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XIIa. Kuiper Aegidius van Haaff (1664 -1728)
De roepnaam behorende bij
zijn
officiële
doopnaam
Aegidius is ook wel Jelis of
Gilles. Hij is de oudste zoon
van Wilhelmus (XIb). Gillis
werd geboren en RK gedoopt
te Goch op zondag 28
december
1664.
Zijn
doopheffers waren oom en
tante Peter en Engelberta
van Haaff. Gillis beoefent
later het vak van bouwman
(boer) en kuiper. Hij overleed
minstens 63 jaar oud te Goch
na
maart
1728.
Hij
ondertrouwt op donderdag 23 mei 1697 en trouwt op woensdag 5 juni 1697 te Vierlingsbeek
met Wilhelmina LOEVENDAEL. Zij werd circa 1675 RK gedoopt aan de westzijde van de
Maas te Groeningen en overleed minstens 38
jaar oud wsch. te Goch na 1713.
Merkwaardig genoeg zien we dat Aegidius en
zijn vrouw direct na hun huwelijk in
Vierlingsbeek, zich vestigen in Venray. Het
waarom van deze verhuizing zou verscholen
kunnen liggen in de mogelijke aanwezigheid
van de familie van Wilhelmina in Venray of
directe omgeving.
Uit hun huwelijk stammen 4 kinderen:
1.
Wilhelmus van Haeff werd RK gedoopt
te Venray op vrijdag 9 mei 1698.
Getuigen waren Godefridus Lovendael
en Aleijdis Peeters. Hij overleed
(hoogstens
15
jaar
oud)
te
Vierlingsbeek? Voor juli 1713. Zeer
waarschijnlijk is deze Willem jong
overleden gezien een broer die in 1713
ook als Wilhelmus gedoopt wordt.
2.
Joannnes van Haeff, wordt RK gedoopt te Venray op zondag 9 jan.1701. De peter
was nu Petrus van Haaff (oom) en de meter Gertrudis Maes. Hij overlijdt (71 jaar oud) te
Utrecht op donderdag 5 maart 1772 en wordt aldaar begraven. (volgt XIIIa).
3.
Agnes van Haeff , RK gedoopt te Vierlingsbeek op vrijdag 22 okt 1706. Doopheffers

4.

waren Jacobus Burger, loco Leonardus Loevendael en Wilhelmina van Haaff (tante),
loco Gertrudis Franssen.
Wilhelmus van Haeff, RK gedoopt te Goch op vrijdag 28 juli 1713 (Doopgetuigen:
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Henricus van Dueren en Joanna Jansen (echtgenote van Petrus van Haeff), overlijden
na 1743.
De vernoeming naar de grootvader van deze zoon rechtvaardigt m.i. het vermoeden dat
de oudste zoon (die ook de naam Wilhelmus droeg), voor juli 1713 is overleden. Deze
Wilhelmus is in 1743 nog doopheffer bij Antonius van Haaff te Swolgen.
1697 de 5e augustus. Opdracht ten behoeve van Gilis ten Hove ende Willemine Lovendael
Eheluijden.
Wij Cornelis Maes schepen, in absentie van Heer Bernardus Damen Portmans scholtis,
Theuwken Jans ende Jan Cremers, beijde schepenen der heerlijckheijdt Venraeij, doen cond,
dat voor ons gecompareert sijn, Martin Bistervelt, Jan Bistervelt, Hendrick te Poel ende Michiel
Meeuws, respective moimbers van de onmondighe kinderen van Peterke Bistervelt, de welcke
also comparerende, hebben uijt crachte van octroij d.d. 13 juni 1697, met hand, halm ende
monde getransporteert en opgedraegen aen ende ten behoeve van den eersame Gillis van
Hove ende Willemina Loevendael Eheluidt, seecker huijs, schure, hoff ende landt daerbij
liggende met het daer neffens liggende huijske daer Reinder de Pelser nu in woont, liggende
aen de gemeine straete, westwaert neffens huijs en erve Simon Hoeben, oostwaerts
schietende met eene zijde op ende aen’t straetie genaemt de Draecke, met d’andere zijde
neffens Peter Florissen erve noordwaerts ende neffens d’erve van Thunis van Gelder ende
Peter Geurtiens, sijnde in’t geheel groot twee mergen welck voorschr. goedt daer ende soverre
de schuire staet ende het plexken dat achter de schuir legt, thiendvrij sijnde voor eene somme
van seventhien hondert ende seven en veirtich (f 1747,--) gulden. En nogh negentich gld. aen
hoogen, waervoor het voorschr. goedt in ’t geheel met uijtbranden der kerssen aende
voorschr. acceptanten is vercocht ende verbleven, alles volgens condities daervan sijnde.
