes Henricus Serton, geb. te Utrecht in 1811, ged. RK te
Utrecht? in 1811, ovl. (minstens 30 jaar oud) te Utrecht na april 1841, huwt te
Utrecht 28.4.1841 met Adriana Matthijssen.
4.

Helena van Haaff, geb. te Utrecht circa 1736, RK, ovl. te Utrecht na febr. 1738.
Waarschijnlijk is zij jong overleden. Zij komt in de scheidingsakte van 3 febr. 1738 nog
voor. Haar oom Phillipus Veltman treedt namens haar op.
Op huyden den 3 februaris 1738 compareerden voor mij onderget. Notaris en de voor
de nagenoemde getuygen Jan van Haaff, meester ijsersmith wonende onder den
Gerechte van buyten Witte vrouwen weduwnaar en boedelhouder van Anna Catharina
van Geelkerken sijnen overleden vrouw zaliger ten eenre en Phillippus Veltman in
qualiteit als oom en aangestelde voogd over Jelis van Haaff en Helena van Haaff,
minderjarige nagelaten kinderen van voornoemde Anna Catherina van Geelkerken in
huwelijk verwekt bij den eersten comparant, te kennen gevende dat meergemelde
Anna Catharina van Geelkerken op den 8e december 1736 deser wereld was komen te
overlijden nalatende de tot sijnen weduwe naar en boedelhouder den eerste comparant
en de tot sijnen enige en universele erfgenamen haare voorsz. twee minderjarige
kinderen dat hij eersten comparant aan den laatsten comparant in qualiteit als oom en
voogd over de selver minderjarige kinderen heeft gedaan volkomen opening van den
staat en gelegentheijd van den boedelgoederen en de nalatenschap van hem ende
sijnen overleden huysvrouw zaliger sodanigh als die op dato van haar overlijden is
geweest.
Dat na examinatie van dien boedell bevonden is dat ider der voorz. twee minderjarige
kinderen toekomt eene somme van vijftigh guldens ende alsulx te samen een somma
van een honderd guldens.
Welke somme hij eerste comparant belooft aan sijn voorsz. minderjarige kinderen te
voldoen sodra deselve hebben bereijkt den ouderdom van vijff en twintigh jaren ofte in
den huwelijkse staat sullen wesen getreden waar en tegen den laatsten comparant in
sijn voorschreve qualiteit ook aan den eersten comparant overgeeft ende toescheijd
alle des boedels goederen ende effecten actien ende crediten niet wes uytgesondert
soo als deselve is inspecterende sijn van alle het welke den laatsten comparant in
qualiteit voorz. aan den eersten comparant is overgevende mits den eersten
comparant ook alleen sall moeten betalen en voldoen alle de schulden en lasten des
boedels twelk hij ook aanneemt bij desen voorst sall den eersten comparant gehouden
wesen omme de voorschreve minderjarige kinderen naar sijn vermogen op te voeden
ende van het nodige te voorsien mitsgaders laten leren lesen en schrijven ende in een
goed handtwerk te doen onderrigten. Tot nakominge van het genen voorsz. is
verbinden de comparanten haarlieder personen ende goederen deselve submitteren
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de ter judicature van allen Heren hoven rechteren en gerechten. En versogte en
consenterende de comparanten hier van acte, dewelke dese is aldus gedaan, verleden
en gepasseerd binnen Utrecht voorschreve ten comptoire mijns notaris ter pretentse
van Roecken van Zuchtelen en Aerragin(?) van Schermbeek clerquen mijne notaris als
getuijgen hiertoe versoght.
We gaan weer verder met het leven van Jan. Het derde huwelijk van Joannes van HAAFF,
vindt plaats te Utrecht in 1738 met Petronella van LITH. Zij werd geboren te Utrecht en RK
gedoopt circa 1715 en zij overleed minstens 63 jaar oud te Utrecht (?) na okt. 1778.
Gehuwd in gemeenschap van goederen. (Zie akte van scheiding van 31 dec. 1772 voor
notaris Z.C. van Leene na overlijden van Joannes).
1737 Wijders sullen Cornelia van Paddenburg en Jacobus Vroom met en benevens
Wannaud van Vlooten notaris des Hoovs van Utregt in qualiteit als bij den Ed. Agtbaren
Geregte der stad Utregt aegestelde curator over de persoon en goederen van Anna van Lith
wed. en boedelhouderse van Hendrik Smit op de vorenstaande conditien verkopen zeckere
huijsinge, erve en hofstede met de hooystal voor dese huijsinge staande ende gelegen buijte
de Wittevrouwepoort deeser stad aen de zuijdsijde van de Steenstraat ende dat met alle
desselfs toebehoren ende tgeene daarinne aert en nagelvast is, uijtgesondert de winkel en
smitsgereedschap twelk den bewoner behoort ende met sodanige geregtigheden en
servituijten als daertoe en aen van ouds “tam active quam passive” sijn specterende en
behorende, daar van ouds Klaas Janssen aen de oostzijde en Cornelis Janssen aan de
westsijde naast geerfft sijn off wie als nu net regt daar naast gehuyst geerft en gelegen
mogten weesen en soo als hetselve als nu door Jan van Haav, meester smit in huure werd
gebruijkt.
Belast met een oude rente van twee gulden en tien str. jaarlijx aan de armen van St. Jacobs
kerk alhier daar uijt competerende op welkers last de voorsz. huijsinge mede werd verkoft en
in welke last den koper mede treden zal met Victoris van desen jaare 1737.
Den 18e meij ingeset bij Verkuijll op 1350.-.-. Verhoogd door niemand en de slag gelegd bij
Jan van Haav met honderd gulden, die hiermee koper is geworden voor 1450.-.-. Borg was
Jan van Wijck.

