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XIIIb. Petrus Emericus van Haeff (1708-1769)

Peter is de zoon van Wilhelmus (XIIb). Hij werd RK gedoopt te Goch op zaterdag 1
september 1708. Doopgetuigen waren Paul Jansen (van Bilder) echtgen. van Sybilla Abels

en Agnes van Dueren (in 1706 echtgenote van Johannes Teylen). Hij overleed (60 jaar oud)
te Schaijk op woensdag 28 juni 1769 en werd begraven te Schaijk op zaterdag 1 juli 1769.
Hij trouwt te Appeltern op woensdag 30 nov. 1746 met (Anna) Catharina BRESSER (ook
wel genoemd Brassert of Brassaart). Trouwgetuigen waren Joannes van Wichen en
Adrianus van den Bergh.
Anna Catharina is de dochter van Michiel BRESSER en Jacomina N., geb. te Maasbommel
circa 1725, RK, ovl. (minstens 34 jaar oud). Haar overlijden tussen 1759 en 1781 is niet te
Schaijk en niet te Megen gevonden! Petrus wordt in mei 1752 nog genoemd in het testament
van zijn moeder.
Van de 5 zonen van Petrus zijn er drie die een fraai stuk geschiedenis hebben achtergelaten.
Jacobus de goud- en zilversmid wiens biografie nog niet uitputtend is onderzocht, Michiel die
in dienst van de VOC de wereldzeeën bedwong en priester Gerardus die een niet mis te
verstane erfenis aan geschiedkundige bronnen heeft achtergelaten.
Geen van de zonen zorgt voor nakomelingen. Hieronder volgt hun levensbeschrijving in
chronologische volgorde van geboorte.
Uit dit huwelijk stammen 6 kinderen:
1.

Emericus Wilhelmus van Haaff, ged. RK te Megen op dinsdag 16 mei 1747
Doopgetuigen: Michiel Bresser en Gertrudis Abels. Hij overleed 35 jaar oud te Megen
op woensdag 1 jan. 1783 en begraven te Megen op zondag 5 jan. 1783.

Voor zover bekend is deze zoon ongehuwd gebleven. In den Bosch vinden we aan het
einde van 1782 zijn ontlast- of borgbrief.
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Megen 23 nov. 1782
De weledele armenmeesters en schepenen van de stad Megen doen cond dat toonder
dezes Emericus Wilhelmus van Haaff is een wettig ingeboren persoon van de stad
Megen en van eerlijke brave ouders met name Emericus van Haaff en Catharina Bresser
staande hier ten allen opsigte ter goede naeme en faeme bekend, welke Emericus
Wilhelmus van Haaff naar men ons heeft te kennen gegeven en zich in Den Bosch te
willen vestigen.
Mocht hij in armoede vervallen, hetgeen God verhoede, dan geniet hij de vrugten der
stad Megens armentafel.
Het verblijf van Emericus Wilhelmus in Den Bosch (mogelijk bij zijn broer Jacobus of bij
zijn zus Anna Maria) is van korte duur geweest want hij overlijdt te Megen op 1 jan. 1783.
2.

Jacobus van Haaff, werd RK gedoopt te Megen op donderdag 2 dec. 1751
Doopheffers waren R.D Joannes Henricus van Haaff. en Anna Catharina Brassart
(Bresser). Jacobus wordt mr. zilversmid en hij overlijdt op 33 jarige leeftijd te Den
Bosch op donderdag 17 nov. 1785. Hij werd begraven te Den Bosch op maandag 21
nov. 1785. Jacobus is poorter van den Bosch komende uit Arnhem. Zijn ondertrouw
vindt plaats te Den Bosch op zondag 11 juni 1780 en hij trouwt voor de wet op zondag
25 juni 1780 met Maria SCHASEBARGH, dochter van Bernardus Schasebargh en
Joanna Valkenhoff. Zij werd RK gedoopt te Den Bosch op woensdag 29 nov. 1741.
Haar doopheffers waren: Joannes van den Bogaart en Elizabeth Valkenhoff. Ze
overlijdt op 63 jarige leeftijd te Den Bosch op dinsdag 11 dec. 1804 en werd begraven
te Den Bosch in de St. Jan op zaterdag 15 dec. 1804.
Deze Jacobus van Haaff is broer van de beruchte Megense pastoor Gerardus van Haaff
en samen met de tweede broer, Michiel zijn ze volle neven van hun Heeroom; de
Schaijkse pastoor Joannes Henricus van Haaff en “onze” brouwer en herbergier
Wilhelmus van Haaff. (Voor biografie van Jacobus ga naar XIIIb1)
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Michael van Haaff is de
derde zoon van Petrus
Emericus. Hij wordt RK
gedoopt te Megen op
zondag 30 sept. 1753.
Doopheffers
waren:
Franciscus Bressers en
Gertrudis Abels). Michael is
handwerksman en van beroep timmerman / schuytemaker / soldaat. Hij overlijdt
(minstens 64 jaar oud) na een avontuurlijk leven te Kaap de Goede Hoop. Volgens het
testament van zijn broer Gerardus, pastoor te Megen, is Michiel tussen 29 febr. 1818
en 16 mrt. 1819 overleden in Zuid-Afrika. Hij trouwt te Amsterdam op donderdag 3 mei
1781 met Elisabeth SANDERS, dochter van Albert Sanders (schoenmaker) en
Anthonia Hendrikze en met Casper Brasser en Jan Sanders (vader bruid?) als
getuigen. RK gedoopt te Amsterdam in de Papegaai-kerk op zaterdag 3 augustus 1754
(Getuigen: Jan Sanders en Sijsje Sanders). Zij overlijdt, 78 jaar oud, te Megen op
dinsdag 2 april 1833. (Voor biografie Michael ga naar XIIIb2)
Bij overlijden zou Elisabeth 81 jaar zijn. Klopt haar geboortedatum dan wel? Of haar
overlijden in Amsterdam zoeken?
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Petrus Emericus van Haeff (vervolg), zoon van Wilhelmus.

Twee broers?