Actum Venraeij den vijfden 8bris 1697.
1698 Vanuit hun huis te Venray wordt op 9 mei 1698, een jaar na hun trouwen, geboren en
gedoopt hun zoon Wilhelmus. Doopheffers zijn Godefridus Loevendael (oom) en Aleijdis
Peeters.
1700 Op 4 februari vinde we de volgende Vestbrief tot laste van Gilis van Hooff en Willemina
Lovendael eheluijden en haer huijs ende bijgehoorigh alhier. Wij Cornelis Maes schepen, in
absentie van den Hr. Scholtis Portmans, Adam op de Blackt en Thijs Goossens, beijde
schepenen der Heerlijkheijdt Venraeij, doen cond, dat op heden is verschenen d’ Eerbare
Gilis van Hooff ende Willemina Lovendael eheluidt, welke hebben vercocht ende
getransporteert, aen ende ten behoeve van Hendrick Hoeben en Christina Barberen
eheluidt, eene jaerlijxe renthe oft pensioen van twintigh guldens lopent goet gelt
eerstcommende St. Andries ende dan soo voorders op den selven jaerlijxe verschijndagh
vervallende totte volcommende aflossinge toe hercommende van eene capitale somme van
vier hondert gls., (f 400,-). De welcke de voorschr. Comparanten bekenden van voorschr.
Hendrick ende Christina wel ende deugdelijck ontfangen te hebben: gelijck sij verbinden
seecker huijs, thuin, hoff ende land daerbij liggende ende gehoorende, met het daerneffens
liggende huijsken soo ende gelijck de voorschr. goederen respective neffens de gemeine
straeten, neffens d’erven van Sijmon Hoeben, enden neffens de Draecke, mitsgaeders
neffens d’erve van Peter Florissen ende Thunis van Gelder ende Peter Geurtiens alhier
gelegen sijn, ende van de kinderen van Peter Bistervelt bij de comparanten aengecocht ende
vercreegen sijn (zie 1697), ende dat de voorschr. goederen noch beswaert sijn met f 400,capitaele somme ten behoeve van Jenneke, de wed. van Jacob Ruttiens ende sulcks om all
het voorschr. daer aen ende op te mogen verhaelen. Actum Venraeij den 4e februarij 1700
ende was onderteekendt Cornelis Maes in absentie van de Hr. Scholtis Adam op de Blackt,
Thijs Gossens.
1700 de 12e dec. Vest door Gilis van Hoof ende sijne huysvrouw ten behoeve van de Heere
Baron van Neiriche Here deser Heerlijckheijt Venraeij.