We zien hier dus dat Jan in 1737 eigenaar wordt van het huis in de Steenstraat (buiten de
Wittevrouwenpoort gelegen). Na zijn overlijden wordt er in augustus 1772 een inventaris
opgemaakt ten einde de boedel te kunnen verdelen. Hierin worden ook de kinderen uit zijn
drie huwelijken genoemd. Hieronder wordt de hele afwikkeling van zijn erfenis weergegeven.
Ten eerste: een zekere huysinge, erve en hoffstede met de noodstal, staande en gelegen
onder dezen gerechte van Witte Vrouwe aan de zuidzijde van de Steenstraat, belend aan de
oostzijde door Klaas Ponssen en de zuidzijde Cornelis Jansen, belast met een jaarlijkse
rente van fl. 2.10.0 voor de armen van de St.Jacobskerk. Dit onroerend goed wordt geschat
op fl. 1500.0.0. Hiervan af gaat een lening (hypotheek) groot fl. 700,- aan Vrouwe Johanna
van Rooijen weduwe van wijlen Mr. Steven van Nellestein.
De inventaris van de winkel is als volgt:
In totaal 1075 pond nieuw stafeijser (door elkander 9,- per 100 pond) fl. 96.15.0, twee
stootplaaten en eenige koolen (fl. 6. 0. 0 ) eenig oud eijser waardig geagt (fl. 7.10.0) een
partij spijkers, tien paar hoefeijsers, 2 aambeelde, 2 speerbacken, 2 blaasbalken, 3
voorhamers, 5 handhamers, een bankhamer, een hoeffhamer, een veegmes, een nijptang, 2
hoefbakken, een praam, 12 vuurtangen, 2 vuureijsers, 15 so spijkergaten als nageleijsers, 3
schroeffsleutels, een vijl en 2 bankschroeven. Verders een zaag, een trekmes, 2
gaatschijven, 10 doorslagen, een ijsere passer, een dito winkelhaak, een kant klauw, een
ijsere omslag, 2 oude snijeijsers met acht tappen, 2 koubijtels, een kloofbijtel, een oude bijl, 2
oude spijkerbakken, een slijpsteen, een sethamer, een ritsbijtel, een hoefeijserstamper, een
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balans, 2 oude ijsere assen, 19 oude steunijesers en enige rommelarije.
In de binnekamer wordt de volgende inventaris genoteerd:
Een bed, een peluw, 4 hoofdkussens, 2 lakens, 2 slopen, 2 dekens, 3 groene gestreepte
gordijne met eene val, een neteldoekse val voor de schoorsteen (fl. 2.0.0), 6 bruijne
matstoelen met lange leuningen, 6 blauwe Trijpe kussens (fl. 7.0.0), een armstoel en een
stilletje (fl. 2.0.0), een vierkante eijke tafel, een oude theetafel, een coper confoor met de
theelicht (fl. 3.0.0), een eijser confoor en 6 schotelen voor de schoorsteen (fl. 2.0.0), een
oude eijke kast (fl. 1.10.0) met daarop een oud Delfs stel van drieen. Daarin enige flessen en
potten tot het meesteren der paarden behorende (fl. 1.10.0), een noteboome kast met
daarop een kleijn Delfs stel van vijven en een dousijn porcelaine kopjes en schoteltjes (fl.
3.0.0). In de kast drie bedlakens en een sloop (fl. 6.0.0).
Een eijke kleerkast met daarop een oude Delfse pot (fl. 3.0.0) en daarin de kleederen van de
overledene int volgende vierde kapittel gespecificeerd dus alhier per memorie. Vier Delfse
boterschoteltjes, 3 dito borden, 4 porcelaine kopjes en schoteltjes, theegoed en enige
rommelarije (fl. 3.0.0).
In de keuken:
Een tinne kast met daarin: 2 grote tinne schotels, 2 dito asjetten, 12 dito borden (fl. 12.0.0), 2
dito bierkannen, 2 dito trekpotten (fl. 4.0.0), een dito waterpot, een dito boomolijkannetje, een
dito peperbus, 2 tinnen bekers, een dito mostaartpotje, een dito olij en azijnkannetje, een dito
tabakdoos (fl. 4.0.0), 2 grote kopere theeketels, 3 dito kleijne (fl. 8.0.0), een oude dito kleijne,
2 kopere koffijkannen, twee dito kandelaaren, een kleijn dito koffijkannetje, een dito lamp (fl.