Ca. 1708 werd te Goch gedoopt: Petrus Emericus, de zoon van Wilhelmus van Haef en Gertrudis Abels. In het testament van zijn moeder Gertrudis staat zoon Petrus Emericus vermeld. Een
zoon met de afzonderlijke voornaam Petrus is dus niet bekend, maar vrijwel zeker betreft het
dezelfde persoon. Voor zover bekend wordt alleen Emmericus gedoopt op 29 jan. 1705. Dit zou
de bedoelde zoon moeten zijn. Doopheffers hierbij zijn Emmericus Abels en Johanna van
Richelraet.
Het zou hier ook om een nog onbekende doop kunnen gaan evenals dit waarschijnlijk het geval
is met zijn broer de Eerw. Heer Joannes Henricus van Haaff, pastoor te Schaijk.
Op 6 aug. 1746 aanvaardt deze Joannes Henricus van Haaff, het pastoorsambt in Schaijk, een
paar kilometer verwijderd van Megen waar Petrus hetzelfde jaar opduikt. Tot die tijd is er niets
van hem bekend. Hij heeft tot dat moment zeer waarschijnlijk in Goch gewoond en trouwt 30
nov. 1746 te Appeltern (net aan de Gelderse kant van de Maas) met Catharina Bresser(s) of
Brassart, dochter van Michiel Bresser en Jacomina? Zeer waarschijnlijk is zij te Maasbommel
op de noordoever van de Maas geboren. De plaats van herkomst van bruid- en bruidegom is
niet vermeld.
1747 Wij Hendrick Brants president en Jan Hendrick de Bitter schepenen deses stadt Megen,
doen cond en tuijgen als dat voor ons in eijgene persoon is gecompareert Peter van Haaff den
welke bekende wel ende deugdelijck schuldigh te sijn aen Anna Catharina en Caspert Bressers
(wsch. aangetr. tante en oom) eene capitale somma van twee en seventigh guldens en 16 st.
heerkomende van een restant der coopspenninge van een huijs en hoff staende en gelegen in
dese stadt Megen aen de Maesport die gen. den comparant belooft jaerlijx te sullen verrenten
met vier diergelijcke guldens tegens het hondert over een jaer en also van jaar tot jaar in dese
jaar sijne betaelinge te continueren tot ter tijdt toe het selve capitael werkelijck sal afgelost en
gerestitueert sijn, verbint den comparant craght deses ten behoeven van Anna Catharina en
Caspert Bressers voorn. specialijck een huijs en hoff gelegen in dese stadt aen de Maesport.
Megen de 9e jan. 1747.
Huis en Hof aan de Maaspoort.

Dit protocol interpreteer ik dusdanig, dat Petrus een huis in Megen aan de Maespoort heeft
gekocht en daarvoor geld heeft geleend (fl. 72.16.— restant der kooppenningen, misschien het
ontbrekende geld om de koopsom voor het huis te kunnen voldoen?) o.a. van Anna Catharina
en Caspert Bresser (zijn schoonfamilie). De jaarlijkse rente van 4% over dit geleende bedrag
moet uiteraard betaald worden
Ook op 9 jan. Michiel Bressert geh. met Jacomina sijne huisvrouw , als wettige vooght van zijne
onmondige kinderen Joannes en Franciscus Bressert, en de meerderjarige Catharina Bressert
geh. met Peter van Haef, doghter van Michiel Bressert, heeft ontruijmt huijsinge ende erve in
deze stad, bewoont bij Levi den Joode. De helft van Michiel Bressert, de andere helft van zijn
kinderen. Hij wil vanwege bouwvalligheijt de reparatie niet becostigen en verzoekt te mogen
verkopen.

We zien hier dat Michiel Bresser en Jacomina (de ouders van Catharina) een huis in Megen
ontruimen dat hij samen met zijn kinderen in eigendom en verhuurd heeft. Reparatie vanwege
bouwvalligheid valt niet te bekostigen. Kennelijk is van de schepenbank toestemming nodig om
het te mogen verkopen.
Verder zien we dat Michiel Bresser en Jacomina nog twee zonen hebben te weten Joannes en
Franciscus. Beiden dus broers van Catharina. Of Anna Catharina uit het eerdere protocol
dezelfde is als deze Catharine is niet duidelijk. Caspert (Caspar) Bresser is waarschijnlijk ook
een zoon van Michiel.
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Op 16 juni -vijf en een halve maand na hun trouwen (!), wordt Emericus Wilhelmus gedoopt,
filius legitimus Petri Emerici van Haaff et Catharinae Bresser. Doopheffers zijn: Michiel Bresser
(grootvader) en Gertrudis Abels (grootmoeder).
1748 (2 jan.) Poorter Petrus van Haaf, inwoonder deser stadt borg voor zijne persoon, vrouw en
kinderen die van buijten in dese stadt sigh begeven.
Hij moet fl. 600-0-0 betalen. Borg met 7 hont lants onder dese stadt in den Megense Ham agter
Duijnen. In kantlijn geschreven dat dit bedrag vijf jaar later, op 8 febr. 1753 is terugbetaald.
Zeven hont.