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Wij Cornelis Maes schepen, in absentie van den Hr. Scholtis Portmans, Adam op de Blackt
en Claes Everts, beijde schepenen der Heerlijkheijdt Venraeij, doen cond, dat op heden is
comparerende d’ Eerbare (achtenswaardige) Gilis van Haaff ende Willemina Lovendael
eheluidt, welke hebben bekent ende opentlijck verclaert, wel oprecht en deughdelijck
schuldigh te sijn aen den Hoogedele Welgebooren Heer Johan Albert Baron van der Boeyen
ende van Neiriche, erfvoogd der stadt Ruremonde, vrijheer tot Leuwen, Heer deser
Heerlijckheit Venraeij, Geldern, Macken, eta. Ende de Hoogedele Welgeboren Vrouwe Maria
Amalia Anthonetta Raban, Baronesse van Geldre, eta. eene gehele capitale somme van vier
hondert gulden (fl. 400,--) Hollants geldt, hercommende van eene capitale somme
opgenomen penningen soo Jan Goossens genaemt Lovendael en Aelke Linders, gewesene
eheluidt haere comparantens resp. ouders zaliger van des Hooghwelgeboren Heer Johan
Reinier Baron van der Boeije ende van Neiriche der voorschr. Heere crediteur acceptant in
dese, gewesen Hr. Vader zaliger Roogloff memorie wel ende deughdelijck ontleent,
opgenomen ende ontfangen hadden en welcke voors. somme de voorschr. comparanten
bekennen bij partagie der goederen van voorschr. haere ouders naergelaeten, tot
Groeningen ressort onder Vierlinxbeeck geschiedt , haer toegedeilt, geerft ende tot haeren
laste gecommen te sijn, van welcke voors. capitale somme de comparanten beloven mits
desen, tot eene renthe aen voorschr. heere ende mevrouwe te betaelen jaerlijcks ene alle
jaer eene somme van twintig gulden munte en weirde waarvan de eerste renthe all
verschenen en vervallen is geweest soo comparanten verclaerden met de 20e martii 1700
ende sal also van jaer tot jaer continueeren … tot welcke vaste versekerdheit is gestelt
seeker huijsinge, stoockhuijs met ’t bijgehoorig, schuijre, hoff en landt daerbij liggende ende
gehoorende ende daer neffens liggende huijske gelegen neffens de gemeine straete, neffens
de erven van Sijmon Hoeben ende neffens de Draecke enz. enz.(belendig en dergelijke alle
als voorheen.
Het handelt nog steeds om hetzelfde bezit.
Als tweede borg wordt gesteld:) twee
mergen bouwland gelegen in’t Venraedsche
Veldt soo hij had aengecocht ende
vercregen van de erffgenaemen van Thoor,
verder nogh eene seeckere pasch alhier aen
de Stooter, neffens Michiel de Wildt ene de
gemeinde aldaer. Ende sulcks alle om de
voors. capitale somme renthe ende
pensioene, sampt de oncosten daer up te
connen verhaelen met parate excecutie
ende
pandinghe
ende
de
voors.
onderpanden tot dijn eijnde moghen rijten
ende splijten, alles vermogens landrecht
ende en sal de voors. comparante niet te
staede of te hulpe mogen commen,
hagelslagh, misgewas, brandt off ander
ongeluck
….enz.
Soo
hebben
wij.
gerichtspersonen q.q. dese neffens onse
secretaris eijgenhandigh ondertekent. Actum
Venraeij den twaalfde 9 bris 1700 ende was
ondertekent; Cornelis Maes, Adam op de
Blackt en Claes Everts.
Van Goch naar Venray.

We

zien dus dat Gillis en Wilhelmina in
augustus 1697 een boerderij met stookhuis,
schuur, hof en een apart liggend huisje
onder Venray verwerven voor 1837 gulden.
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Vervolgens dient dit onroerend goed samen met een stuk bouwland in het Venrayse Veld als
onderpand voor een tweetal leningen van 400 gulden.
1701 Opnieuw wordt er te Venray op 9 jan. een zoon geboren, genaamd Joannes. De peter
was nu Petrus van Haaff (oom) en de meter Gertrudis Maes.
1703 op 14 dec. Opdracht ten behoeve van Gabriel Doormans ende Anne de Wildt, eheluijt
van Gillis van Hooff huijs ende erff alhier aen den Santacker gelegen.