5.0.0), een blikke olijkan, een dito worststopper, een dito koffijkan, 2 dito bussen, (fl. 1.10.0),
een ijser strijkijser (fl. 0.10.0), een dito haalketting, een dito schop, 2 dito tangen, een dito
blaaspijp, een dito haardijser, een dito handconfoor, een oude spiegel, 6 oude stoelen, een
hangoortafeltje, een schenktafel, een koffijmolen, een oud theerek (fl. 5.0.0), eenige defecte
porcelaine kopjes en schoteltjes (fl. 1.0.0) een oud kastje met daarin 2 messen, 6 vorken, 10
tinne lepels en een messemandje (fl. 2.0.0) een tinne soutvaatje, een blikke marktemmer, 9
Delfse borden en een dito scheerbekken, 3 koperen tabaksconforen, een blikke lamp, een
dito blaker, een melkkannetje en taekpot, 2 oude groene gordijne met een val voor de
bedstee, een blaauw schoorsteenvalletje en een kapstok (fl. 3.0.0).
In’t achterkeukentje:
Een oude potte kast met daarop 2 koperen ketels, een dito broederpan en een dito zeepbak.
Daarin enige potte en aardewerk, 2 eijsere aspotten, 2 dito roosters, 2 dito wafeleijsers, een
dito schuimspaan, een dito vleesgaveltie, een dito hangeijser, een blikke vuilnisblijk, een dito
kandelaar, een oud scherm en enige rommelarij (fl. 7.0.0).
Op de plaats:
Twee houte wateremmers, 2 vleesch kuijpen en een waschtobbe.
In de kelder:
Een bierstel, een pijpemand met enige pijpe, 2 flesschen, enige provisie van aardappelen,
snijbonen en suurkool, 3 koperen bierkranen (fl. 5.0.0).
Op de opkamer:
Een bed, een peluw, 2 kussens, 2 lakens, 2 slopen, een deken, 2 groene gordijnen met val
en 4 stoelen (fl. 6.0.0).
Op de zolder:
Twee bedden, 2 peluwe, 4 dekens, 4 lakens, een vuurmand, enige rommelarije (fl. 36.0.0),
enige turff en hout bij de rendante in gemoede geschat waardig te zijn (fl. 6.0.0)
Alles tesaam bedraagt deze inventaris drie honderd sestig gulden, vier stuijvers, acht
penningen. Actum Utrecht, den 9e augustus 1772.
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Als vierde capittel worden de klederen, goud en zilver ten lijvecieraad en gebruik van den
overledene gedient hebbende:
Een paar goude dubbele mans erm knopen, een paar silvere schoengespen, een paar dito
broekgespen, een blauwe lakense rok, camisool en broek, een dito jas, een oude blauwe
lakense rok, een dito swart grijn camisool, 2 dito swart leedere broeken, 2 oude blauwe
lakense broeken, een nieuwe calminke borstrok, een oude dito, een oude gesondheijd, 3
paar kousen, een paar vilte muijlen, een muts, een das, een rotting (wandelstok van
bamboe) en een silvere zakhorlogie.
1771 Aan debiteure schulden over den jaare 1771 verschuldigd en opt overlijden onbetaald
bestaan in de volgende: (bedragen staan in guldens, stuivers en penningen)
Den grutter de Waal
Direct: Thoen
Den Jonge heer van Asch van Wijk
De heer Ewijk
De heer secretaris Roëll
De heer Barchman Wuijtiers
De heer Godin Hr. Van Drakestein
De heer Casius aan de Bilt
De heer Nellestein
Hendrik van Rossum
De commis Bor
De heer IJvoij
Jan van den Wurff
De heer de Waal aan de Beld
Craaijvanger
Den timmerman Stents
Pieter van Oostveen
De heer Tiedeman
De heer de Leeuw
Generaal Thuije van Serooskerken
Mevr. van Amelisweerd
Jan Franke per rest
Mevr. van Lauwenrecht
Casper Beijseij per rest
De hr. oud burgemr.v. Asch v. Wijck
Flip van Vuuren
Willem Schoonman
De Hr. gedelig. van Westereenen
Hendrik Dirkse
Herman Janse Klijnekiek
De Heer Burman
Nicolaas Brouwer
Arien van de Bilt
De heer Baron Wijhe
Goijerd van Rooijen