Interessant is hier het onderpand van zeven hont (= 700 roede = 23170m2 = ruim 2,3 ha) land
in de Megense Ham Achterduinen. Kennelijk heeft Petrus dit land in 1748 al in eigendom want
het fungeert vooralsnog als onderpand voor verschillende leningen. Ook komt daar het huis aan
de Maespoort later bij.
In 1752 (25 april) lezen we het volgende: Wij Hermen Verbeeck en Marcillis Voet schepenen
deser stadt Megen, doen cond en tuijgen als dat voor ons in eijgen persoon is gecompareert
Peter van Haeff denwelken bekende verkogt te hebben ende diens volgens te vesten, op te
dragen ende te transporteren, doende sulx craeght deses aen en ten behoeven van den Eerw.
Hr. Joannes Henricus van Haeff, pastoir in Schaijck seven hont lants gelegen onder dese stadt
Megen, beneden Achterduijnen. Het eigendomsrecht wordt dus op zijn Heerbroer overgedragen
en er wordt in dit protocol geen prijs genoemd!
Mijn idee dat Petrus –die zich hier toch vanuit Goch vestigt, dit land wel via zijn priesterbroer
Henricus Joannes verkregen zou hebben, is dus onjuist. Het omgekeerde blijkt het geval te zijn.
Is Petrus dan al in Megen voordat J.H. daar vlakbij op St. Jan (24 juni) 1747 pastoor wordt?
Als we wat verder rechercheren, dan zien we dat de eerdere pastoor Emericus Abels (de broer
van hun moeder Gertrudis Abels) te Schaijck op 28 juni 1746, dus een jaar eerder, komt te
overlijden. Joannes Henricus start daar als deservitor (waarnemend pastoor) het doop-trouw en
begraafregister op de 2e september 1746. Zou de zeven hont land in de Megense Ham
Achterduinen wellicht uit de erfenis van pastoor Emericus Abels komen?
Vreemd genoeg verkoopt Joannes (Henricus=onleesbaar) van Haeff, pastor in Schaijk op 21
juni 1752 echter de seven hont onder de stad beneden achter Duijnen, hetzelfde onroerend
goed dus (!) weer terug aan zijn broer Peter van Haeff. Kooppenningen zullen voldaan worden
als alle commer voorbij is.
Mijns inziens houdt dit in dat broer Petrus en zijn gezin in een financieel niet zo florissante
situatie verkeren. Hij mag de koopsom later betalen. Of heeft hij het alleen als borgstelling
nodig?
We zien echter dat Petrus een half jaar later zijn huis en hof aan de Maespoort weer aan zijn
broer pastoor verkoopt voor fl. 700,- . Ook hier wordt weer de belofte gedaan dat alle commer in
het geheel zal worden afgedaan waarbij de pastoor tevens borg staat voor fl. 600,- voor zijn
broer en zijn gezin die zich van buiten de stad Megen hier hebben gevestigd.
Het blijft nogal verwarrend wat hier gebeurt en waarom er steeds over en weer hetzelfde
onroerend goed wordt gekocht en verkocht. En wat betekent de commer waarmee Petrus te
maken krijgt. Op welke tegenslag heeft dit betrekking?
1748 Op 5 jan. leent Peter van Haaff van Juffr. Maria Anna Grootenacker fl. 300-0-0 tegen 4%
rente. Als borg dient weer de zeven hond in de Megense Ham. Op 4 sept. lezen we In sake
van Wijnandus Senger aenlegger tegens Peter van Haef geciteerde. Wijnandus Senger
aenlegger over den agterstaende interesse van wegen het huijs modo inwonende Peter van
Haef in summa van pretentie ter goeder rekening van seven en dertig guldens waerop versoeke
regt van sake,
Peter van Haef, gedaegde en verwerder segt dat (hij) protesteert tegens Wijnandus Sengers
(en) segt op hem niet te pretenderen te hebben, en versoekt copij.
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Schepenen gelasten Peter van Haef verwerder, naestkomende gerichtsdagh hier tegens in te
komen. Megen den 4e september 1748.
Op 3 dec. leent Peter van Haef opnieuw een bedrag groot fl. 300-0-0 van de Clarissen in
Megen. Als borg wordt wederom de zeven hond in de Megense Ham gesteld.
1749 (18 juli) Peter van Haaf leent fl. 200-0-0 van Adrianus Recoupe, pastor. Als borg dienen
huijs en hoff in de stad aen de Maespoort.
1750 (21 juni) Wij Hendrick Brants president en Jan Hendrick de Ritter, schepenen deser stadt
Megen doen cond, en tuijgen all dat voor ons sijn gecompareert, Machiel (vader), Jan en
Francis de Bressers (zonen) inwoonders tot Maesbommel, dewelke bekenden wegens de twee
onmondige kinderen van Machiel Bressers voornoemt, met name Anna Catharina en Caspar
Bressers in janu(arius) 1747 vercogt te hebben ende dienvolgens te vesten en op te dragen
ende te transporteren doende sulx craght deses aen en ten behoeven van Peter van Haaff
sijnen schoon(zoon?) en swager van de voornoemde transportanten een huijs en hoff, staende
en gelegen in dese stad Megen aen de Maesport. Het ene eijnt de gemeene straet, het andere
eijnt de Maesdijck met een laest van omtrent 2 royen sommerdijck gelegen in den Lochsekamp
met den laest van ses hondert guldens verbonden ten behoeven van dese armetafel voor het
kindt van Weijnandus Sengers (zie 5 jan.) waervan den voorn. Weinandus moet profiteren de
jaarlijxe interessen tegen 4 gulden vervallende op den 26e april hebben voor sigh en in haer
gem. qualitijdt met hant, halm en mont op den eijgendom van 't voors. huys en hoff gerenuntieert en affstant gedaen aen en ten behoeven van Peter van Haaff voorn. sonder daer aen
eenigh verder recht of eijgendom te behouden en bekennende van de koopspenninge den
selven ten vollen voldaen te sijn gelovende alle verdere commer als voors. is in't geheel te
sullen afdoen ende het transporteerde te vrijen, naren en guaranderen naer lantsrechten.
Megen den 9e janu(arius) 1747.
Randschrift bij bovenstaand transport: In waerderingh van dit capital van seshondert gld. is
afgelost door Peter van Haef de somma van twee hondert gld en 4st. die geenen Lambert Heer
als man van Johanna de Molingh ontfangen heeft, met den interest van dien. Actum op Megen
den 18e juli 1749.
1751 Petrus van Haeff leent 27 mrt. van (zijn moeder) Geertruijt Abels, weduwe van Wilhelmus
van Haeff fl. 1800-0-0. Als borg dient (daar is het weer) zeven hont beneden achter Duijnen en
op 2 juni wordt Peter van Haef genoemd in een transport als belending van de Hr. Jacobus
Sengers.
Op 2 dec. wordt gedoopt Jacobus, zoon van Petrus van Haaff en Catharina Brassart.
Doopheffers zijn: Joannes Henricus van Haaff (heeroom van de dopeling en pastoor te Schaijk)
en Anna Catharina Brassart (tante moederszijde).
1752 Op 25 april Wij Hermen Verbeeck en Marcillis Voet schepenen der stadt Megen, doen
cond en tuijgen als dat voor ons in eijgen persoon is gecompareert Peter van Haeff dewelken
bekende verkogt te hebben ende te vesten, op te dragen ende te transporteren, aen en ten
behoeven van den Eerw. Hr. Joannes Henricus van Haeff, pastoir in Schaijck seven hont lants
gelegen onder dese stadt Megen, beneden Achterduijnen, het eene eijnt de Strommaes het