Wij Adam op de Blackt president scepen; Thijs Goossens ende Peter Oomen, schepenen
deeser heerlijckheijdt Venraeij doen cond dat op heden den 14 decembris 1703 voor ons
persoonlijk gecomen sijn d’eersamen Gilis van Hove ende Willemina Lovendael, enz.welcke
hebben opgedraegen ende getransporteerd aen ende ten behoeve van d’eersamen Gabriel
Doormans en Anna de Wildt, eheluidt, seecker huijs, schuijre, hoff ende landt daerbij liggende,
met het clein huijsken alhier onder Venraeij gelegen aen de Santacker omtrent de P.P.
Minderbroeders gelegen, voorshooffs aen de gemeine groote straete, westwaerts neffens huijs
en hoff van Sijmon Hoeben ende Marieken ehel., oostw. schietende op straetje genaempt de
Draecke, andere sijde neffens … enz. in’t geheel saemen groot ongeveer twee mergen doch
de maete onbegrepen, ende tot datum deses door transportanten als eigenaers beseten is
geweest, waervan de schuijre en plaxke daerachter is tiendvrij waarop de transportanten
vercoopers in deese verclaert alrede ontfangen te hebben eene somme van derthien hondert
gld. (f 1300,-) te betalen in drie termijnen. Soo hebben wij voorschr. gerichtspersonen q.q.
deese neffens onse secretaris eijgenhandigh ondertekent. Actum Venraeij den 14e december
1703 ende was ondertekendt; Adam op de Blackt in absentie van de Heer Scholtis, Thijs
Goossens en Peter Oome(?)” Protocol samengevat. Alle condities en voorwaarden zoals die
standaard in alle acten voorkomen hier achterwege gelaten.
Storm
(Weeze, anno 1704) den 8e december. smorgens om 6 uren is opgestaen een so geweldigen
storm, wint die duerde tussen 8 en 9, waer door ontallicke torens, mulens en gebouen sin ter
neder geworpen; onse kerck beginnende boven van de toren tot beneden an beijde zijden bis
an de koor wirt het dack mit balcken en ribben afgeworpen, en het geen daer blef staen wirt op
en neer gedreven als eenen blaesbalck, het loot dat boven op de kerck op het veers leijt, dat
wirt ineen gedraijt als of het eenen linnen doeck waer gewest, daer wirt een stuick van de
zuitziet omtrint de schoel opgenomen de grote van schuerduer mit ribben, plancken en leijen
en geworpen van boven in het dack van H. Catharina choor, waer in het op de zijt bleef sitten
tot verwondering van alle; den toren buigde soo geweldig dat men niet anders meinden of sol
sin gevallen. Om dit te herstellen is het holtwerck veraccordirt an eenen Jan ten Haef voor 320
dal(er) en 2 malder garst. Het Leijdack an eenen Jan Halfbender voor 120 daler, hier toe
wirden gekoft 46.625 leijen. Het holt hebben meist goede luiden ver eert uitgenomen. Enig op
S. Jan en kercken gront gehouen wirt, daer wirt terminirt door het ampt tot betalung van boven
gemeld an penningen, en al soo is Godt loff in korten tijt desen schaedt geluckig herstelt.
1706 Compareert Johan Zeelen als gesubst. Richter welke heeft gestedigt, gevest ende
opgedragen aan de gemeente Vierlingsbeek de dair genoemde goederen van Jelis van Haeff
ende Willemken Loevendael sijne huijsvrouw nu onlangs in dato 28 april 1706 uijt crachte van
viervoudigen commerslagh ingewonnen pandinghe ende verdere voluntaire submissie van
daerop tegenwoordigh staende ende al het geene daerinne aerdt ende nagelvast is, den
eersten hofstadt gecomen van Lendert Ebben zal. ende de tweede van Marten Huyberts, groot
te samen met den moeshoff ongeveerlijk vier mergen eenersijts neffens erve van Laurens van
Berchom ende andersijts Hermen Allarts ende Gerardt Ebbens erff metten eenen eijnde
schietende op de gemeene Herstraet ende achter op erve van Laurens van Berchom voors.
ende den nootwegh, met acht gulden 10 stvr. aen de kercke tot Vierlinxbeek ende twee sester
rogge alles jaerlijks mits(gaders) 36 gld. en 12 st. van interesse, vier sester rogge jaerlijks ten
comptoiren te Grave.