1. 1. 0
10. 4. 0
25.16. 0
3.10. 0
45. 0. 0
90.10. 0
25. 1. 0
7. 6 . 0
63. 9. 0
105. 4. 0
35. 4. 0
20. 7. 0
34. 7. 0
17. 0. 0
5. 0. 0
3. 0. 0
9. 7. 0
18. 0. 0
71. 0. 0
1. 0. 0
84. 0. 0
21. 0. 0
89. 7. 0
13.19. 0
17.13. 0
8.11. 8
54.16. 0
26.18. 8
9. 0. 0
3.15. 0
42. 5. 0
19.11. 0
19. 5. 0
3. 9. 0
11.13. 0

De navolghende posten zijn van primo januarij 1772 tot dato van’t overlijden.
De Heeren regeerders der stad
Nicolaas Brouwer

120. 7. 0
3. 8. 8
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Willem Schoonman
Hendrik Sandkuijl
Hendrik van Rossum
De heer Renaud
De heer Casius aan den Bilt
Mevr. Ewijk
De heer Godin Heer van Drakestein
De heer Craaijevanger
De heer van den Haagen
Jan Franke
Goijerd van Rooijen
Flip van Vuuren
Vokert Niekerk
De commis Bor
Casper Beijseij
De heer Valk
De heer Valk op Zandbergen
De heer Botterstein
De heer Visser
De heer van Capelle
De heer van der Burg
De heer van Outshoorn
Dirk van Ussen
De heer Tiedeman
De heer van Ten As
De heer Gedelig. Van Westrenen
De heer Jan Derson aan de Bilt
De heer Baron Reede
De heer secretaris Roëll
De heer Raadsheer Roosmale
Jan Papelendam
Den houtkoper Achterberg
De heer de Leeuw
De heer de Waal aan de Bilt
De heer Grave van Rechteren
Mevrouw van Dorssen
De heer Nellestein
Harme Janse Kleijnekiek
Jan van den Wurff
De heer vroedschap van Westrenen
De heer Barchman Wuijtiers
Just Wensing
Wolschot
Verkerk in de Nagtegaale
Arien van den Bilt
De heer Burman
De timmerman Stenis
De heer Baron Wijhe
De vrouw van Amelisweerd
De jonge heer van Asch van Wijk
Verkerk de steenhouwer
Gerrit Knell
De hr. oud borgermr. Van Stoetwegen

19. 5. 0
1.19. 8
12. 9. 0
1.10. 0
4. 4. 0
4. 1. 0
8.12. 0
2.10. 0
10.14. 0
19. 4. 0
10. 6. 0
6.14. 0
1. 1. 0
7.11. 0
13.18. 0
4. 0. 0
9. 7. 0
8.18. 0
4. 8. 0
6. 5. 0
5.19. 0
5. 0. 0
1. 3. 0
3. 0. 0
3.12. 0
11.13. 0
2. 8. 0
7. 0. 0
6. 6. 0
6.12. 0
1.19. 0
3. 2. 0
10. 1. 0
2. 2. 0
3.18. 0
0. 5. 0
12. 7. 0
0.19. 0
2. 0. 0
3. 6. 0
3.16.0
8. 0. 0
2. 3. 0
0.15. 0
2.12. 0
0. 1. 0
1. 5. 0
3.16. 0
7. 0. 0
3. 6. 0
1. 0. 0
1. 8. 0
0.10. 0

XIIIa-10
De heer IJvoij
D’erve van d‘erve de Thoen
De heer van Themaat
De hr. Borgemr. Van Asch van Wijk