andere eijnt den Braijendijck met den laest van den sommerdijck daerdoor gaende.
Testament van Gertrudis Abels.
Op 19 mei 1752 Compareerde voor ons ondergeschr. scheepenen en Landschr. van Schaijk,
land van Ravesteijn in eijgen persoon Juffr. Gertruij Abels wed. van Wilhelm van Haeff
woonende bij haeren heere soone in de pastorie aldaer, aen ons wel bekent sijnde eenigsints
swaeck van lichaem, dogh gaende ende staende ter steege en ter straete, haere reedene
memorie ende verstandt, gelijk aen ons blijve(?), ende wij niet anders oirdeelen conde wel
maghtig ende gebruijckende de welcke aen ons te kennen gaff, eene dispositie over haere
goederen op te righten.
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In den eersten recomandeert tastatrice te herroepen, casseren ende te niet te maecken, alle
testamentaire disposties, legaate, gifte ende maeckinge hoe die oock genoemt moge worden
en speciaelijck de gheene, de welcke testatrice voor den notaris J.F. Ploegh in dato 30 october
1750 voor die daerbij genoemde getuijgen in het pastorije huijs tot Schaijck heeft opgericht (dit
testament is helaas niet bewaard gebleven!), willende alsoo, dat gheene andere dispositie
haere effecte sullen sorteeren, dan alleenelijck dese.
Craeghte welcke testatrice tot haeren erffgenaem is roepende den Eerw. Hre pastoor alhier
Joannes Hendricus van Haeff in alle soo gereede als ongereede goederen als testatrice
stervende sal commen naertelaeten, voorbehoudens die legitime portie haere andere kinderen,
met name Thomas van Haeff, Anneke van Haeff wed. van Math.(?) van Sambeek en Petrus
Emericus van Haeff competerende, in welcke legitime portie testatrice haere voornoemde
kinderen en bij vooraffsterven van deselve, de kinderen in haer ouders plaetse tot haere
erffgenaeme is roepende.
Ende om alle moijelijckheidt ende queestie die soude conne onstaen, soo laet testatrice in
voldoeninge der legitime portie, aen haere drie voors. kinderen all het gheene wat testatrice
haere voornoemde drie kinderen met naemen Thomas, Anneke en Petrus Emericus van Haeff,
geleent offte voorgestreckt heefft, willende ende begeerende testatrice alsoo, dat haere
voornoemde drie kinderen mits deese gedaene aenwijsinge sigh vergenoeght sullen hebben te
houden, edogh soo de selve een sulx niet soude willen doen, soo kan testatrices Heere soon
den geinstitueerden erffgenaem met haere voornoemde drie kinderen affdeilen, in welcken vall
voornoemde drie kinderen sullen gehouden sijn niet alleen het geene in te brengen, watte selve
aen testatrice uijt eenighe hooffden soo weegens geleent gelt als andersints schuldigh sijn,
maer oock tot voordeel van den gemeenen boedell sullen gehouden sijn in te brengen al het
gheene tot voordeel van den gemeene boedell sal genoten worden.
Daerenboven legateert testatrice aen de pastorie tot Schaijck eene som van 50 gld. omme voor
d'interesse van dien iaerlijx tot haere ziele laeffnis te celebreren eene singende misse van
Requiem, mette vigilie van d' overledene en haeren naem op het doodboeck te stellen en op de
gewoone daege aff te leese, en geefft testatrice alsnogh de som van 150 glds, waervoor sij
ordonneert, dat strax nae haeren doodt sullen gelesen worden misse van requiem tot laeffnisse
van haere ziele.
All het gheene voors. is verclaert testatrice te sijn haere laeste en uijterste wille, willende ende
begerende, datte ten selven in alle delen en poineten, het zij als een testament, codicille, giffte
ter saecke des doodts, offte onder die levende, offte soo als den selven het beste sal connen,
offte mogen bestaen door haere kinderen sall aghtervolget en van woordt tot woordt
naergecomen worden.
Des in oirconde heefft testatrice sulx eijgenhandig neffens ons schepenen en Landschr.
ondertekent binnen Schaijk den 19e meij 1752, Gertruij Abels wed. van Haeff.
1752 (21 juni) Joannes (Henricus=onleesbaar) van Haeff, pastor in Schaijk verkoopt opnieuw
aan Peter van Haeff seven hont onder de stad beneden achter Duijnen. Kooppenningen zullen
voldaan worden als alle commer voorbij is.
1752 (3 aug.) Verkoop door Peter van Haeff van zeven hont land onder de stad Beneden achter
Duijnen aan Jacobus van de Boogaert voor fl. 425-0-0.
1752 (10 sept.) Verkoop door Peter van Haaf van een huijs en hoff in deze stad aen de
Maespoort bij fl. 600-0-0, opgehouden. (Verkoop is dus niet doorgegaan!)
1753 (8 febr.) Wij Jacobus Stockum en Joannes van Mensel schepenen deser stadt Megen,
doen cond en tuijgen als dat voor ons in eijgen persoon is gecompareert Peter van Haeff, inwoonder deser stadt den welken bekenden verkogt te hebben en diens volgens te vesten op te
dragen en te transporteren, aen en ten behoeven van sijne Hr. Broeder den Eerw. Heer
Joannes Hendricus van Haeff, pastor in Schaijck, een huijs en hoff staende en gelegen in dese
stadt Megen aen de Maesport en dat voor de somma van seven hondert guldens Hollants, het
eene eijnt de gemeene straet, het andere eijnt den winterdijck met den laest van dien. Edogh in
sijn gemelte qualitijdt met hand, halm en mont op den eijgendom van het voors. huys en hoff
gerenuntieert en afstant gedaen aen en ten behoeven van sijne Hr. Broeder voornoemt, sonder
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daeraen eenigh verder recht of eijgendom te behouden, bekennende van de coopspenninge
der selvige ten vollen voldaen te sijn, gelovende alle verdere commer als voors. is in't geheel te
sullen afdoen ende het transporteerde te vrijen, naren en guaranderen naer lants rechten,
hebben wij schepenen dit eijgenhandigh beteekent binnen Megen den 8e febr. 1753.
1753 (8 febr.) De Eerw. Heer Joannes Henricus van Haeff, pastor in Schaijck, geeft borg huijs
en hoff in dese stad (Megen) aen de Maespoort voor zijne broeder Peter van Haeff, desselfs
vrouw en kinderen die sigh van buijten in dese stadt gevestigd hebben fl. 600-0-0.
(9 febr.) Peter van Haeff verkoopt aan Jacobus van den Boogaart seven hondt lands onder de
stad Megen beneden achter Duijnen. Kooppenningen zijn ten volle voldaan.
Op 30 sept. 1753 wordt te Megen gedoopt Michael, zoon van Petrus van Haaff en Catharina
Bressers. Doopheffers zijn: Franciscus Bressers (oom) en Gertrudis Abels (hier is de moeder
van Petrus opnieuw).
1755 Hun zoon Gerardus die op 26 sept. te Megen RK wordt gedoopt, zal een lang en roerig
leven beschoren zijn. (Zie het afzonderlijke hoofdstuk over zijn leven). Doopheffers zijn:
Henricus van Scheerenbergh en Anna Michels. (beide doopheffers onbekend) Het is pater van
Beurden die met medeweten van de pastoor Riedijckx het kind doopt.Gedoopt te Megen op 11
jan. 1758 een zoon Hermannus die zeer jong overlijdt.
Omissie in de boekhouding.