Item aen de capelle tot Groeningen een sester en eenen hoop rogge, item aen Geurt Lemmen

XIIa-5
drie sester rogge, noch aen de voorn. Capelle jaerl. 12 str. Item noch aen de kinderen van Jan
Kerstens jaerl. vijff gld. Hollants, item alsnoch eene weijde ende aengehoorigh bouwlandt ook
onder Groeningen voors. gelegen genampt den Priesterbergh groot tesamen mit seijne
aengehoorigen plantagien omtrent ses mergen dogh der groote onbegreepen, voor schietende
aen de Gemeene wegh ende achter op erve van Hermen Allarts ende mede erven eenersijts
neffens den Hoogenwegh en andersijts neffens erve van Laurens van Berchem ende mede
erven.
Item alsnoch een weitje ook onder Groeningen voors. gelegen genampt het Hors de groote
onbegrepen, met sijne heggen ende haegen daertoe van ouwst gehoorende, voor schietende
op de Pesscher wegh ende achter op erve van Altus van den Hoff enersijts neffens erve van
Gerardt Huyssers erff ende andersijts neffens erve van Gerardt Henrics ende heeft de
voorgenoemde comparant dese voors. erven voor eene somme van f 1520,-- opgedragen
ende met hand en halm ende monden daerop vertegen. Voorts soo beloofden den voors.
comparanten dese voors, erven te waeren en te vrijen jaer ende dagh ende alles verlangen
ende voorcommen van de 80e penninck metter 10e verhogingh ingevolge de dato 4 juni 1706
gepasseert tot Grave onder de hand met eene somme van vier en twintigh gld. 19 st. en 12
penningen aent Landt voldaen ende betaelt. Gepasseert tot Vierlinxsbeek in dato 5 juni 1706
ten overstaen van Johan Zeelen, gesubst. Richter Lendert ende Gossen van Leunen,
schepenen, die dese oirconde onderteeckent hebben.
1706 Op 22 okt. wordt uit dit echtpaar te Vierlingsbeek een dochter gedoopt met de naam
Agnes.
1709 Op den 17e dec. 1709 den Bancke gespannen. Compareert in Judicio pro deo Jelis van
Haeff tegens Hermanus Lindemans als vader ende erffgenaem van sijnen soone Jacobus
Lindemans ende leght over seckere reckeningen emploieert deselve voor aenspraecken ende
concludeerende en tendeert tot voldoeninge des selven mette costen deser procedure.
Hermanus Lindeman versoeckt copije. Opgedongen.
1713 Het laatst bekende kind uit dit huwelijk; Wilhelmus, wordt 28 juli 1713 te Goch gedoopt
met als peter Henricus van Dueren en ....... Jansen.
1715 Uitgaef voor huishouding van het arme Mannenhuis: Item aen den cuijper Jelis van
Haef van touw binde voor het hele jaer int manshuijs 1.12.0.
1722 Rekenijng wegens het Vrouwenhus als bedijnt prov: B. Wolters jaer 1722. Inde mert
geleijt 12 bande; 9 st. Nogh geleijt 6 banden om de waskuep; 9 st. Nogh aen verscheijde
vaet,
tob
en
bouwkens; 10 st.In
october geleijt 8
ban(de); 8 st.
Aen de vleeston
verdijnt; 8 st. Nogh
heb ik 18 femmen
holt op gedaen
voord spijnden en
het holt vor het
huus hauwen; 1.5
st. Dese rekenijng is voldaen; 3.7 st. Was getekend: Gilles van Haeff (kuiper).
1723 Rekening van (kuiper) Gilles van Haeff groot 69 dalder en 6 st. voor allerlei
werkzaamheden aan divers kuipwerk zoals de dragton, dranckton, botertob, enz.