0. 5. 0
1. 0. 0
6.13. 0
0. 8. 0

Sevende hoofdstuk van debiteure schulden:
Cornelis Reijnders
Cornelis van IJsendoorn
Cornelis Bor
Robbert Brouwer

111. 2. 0
21.19. 0
96. 4. 0
42.19. 0
272. 4. 0

Achtste hoofdstuk van schulden en lasten des boedels.
De boedel was op het overlijden schuldig:
Aan de Heer Jacobus Toelaar wegens leverantie van ijzer in den Jaare
1770, 1771 en 1772
Aan den ijzerkoper Verkerk over den jaare 1772
Aan den ijzerkoper de Wolff mede ter zaake voors.
Aan den Timmerman Jan Tolenaar voor gedane reparatien
over den jaare 1770 en 1771
Aan de blikslager de Rooi
Aan juffr. de wed. van Swigtenheuvel pr. rest
Aan den apothecar van Schalkwijk en Velden over de jaren
1767, 1768, 1770 en 1771
Aan doctor Schut voor gedane visites over den jaren 1765,
1766, 1767 en 1768
Aan den schoenmaker Adolph Lensing voor geleverde schoenen
en muijlen

1273.11. 8
7.14. 0
22. 5.12
15.17. 0
57. 9. 6
30. 0. 0
69.11. 0
18.18. 0
15. 9. 0

Aan de heer oud gedeligeerde van Nellestein een capitale somma vervath bij plegte den 21
april 1738 voor den gerechte van Wittevrouwe gepasseerd pr. rest groot fl. 700,- doch is’t
selve hiervoren bij ’t eerste capittel verantwoord dus alhier pro memorie.
Aan zijn Eed. de renten den selver pleg te zenden den 1e maart 1771 tot dato van overlijden,
jaarlijx
Aan de erve van de weduwe van Thoen voor geleverd vleesch
Aan den bakker Reijnders voor geleverd brood
Aan Jan Tolenaar de jonge voor geleverde winkelwaren
Aan de brouwer Tiedeman voor geleverd bier
Aan de knegt Adrianus Geul zijn huur 4 maanden en 5 daagen
Aan de knegt Hendrik van den Berg zijn huur 4 mnd en 5 dgn.
Aan den uytmaander van Coffij en Thee over de jaare 1771
Aan den Notaris Zeger Coenraad van Leenen voor het maken
van het testament met verschot van zegels enz.
Aan den selven als schout en secretaris de ongelden den
Huijsinge hier vooren over den jaare 1770 en 17
Aan den uijtmaander Schuurman ’t huijsgeld verschenen 1772
Aan Jelis van Haaff voor gedane arbijdslonen en geleverde
materialen waarvan moet worden afgetogen ’t geene bij
hem genoten is wegens leverantie

21. 0. 0
13.17. 0
4. 0. 0
3. 0. 0
36. 0. 0
29. 2. 8
24. 6. 0
7. 0. 0
30. 5. 0
25. 0. 0
6. 0. 0
43. 0. 0
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Van 150 pond oude hoeffeijsers a 5 gld per 100 pond

7.10. 0

Het negende cappitel (van doodschulden):
Aan doctor Schut voor gedane visites aan den overledene ten
tijde zijner laatste ziekte. Voort ontwaden van den overledene
Aan de Rooij voor geleverd rouwgoed
Aan juffr. De weduwe van Swig ten Heuvel ter zaak voors.
Voor gekogt calmink tot een rok voor des rendante
Betaald voort maken van de rouwmutsen met verschot van
Baptist van Linden
Aan de Graaff voor geleverde kousen
Aan Jan Tolenaar den oude voort maken van den doodkist
Aan den schoenmaker van den Acker voor geleverde rouwschoenen
Aan Cornelis Tolenaar voort maken van den rouwklederen
Aan vrouw Niekerk ter zake voors.
Aan den groefbidder van Bijnum voor zijne dienst
Aan de dragers
Aan Duker voort armegeld
Aan den doodgraver Kuijlenborg voor kerkenachtbaar laken
Aan den doodgravers knegte voort brengen van de baren laken
Voort luijden van de klok
Aan bier op de begrafenis met impost
Aan Garstenbrood
Aan kaas
Aan wijte brood
Ter causa pietata
Aan de zangers in de kerk
Aan de notaris Zeger Coenraad van Leenen voort maken en instellen
van desen inventaris en dubbelde van dien met verschot en zegel