Op de 29e mei wordt het Megense gezin eindelijk met een dochter verblijd. Haar naam is Anna
Maria. Doopheffers zijn Caspar Bresser en pastoor J.G.Riedijckx.
In het doodboek van Megen staat twee maand later op 2 aug. 1759 vermeld: obiit Anna Maria
van Haaf, infans. Naar alle waarschijnlijkheid is hier een fout in de administratie geslopen. Het is
vrijwel zeker dat dit overlijden zoon Hermannus betreft, temeer daar Anna Maria later huwt en
pas 22 december 1835 te Herpen overlijdt. Van Hermannus wordt echter niets meer vernomen.
1762 Cijns over huijs- en erfpachten en morgengelden. Emericus van Haeff uijt huijs en hoff aen
de Maespoort, d'eene seijde Jan van Megen, d'andere seijde de kinderen van Matheus van
Altvorst. 1762 t/m 1765 per jaar aan cijns betaald 0-9-6.
1765 Peter van Haaff woont in 1765 aen de Maespoort te Megen en rond 1766 vertrekt zoon
Jacobus naar Amsterdam om daar opgeleid te worden tot goud- en zilversmid. De andere zoon
Gerardus (geb.1755) moet rond deze tijd naar het semenarie vertrokken zijn.
1769 Op 1 juli overlijdt Petrus van Haaff te Schaijk.
1783 (11 juli) Ontlasting van Borgtaal. Compareerde voor ons ondergeschrevene schepenen
deser stad Megen in eijgen persoon Hermanus Hopsomers, dewelcke ten versoecke van den
Eerw. Heer Joannes Henricus van Haaff pastor tot Schaijk voors. en tot ontlasting van soodane
borgtaal, als sijne Eerw. op den 8e februarij 1783 alhier ten protocolle van borgtalen ten
behoeven desers stadts armentafel heeft gepasseert voor desselfs broeder Peter van Haaff met
vrouw en kinderen, die toenmaals van buijten in dese stad Megen ter woone sigh hadden
begeven, onder verband van desselfs huijs en hoff hetwelck sijne Eerw. thans verkoght en
heden getransporteert heeft aan Jan Pansier inwoonder deser stad Megen voor de somma van
ses hondert glds., verbindend daarvoor specialijck 4 1/2 hond lands gelegen onder dese stad
Megen op den Middelsten Scheelen, hem comparant toebehoorende. Aldus gedaan Megen
den 11e julij 1783.
Valse start.

Alle informatie betreffende de vestiging van Petrus van Haaff en zijn gezin in Megen zijn in
de hieronder staande tabel weergegeven. Nog steeds wordt echter niet duidelijk wat er nu
aan de hand is en waarom de twee broers; Petrus en de pastoor van Schaijck elkaar steeds
het onroerend goed toespelen.
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Op een of andere manier lukt het Petrus kennelijk maar niet om een goede start te maken in
Megen. Hij leent geld waarbij hij bouwland en een huis als onderpand gebruikt, maar hij bezit
dat onderpand eigenlijk nauwelijks omdat het kennelijk geheel gefinancierd moet worden met
externe middelen. Hij schijnt er maar niet uit te komen. Aan de andere kant lukt het dan toch
op een of andere manier, want tot zijn dood schijnt hij in het pand aan de Maespoort
gewoond te hebben. Hieronder zijn de handelingen die Petrus doet tussen 1747 en zijn
overlijden in 1769 weergegeven.

1

2

3

4
5
6
7

8
9
10

11

12

13
14
15

16
17

Handeling
Petrus van Haaff is schuldig aan Anna Cath. en
Caspert Bresser restant koopspenningen van huis
en hof in Megen aan de Maespoort. Jaarlijkse
rente van 4%
Poorter Petrus van Haaff, inwoner van Megen,
borg voor z’n gezin. Onderpand 7 hont lands in de
Megense Ham. Betaald de 8e febr. 1753 (dus
uitgestelde betaling).
Lening van fl. 300,- van Juffr. Maria Anna
Grootenacker tegen 4% rente. Onderpand 7 hont
lands in de Megense Ham
Achterstallige rente aan Wijnandus Senger groot.
Petrus ontkent iets schuldig te zijn
Petrus leent van de Clarissen. Onderpand “7 hont
in de Megense Ham”
Petrus leent van Adrianus Recoupe, pastor.
Onderpand huis en hof aen de Maespoort
Machiel, Jan en Francis Bresser verkopen aan
Petrus van Haaff huis en hof aen de Maespoort te
Megen. Weinandus Sengers ontvangt 24,- rente
(4% van fl. 600,-)
Petrus lost fl. 200.4.- af aan Lambert Heer en zijn
vrouw Johanna de Molingh (plus interest)
Petrus leent van moeder Gertrudis Abels fl. 1800,Onderpand
Verkoop door Petrus van zeven honts lands in de
Beneden Achterduinen aan zijn broer pastoor J.H.
van Haaff
Verkoop aan Petrus van Haaff door zijn broer J.H.
van zeven hont lands in de Ben. Achterduinen.
Koopsom te voldoen als alle commer voorbij is.
Verkoop door Petrus van 7 hont lands in de
Beneden Achterduinen aan Jacobus van den
Bogaard (9 febr. 1753 koopspenningen ten volle
voldaan)
Verkoop van huis en hof aan de Maespoort door
Petrus. Verkoop opgehouden fl. 600,Verkoop van hetzelfde huis aan zijn broer de
pastoor J.H. van Haaff
Pastoor J.H. van Haaff geeft als borg aan Petrus
van Haaff hetzelfde huis en hof aan de Maespoort
(fl. 600,-)
Petrus woont nog in huis en hof aan de Maespoort
Petrus overlijdt

In

fl. 300,-

Uit
fl. 72.16

Datum
1747
jan.

fl. 600,-

1748
2 jan.

fl. 12,-

1748
5 jan.

fl. 37,-

1748
5 jan.
1749
3 dec.
1749
18 juli
1750
21 juni

fl. 300,fl. 200,fl. 24,-

fl. 200,+ rente
fl. 1800,--

1749
18 juli
1751
27 mrt.
1752
25 apr.

--

1752
21 juni

fl. 425,-

1752
3 aug.

Aangeh.

1752
10 sept.
1753
8 febr.
1753
8 febr.

fl. 700,-

1765
1769
1 juli
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18 Pastoor J.H. van Haaff verkoopt het bovenstaande
huis aan Jan Pansier

4.

fl. 600,-

1783
11 juli

Gerardus van HAAFF is na Jacobus en Michiel de derde zoon van geboren en RK
gedoopt te Megen op vrijdag 26 september 1755. Zoon dus van Petrus (Emericus) van
Haaff en Catharina Bresser. Doopheffers: Henricus van Scheerenbergh en Anna
Michels, priester, ovl. (90 jaar oud) te Megen op vrijdag 6 febr. 1846.

De biografie van Gerardus is in een afzonderlijk hoofdstuk beschreven. Ruim 100
pagina’s tekst zijn gewijd aan het turbulente leven van deze pastoor in een politiek zeer
roerige tijd. (Ga naar biografie van pastoor Gerardus XIIIb3)
5.

Hermannus van HAAFF werd ged. RK te Megen op woensdag 11 jan 1758. Getuigen:
Hermannus Michels (priester) sacellanus en Maria Michels), ovl. (1 jaar oud) te Megen
op donderdag 2 aug 1759. begr. te Megen op zaterdag 4 aug.1759.

6.

Anna Maria van HAAFF, geb. en RK ged. te Megen op dinsdag 29 mei 1759,
doopheffer Caspar Bresser. Zij overleed 76 jaar oud te Herpen op maandag 21
dec.1835 en werd begraven te Herpen op donderdag 24 dec 1835. Haar ondertrouw
vond plaats te Den Bosch op zondag 9 juli 1780 en haar huwelijk (ook in ’s
Hertogenbosch) met attestatie van Schaijk op 2 juli 1780. Op zondag 23 juli 1780
trouwde ze voor de kerk (RK) met Petrus Valkenhoff, geb. in 1739, ovl. te Den Bosch
op dinsdag 25 april 1786. Petrus was bij overlijden 47 jaar oud. Hij werd begr. te Den
Bosch op zaterdag 29 april 1786.

Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren:
1.
Lambertus Antonius Valkenhoff geb. en ged. te Den Bosch in de St. Jan, St.
Pieter en St. Catharina op 3 juni 1777.
2.
Henricus Bernardus Valkenhoff , geb. en ged. te Den Bosch in de St. Jan, St.
Pieter en St. Catharina op dinsdag 9 juli 1782. Doopheffers: R.D. Henricus Johannes
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van Haaff (pastoor in Schaijk) en Maria Schasebarg.
3.
Elisabeth Valkenhoff, geb. en RK ged. te 's Hertogenbosch in de St.Jan-St.
Pieter en St. Catharina op zondag 28 nov. 1784 (dooph.: Pastoor Gerardus van Haaff
en Petronella Valkenhoff), smederesse, trouwt te Ravenstein op zondag 28 nov. 1813
voor de kerk (RK) van Ravenstein met Adam HOMMELAARS, geb. en RK gedoopt te
Ravenstein op zaterdag 3 jan. 1778 en overleden te Ravenstein op 30 okt. 1829. Hij is
de zoon van Paulus Hommelaars en Joanna ter Vooren.
Anna Maria van HAAFF, trouwt voor de tweede keer te Schaijk ca. 1794, (RK) met
Michael (Machiel) KUENEN (Cune), ged. circa 1755 en ovl. (minstens 91 jaar oud) te
Herpen na 1835. Is hij in sept. 1846 nog in leven bij huwelijk van zijn zoon Petrus?
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1.
Frederick KUENEN ged. RK te Schaijk ca. 1794
2.
Maria Anna KUENEN, ged. RK te Schaijk op zondag 5 juni 1796.
3.
Petrus KUENEN, ged. RK te Schaijk op zondag 21 okt.1798 (Getuigen: Caspar
Brassart en Judith Seerenberg), ovl. (hoogstens 3 jaar oud) te Schaijk voor 1802. Jong
overleden. Petrus is het derde van de vijf kinderen. Uit gezinsboek in Oss blijkt dat in
1802 wederom een Petrus wordt gedoopt.
4.
Petrus KUENEN, ged. RK te Schaijk op vrijdag 15 okt. 1802, ovl. (minstens 43
jaar oud) op 19 december 1863 te Megen. Hij huwt op 7 sept. 1846 te Megen met
Maria Elisabeth Voghten, geb. Rotterdam 20 jan. 1803, d.v. Willem Vogten en Maria
van der Mijden.
5.
Joanna Maria KUENEN, ged. RK te Schaijk op donderdag 3 april 1806.
1852 (21 oktober) Peter Kuenen, winkelier te Megen; Catharina Kuenen en Maria Anna
Kuenen, beiden zonder beroep te Herpen; Johanna Maria Kuenen gehuwd met
Adrianus van der Maren, metselaar te Megen; de laatste tevens als curator over de
krankzinnige Frederik Kuenen met Peter Kuenen voornoemd als toeziend curator
verklaren geen aanspraak te kunnen maken op de nalatenschap van wijlen Emericus
Krift (Cryfs), in leven pastoor te Gennep, vele jaren geleden aldaar overleden, behalve
echter van een perceel hooiland, genaamd de Vossenkamp te Boxmeer, sectie A 823,
dat hen is toegewezen uit de nalatenschap van hun moeder voor de helft en van hun
overleden oom Gerardus van Haaff, pastoor te Megen voor de andere helft.
1758 In het doodboek van Megen staat op 2 augustus 1759 vermeld: obiit Anna Maria
van Haaf, infans. Naar alle waarschijnlijkheid is hier een fout in de administratie van de
pastoor geslopen. Het is vrijwel zeker dat dit overlijden Hermannus betreft, temeer daar
Anna Maria twee maal huwt en pas 22 dec. 1835 te Herpen overlijdt. Van Hermannus
wordt hierna echter niets meer vernomen.
1780 Ca. 1780 huwt Anna Maria met Petrus Valkenhof. Uit dit huwelijk wordt ca. 1784
(28 nov.) een dochter geboren die Elisabeth wordt genoemd. Op 25 juni 1780 huwt haar
broer Jacobus van Haaff te Oss met Anna Maria Schaseberge. Van 1 juli 1780 tot 12
aug. 1780 (als hij het gilde verlaat) is Gradus Valkenhoff bij edelsmid Jacobus van Haaff
in de leer. De zuster van Jacobus; Anna Maria van Haaff is voor de eerste keer gehuwd
met Petrus Valkenhof. Is deze leerling Gradus een neef of een aangetrouwde zwager?
1796 In memorie van successie worden vijf kinderen genoemd t.w. Frederick,
Catharina(?), Maria (Anna), Petrus en Anna Maria (gehuwd met Adrianus van der
Mazen).
1818 (29 jan.) Akte nr. 4.
Voor mij Gerardus van der Heijden, openbaar notaris en residerende te Herpen, ... enz.
was tegenwoordig den Eerw. Heer Gerardus van Haeff Roomsch Catholijk priester en
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Pastor te Megen, kanton Ravenstein voornoemd, zo uit eigen hoofde als zich mede fort
en sterk makende voor zijnen broeder en zuster Michiel en Anna Maria van Haaff,
denwelke verklaarde onder vrijwaring van alle commernissen bij deze tegenwoordige
acte af te staan en over te dragen aan de Pastorij van Megen om daardoor in vrijen
eigendom bezeten te worden een obligatie groot een honderd en vijftig guldens staande
ten name Galenus Hopman en ten lasten der stad 's Hertogenbosch, gesproten uit de
negotiatie van eersten maart 1797, verschenen jaarlijks ultimo december en rentende vijf
procent jaarlijks.
Zijnde de transportanten van voormelde obligatie eigenaars geworden door erffenis van
Mejuffrouw Maria Schasebach, weduwe Jacobus van Haaff, die dezelve is aangekomen
van voormelde Galenus Hopman, blijkens transport daarvan op den 14e junij 1798 voor
de notaris Bolsius te 's Hertogenbosch gepasseerd.
Tot executie dezes verkiest den transportant domicilicum ten zijne voormelde
woonhuize.
Gedaan en gepasseert te Megen ten woonhuize van de transportant op heden den 29e
januari 1818 .
Uit het testament van haar broer pastoor Gerardus van Haaff van 16 maart 1819 zijn
hieronder enkele zaken weergegeven die betrekking hebben op en relevant zijn voor
Anna Maria. Het gehele testament werd bij de biografie van pastoor Gerardus
weergegeven.
Ten zesden maak ik aan Petrus Cönen, minderjarige zoon van Michiel Cönen en Anna
Maria van Haaff, wonende te Schaijk, een morgen vijf en vierde hond land gelegen onder
Macharen in de Grote Eusseling, met den last van een hypotheek ten behoeve van de
pastorij van Megen, ter somme van een honderd vijf en zeventig guldens.
Ten zevende maak ik aan Frederikus Cöne, meerderjarigen jongman, insgelijks te
Schaijk woonachtig, vijf en een half hond land mede gelegen onder Macharen in de
Grote Eusseling, met den last van een hypotheek ten behoeve van de pastorij van
Megen, ter somme van een honderd negentig guldens.
Ten achtste maak ik aan het Rectoraat van de kapel van Onze Lieve Vrouw van de
Zeven Weën te Megen, een huis en hof staande en liggende te Megen in de Kerkstraat,