1.16. 0
52. 0. 0
9.10. 0
7. 0. 0
4. 0. 0
4. 6. 0
13. 0. 0
7. 2. 0
3. 0. 0
1.16. 0
14. 0. 0
8. 0. 0
3. 0. 0
17. 8. 0
1. 2. 0
0.18. 0
34.11. 0
13.10. 0
3. 0. 0
2.10. 0
14. 0. 0
2. 0. 0
43.12.0
271. 1. 0

1772 Welke voors. Inventaris is doen maken en instellen bij mij ondergetekende als int hoofd
deses gemeld na mijn beste kennis en wetenschap die ik van den staat ofte gesteltenis des
boedels ben hebbende sonder voorbedagtelijk daarop iets te hebben gebragt, tgeen daar af
behoorde te zijn gelaten, of daar af te hebben gelaten, tgeen daarop behoorde te zijn
gebragt, protesterende derhalven dat indien namaals nog ietwet mogte te voorschijn komen,
tzij tot voor of nadeel van dezen boedel, ik ende een ieder zullen zijn en blijven in ons geheel
en goed recht onverkort, en dat dan deze daar mede zal mogen en moeten worden
gecorrigeerd en gedresseerd, vermeerderd of verminderd so als bevonden sal worden te
behooren.
Presenterende onder de voors. Reservatie hier op des gerequireerd te doen den
gewoonlijken boedel eed. Actum Witte vrouwe dezen 15 april 1772.
Op huijden den 31e dec. 1772 en 4 jan. 1773 compareerde voor mij Zeger Coenraad van
Leenen notaris S.Hoofd van Utrecht en voor de nagenoemde getuijgen.
Petronella van Lith, weduwe en boedelhauster van Jan van Haaff, overleden onder
Wittevrouwe op den vijfde maart 1772 welke Jan van Haaff eerst weduwnaar en
boedelhauder geweest is van Cornelia van Oostveen en naderhand weduwnaar en
boedelhauder van Anna Catherina van Geelkerken, ten eenre ende Jelis van Haaff, zoon
van gemelde Jan van Haaff bij deselve Anna Catherina van Geelkerken in echte verwekt,
Wilhelmina van Haaff, meederjarige dochter van de eerste comparante en haar overledende
echtgenoot, als mede Jan van der Wurff als aangestelde voogd over Willem van Haaff,
meerderjarige, dog uitlandige zoon van genoemde Jan van Haaff bij zijn eerste huijsvrouw
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Cornelia van Oostveen in echte verwekt.
Item nog als voogd over Catherina van Haaff en Cornelia van Haaff beijde nog minderjarige
kinderen van de eerste comparante aan haar genoemde man in echte geprocreëerd, en
aldus ter andere zijde te kennen gevende, dat denselven hun lieder man en vader, desen
wereld overleden zijnde, de eerste comparante hadde doen maken en instellen de hier
voorenstaande invantaris staat en boedelcedulle mitsgaders bij acte den ……. deses jaars
1772 voor mij notaris en getuijgen gepasseerd tot voogd over de uytlandige en minderjarige
kinderen, en mede erfgenamen van haar genoemde man gesubstitueerd en aangesteld den
derde comparant die aldaar mede comarerende ook die voogdije aangenomen en
vervolgens bij haar Ed. Achtb. Heeren gecommitteerdens ter momboir camer geconsereerd
is, dat de eerste comparante dubbelde van dien bij haar geformeerde invantaris aan den
tweede, derde en vierde comparanten ter resumbtie heeft doen ter hand stellen die dan ook
bij henlieden in allen delen na exammatie en de liveratie bij dese werd geapprobeerd en
gelaudeerd, den boedel langer gemeen en onverdeeld te houden en daaromme met
elkander waren geresolveerd, deselve te schiften, schijden en verdelen, en zulx conform den
hier voorenstaande inventaris, uijt welke, ende daarop geformeerde bourdrelle hier voren
geinsereerd dan komt te blijken, dat de voordelen deses boedels renderen de somma van
drie duijsend vier en dartig gulden, eene stuijver en agt penningen, dus alhier fl. 3034. 1. 8
Waarvan voor alle deling eerstelijk moet afgetogen worden
Dese schulden en lasten des boedels beschreven bij’t achtste
Capittel van de inventaris tot
Zulx de voordeele deses boedels zoverre deselve tussen de
rendante en de kinderen van haar overleden man gemeen is,
bedraagt
Waarvan de eerste comparante als haar eijge goed zijnde
Competeerd de helft tot
Ende de wederhelfte tussen haar, alsmede de kinderen en
Erfgenamen van haar gew. man voor een kindsgedeelte mede
geïnstitueerde erfgenamen deelbaar tot gelijke somme van
Egter onder aftrek der doodschulden beschr.
bij’t 9e hoofdst. van voorenstaande inventaris ten somma van
So dat uijt de nalatenschap van haar eerste comparantes
overledene man suijver deelbaar is de somma van
Waar mee een ieders 6e portie bedraagt de somma van