tegenover de parochiekerk, thans door mij bewoond, aangekocht van Mejuffrouw
Francisca van Ek, weduwe der Heer Adriaan Kuijper, mits en onder conditie van jaarlijks
aan den tijdelijke pastor van Megen te betalen den interest van vijfhonderd guldens ad
vier percent, verlangende, dat de tijdelijke Heere Rectores door deze dotatie
gebenificeerd zijnde, zullen gehouden wezen biegt te horen en in alle andere kerkelijke
diensten de pastor te assisteren en secunderen. Ingeval den tijdelijken rector deze
condietien niet mogt willen accepteeren, word de legaat gerevoceerd en diensvolgens
zal gemeld huis en hof geërfd worden door mijn zuster Anna Maria van Haaff,
echtgenote van Michiel Cönen.
Ten tienden blijven dus de voornoemde mobilaire goederen die wij gezamenlijk uit de
boedel van wed. J. van Haaff hebben aangeërfd, na mijne dood te verdelen in twee
egale portien tusschen mijne zuster Anna Maria van Haaff en de respective familie van
mijn broer zaliger Michiel van Haaff, Mr. Timmerman, gewoond hebbende te Amsterdam
en aan de Kaap de Goede Hoop overleden.
Ten elfden maak ik aan mijne nicht Elisabeth Valkenhoff, huisvrouw van Adam
Hommelaars, wonende te Ravenstein de verdere mobilaire goederen die mij alleen
prevatief in eigendom toebehoren, verzoekende en verlangende, dat zij Elisabeth
Valkenhoff, haar halfzusters Maria Catharina Cönen, Maria Anna Cönen en Anna Maria
Cönen op de eene of andere wijze zal gelieven te beneficeren.
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Tot slot wil ik dat alle mijne lopende renten van wegens de pastorij van Megen, mijne
vordering uit de tiendens der Domeinen, welke gebracht zijn op de staat van liquidatie,
als mede de regtvaardige pretensien tot een billijke schadevergoeding mijner pastorele
competensien uit de koren-, smalle- en tabakstienden over de jaren 1798 en 1799 welker
voor een groot gedeelte tot nog toe in de handen mijner parochianen zijn verbleven.
Eveneens zullen de agterstallige pagtspenningen der landerijen aan de pastorij van
Megen behorende, nooit of nimmer door mijne familie worden geërfd en dat de
penningen daarvan zullen moeten dienen tot onkosten mijner begrafenis, tot betaling van
mijne particuliere lopende schulden en het overschot alsdan tot godvruchtig gebruik
wordende binnen het Districts Ravenstein en Megen.
Verder zeer ootmoedig en vriendelijk verzocht om voor en na mijn overlijden de registers
en documenten die betrekking hebben op de pastorij van Megen, te bewaren in het
Kantoor Cabinet, staande boven op mijne bibliotheek, welke ik ten dien einde al
vroegtijdig heb aangekocht en de pastorij van Megen heb geschonken.
En opdat mijnen uiterste wil des te beter zonder rumoer zoude kunnen volbragt worden,
heb ik goedgevonden de hoge Geestelijke Overheid bij brieven of andersints den
voornamen inhoud dezes te communiceren willende en begerende, dat in alle punten die
mijne bloedverwanten zijn rakende, eene stipte geheimhouding zal in agt genomen
worden tot den bekwamen tijd toe.
Aldus gedaan en gepasseerd te Megen ten huize van den testateur op heden den 16e
maart 1819.
1830 (16 juli) Eedsprestatie successie
Anna van Haaf, huisvrouw van Maciel Keunen, zonder beroep te Schaijk is erfgename
van Judith ’s Heerenberg overleden te Herpen op 7 maart 1830.
1835 Memorie van aangifte der nalatenschap van Anna Maria van Haaff, overleden te
Herpen den 21 december.
De ondergetekenden Frederick Kuenen arbeider, Catharina Kuenen zonder beroep,
Maria Anna Kuenen dienstmeid, Petrus Kuenen dienstknecht allen wonende te Herpen,
en Anna Maria Kuenen in
huwelijk geautoriseerd door
Adrianus van der Mazen
arbeider wonende te Megen,
alhier in kwaliteit van kinderen
en erfgenamen van hunne
moeder Anna Maria van Haaf
in leven weduwe van wijlen
Michiel
Kuenen,
laatst
gewoond
hebbende
en
overleden te Herpen den 21e
december 1835, domicilie
kiezende ten woonhuize van
den
derde
genoemde
declarante, verklaren: dat de
nalatenschap
van
evengemelde overledene op
hun in relatie voorschreve
gedevolveerd
en
samengesteld als de helft der
navolgende
onroerende
goederen.
Een huis, hof en aangrenzend
bouwland staande en gelegen te Herpen(sdijk?) zamen groot twintig roeden een en
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tachtig ellen, bekend sub sectie C nr.918, 919 en 920 van het kadaster. (Op de hoek van
het Run en de Wandstraat). Aldus naar waarheid aangegeven en opgemaakt te Herpen
den tienden maart 1836.
Overleden te Herpen Anna Maria van Haaf 21.12.1835, arbeidster (wed. van wijlen
Machiel Kuenen, haar tweede echtgenoot) oud 76 jaar geb. te Megen d.v. wijlen Peter
van Haaff.
1843 Elisabeth Valkenhoff, zonder beroep, weduwe van Adam Hommelaar, wonende
te Ravenstein; Petrus Paulus Hommelaar, meester smid te Ravenstein, als curator van
Frederik Kuenen, die is opgenomen in het Zinnelooshuis te ’s-Hertogenbosch;
Catharina Kuenen; Maria Anna Kuenen, beiden zonder beroep en wonende te Herpen;
Maria Kuenen, gehuwd met Adrianus van der Mazen, metselaar te Megen, de laatste
tevens als toeziende curator; Petrus Kuenen, spekslagersknecht te Rotterdam; gaan
over tot openbare verkoop van onroerend goed; verkopers aangekomen door acte van
afstand op 16-11-1843 door Henricus Bernardus Valkenhoff, medicinae doctor te
Hilversum van de nalatenschap van wijlen Anna Maria van Haaff, eerder weduwe van
Petrus Valkenhoff en laatst met Michiel Kuenen. Petrus Kuenen, spekslagersknecht te
Rotterdam koopt voor 445 gulden een huis en erf, tuin, bouwland op den hoek van de
Zandstraat te Schaijk, sectie Boschstraat A 918, 919 en 920. (22/29-11-1843)
Hier eindigt het gezin en het leven van Petrus Emericus van Haaff. Samen met zijn vrouw
Anna Catharina Bresser kregen ze een zestal kinderen t.w Emericus Wilhelmus (35 jaar),
Jacobus (33 jaar), Michael (zeker 64 jaar), Gerardus (90 jaar), Hermannus (1 jaar) en Anna
Maria (76 jaar). Alleen van Emericus Wilhelmus en de vroeg overleden Hermannus weten
we heel weinig. Van de andere kinderen hebben we een rijkelijk gelardeerde biografie
kunnen schrijven zoals u heeft kunnen of nog kan lezen. En er zijn voldoende
aanknopingspunten voor nog verder onderzoek.
Ga naar XIIIc