1757. 7. 2
1276.14. 6

638. 7. 3
638. 7. 3

261. 1. 0
377. 6. 3
62.17.11 1/6

Dat de gesamentlijke comparanten so in privé als qualiteit conform ’t geene voor de staat
hier mede dan tredende tot schifting en scheijding van dien boedel, so verklaarde de laatste
comparanten, aan de eerste comparante voorgen. Petronella van Lith in eijgendom toe te
scheijden en aan te bedelen, alle de voordele deses boedels beschreven bij’t 1e tot 6e
capittel van den voorenstaande inventaris, blijvende alleen tusschen de comparante so in
privé als qualiteit gemeen de schulden vervat bij het 7e capittel ten somma van 272.4.0
dewelke int vervolg, nader voor zo verre deselve zullen inkomen zal worden verantwoord,
waar tegens de eerste comparante ook voor haar privé laste alleen is nemende, alle de
schulden en lasten des boedels mitsgaders de doodschulden bij’t 8e en 9e capittel van
voorbeschr. inventaris geëxpresseerd met belofte omme de 2e en verdere comparanten en
denselve pupille, mitsgaders haren uijtlandigen zoon, daar van voor altoos te zullen
indemneren, kost en schadeloos houden en bovendien aan een ieder van haar kinderen voor
zo verre deselve thans meerderjarig zijn te zullen uijtkeren en bij’t tekenen deser voldoen
haarlieder aandeel in derselven vaders nalatenschap bedragende fl. 62.17.11½ gelijk den
tweede comparant verklaart uijt handen van zijn behuwd moeder niet alleen ontfangen te
hebben maar ook bovendien nog datgeen denselve als een schuld dezes boedels vermijnd,
hem pro resto te competeren tot vijff en dertig gld. en tien stuijvers en eijndelijk de somma
van veertien gulden en negen stuijvers zijnde een sesde in de betaalde rouwklederen hier
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voren onder het 9e capittel gespecificeerdt te samen bedragende hondert twaalf gulden en
sestien stuijvers, elf en een sesde penning.
En dat alles in volle voldoening van sodanige actien, recht en pretentie, als hij uijt eeniger
hoofde zo ten laste van de eerste comparante als op den boedel en goederen bij zijn vader
nagelaten ter eenige tijd zoude kunnen of mogen pretenderen conform de voorenstaande
verdeling blijkt de 3e comparante: Wilhelmina van Haaff ins gelijx te competeren de somma
van fl. 62.17.11½ in voldoening van’t welke de eerste comparante aan haar sal voldoen en
betalen gelijke somma, die zij bekende uijt handen van haar moeder ontfangen te hebben.
Dat de laatste comparant zo was Willem van Haaff,
uijtlandige zoon van haar overleden man retourneerd
aan hem oft zijne erfgenamen mede in voldoening van
zijn vaders nalatenschap zal uijt keren en voldoen
gelijke somma van fl. 62.17.11½ boven ’t aan voordeel
hem als oudste zoon competerende.
Bij’t 4e capittel van gedagte inventaris, ’t welk inmiddels
onder den eerste comparante sal verblijven. Dat
eijndelijk de eerste comparante aan den laatste
comparant Jan van den Wurff in qualitate als voogd
over Catherina en Cornelia van Haaff beijde nog
minderjarige mede in voldoening van de selver vaders
nalatenschap verklaarde toe te schijden en aan te
bedelen de somma van fl. 125.15.6 zijnde voor
Catharina van Haaff en Cornelia van Haaff ieder van
hen hun aandeel tot gelijke fl. 62.17.11½ te voldoen zo
ras een ieder van hen den ouderdom van 25 jaaren
door’t huwelijk off andere geapprobeerde staat hunne
mundige dagen zal of zullen hebben berijkt, belovende de eerste comparante inmiddels
haare gen. minderjarige kinderen voor zo verre haare vermogens toe laten van’t nodige zo in
siekte als gesondheid te zullen [bejongen] voor de voldoening, van welk een en ander ze ten
reguarde van de uijtlandige als ten aansien der nog minderjarige kinderen en mede
erfgenaeme van haar overleden man de vaste en andere goederen hier vooren aan de
eerste comparante toegescheijden zullen zijn en blijven verbonden en speciaal geaffecteerd
en welke eijnde extract deser te registreren des gerechts van Witte vrouwe zal worden
geregistreerd. Met alle twelke de gesamentlijke comparanten zo in privé als quaaliteid dien
boedel houde voor geschift, gescheijden en verdeeld zonder eenige verdere actie recht of
pretensie anders als voors. Is op elkander te reserveren of behouden met wedersijtse
belofte, omme hier tegens nooijd iets te zullen ondernemen in of buijte rechten ofte gedogen,
dat zulx van hunnentwegen of een van hen geschiede maar elkander aangeschijd en
toebedeelde te zullen guaranderen.
Consenterende wijders dat extract deeser worde geregistreerd ten registere van Witte
vrouwe ten exacte dat genoemde huijsing worde verboekt en gesteld ten name van de
eerste comparante. Verbindende de gesamentlijke comparanten zo in privé als qualiteit tot
nakominge deser hunne personen en goederen, deselven submitterende als na rechten,
versoekende hier van acte die dese is. Aldus gedaan en gepasseerd binnen Utrecht, ten
comptoire mijns notaris ter presentie van Anthonij Fredrik Swaap en Everhardus Pieter
Bosch, clerquen, als getuijgen hier toe versogt op dato voors.
Uit het huwelijk met Petronella van Lith komen 3 kinderen voort:
5

Wilhelmina van Haaff, geb. en ged. te Utrecht in 1746, RK, ovl. (minstens 52 jaar oud)
te Utrecht na juli 1798, tr. (ongeveer 32 jaar oud) te Utrecht in 1778, (RK) met Gerrit
WEYMANS, ovl. te Utrecht voor juli 1798. Wilhelmina kan schrijven en haar
handtekening zetten en tekent met Willemina van Haaf.
Uit dit huwelijk 1 dochtertje:
Jaantje Weymans, ged. te Utrecht? in 1779, RK, ovl. (minstens 19 jaar oud) na
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juli 1798. Ze is op deze datum nog onmondig.
6

Catharina van Haaff, RK ged. te Utrecht? in 1748, ovl. (ongeveer 30 jaar oud in okt.
1778, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Utrecht? in maart 1773.
1772 Op 13 juni wordt Jan van der Wurff bij acte benoemd tot voogd van Catharina (oud
24 jaar) en haar zusje Cornelia (oud 21 jaar).
Huwelijkse voorwaarden.

Op 18 mrt. 1773 worden huwelijkse voorwaarden opgemaakt voor notaris van Leenen te
Utrecht. Hierin wordt bepaald dat Catharina het ouderlijk huis (en de smidswinkel) dat nog
door haar moeder wordt bewoond, als "bruidsschat" meekrijgt evenals de revenuen uit de
boedel. De lasten voor zover ze de huisinge betreffen blijven voor rekening van de
moeder. In ruil hiervoor betaalt het echtpaar de moeder jaarlijks f 180,-- ingaande op 1
jan. 1775 (elk kwartaal te voldoen). De moeder en verder ongehuwde broers en zussen
mogen in het huis blijven wonen (gebruik van de zijkamer van de woning) tot haar dood.
Dan vervalt het geheel aan Catharina en Gerrit. De andere twee zussen van Catharina
worden uitgekocht met een bedrag van f 300,-- elk. Hij neemt in 1773/74 de zaak van zijn
schoonmoeder over. De details zijn geregeld in de huwelijkse voorwaarden van Gerrit en
Catharina,
Kerk.huw. met Gerrit van LEUNEN, geb. te Utrecht? in 1745, RK, smitsbaas, ovl.
(hoogstens 53 jaar oud) te Utrecht voor juli 1798.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Jan van Leunen, geb. te Utrecht? in 1774.
2. Cornelis van Leunen, geb. te Utrecht? in 1776, RK.
3. Pieter van Leunen, ged. RK te Utrecht? in 1777, ovl. (minstens 36 jaar oud)
te Utrecht na april 1813. Peter trouwt 21.4.1813 te Utrecht.
4. Maria van Leunen, geb. te Utrecht? in 1778, RK.
5. Andries van Leunen, ged. RK te Utrecht? in 1780.
7.

Cornelia van Haaff, geb. te Utrecht? in 1750, RK, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te
Utrecht op maandag 22 april 1816.Op 26 juni 1778 is ene Cornelia van Haef samen
met Henricus van Driel getuige bij huwelijk te Amsterdam. Niet zeker of het om
dezelfde persoon gaat.

Ga naar XIIIb