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1724 Aug. 26. Vermelding van Gillis van Haeff. Rekeningen van de Provisoren van het
Mannen- en Vrouwenhuis te Goch. 1725 (handschrift van kuiper Gillis van Haeff) dese
Rekenijng ijs mijn voldaen door prov. Jan van den Bos. Was getekend: Gilles van Haeff.
1725 Rekening wegens het Frouwenhus int jaer 1725 als bedijnt provisor Jan van den Bos.
Eerstelijk aen loon bijnden 12 bande
f 0 . 9. 0
haer holt helpen opdoen
f 0 .10. 0
Nogh gemaakt twee nije emmers
f 1. 0. 0
Nogh aen haer dranckton 7 bande
f 0. 5. 0
Nogh aen haer tobben 10 bande
f 0. 5. 0
Nogh de ton gebonden 10 bande
f 0. 7. 0
Nogh aen de fles ton en andere satijens verdijnt
f 0 12. 0
Nogh aen ton bijnden 12 bande
f 0. 9. 0
Totaal
f 3. 17. 0
1726 Een vergelijkbare rekening over 1726 van de Gochse kuiper Gilles van Haeff. Het totaal
van alle werkzaamheden waaronder veel reparatie aan allerlei tonnen en kuipjes, boterton,
waskuip, enz voor totaal 6 gulden en 2 1/2 stuiver.
1728 Op 25 maart draagt de bedienaar van het Vrouwenhuis aan (kuiper) Jelis van Haeff de
volgende 3 gulden 15 stuiver af voor het verlenen van de volgende diensten:
Eerstelick de tonne gebonden geleijt 12 banden; 9 st. De drankton eenen anderen boijem of
verfraeijt en gebonden 15 st. nogh aen tonnen binden en verschijden deel; 12 st’. een
boonentoneken verfraeijt en geleijt 12 banden,10 st. In den slagttijt den ton, den vleston
ende vloot gebonden,12 st. Nogh de tonnen gebonden geleijt 12 banden 9 st. Nogh om de
kup 6 banden ende om de tonnen geleijt 2 banden; 8 st. Soma ; guld.15 st.
Samenvattend
Aan de hand van diverse protocollen
kunnen een aantal opmerkelijke zaken
noteren betreffende de oudste zoon Gillis.
Ten eerste valt op dat Gillis in Goch wordt
geboren, zijn bruid komt uit Vierlingsbeek
en
twee
maanden
na
hun
huwelijksvoltrekking in 1697 kopen Gillis
en Wilhelmina een groot en klein huis met
schuur en land aan de hoofdstraat van
Venray voor 1837,- gulden. De vorige
eigenaar is de familie Bisterveld !
Een jaar later wordt hun eerste kind in
Venray geboren. In 1700 verkopen ze een
jaarlijkse rente van f 20,- komende van
een kapitaal van f 400- dat zij hebben
ontvangen van Hendrick Hoeben en
Christina zijn vrouw. Als onderpand wordt
het eerder genoemde onroerend goed
gesteld. Tevens wordt hier aangegeven
dat het bedoelde onroerend goed al
eerder werd belast met een lening van f
400,- t.b.v. Jenneke de weduwe van
Jacob Ruttiens. Nog in hetzelfde jaar
wordt nogmaals f 400,- geleend van de
Heer Baron van der Boeyen en Neiriche,
Heer van de Heerlijkheid Venray.
Deze som geld komt uit de nalatenschap van de vader van Wilhelmina uit Groeningen onder
Vierlingsbeek; Jan Goossens, genaamd Loevendael. Zij zullen jaarlijks, op 20 maart f 20,-
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rente over deze lening moeten betalen. Ook hier weer wordt seeker huijsinge, stoockhuijs met
’t bijgehoorig, schuijre, hoff en landt daerbij liggende ende gehorende ende daer neffens
liggende huijske als onderpand gesteld. In een later stuk blijkt dat dit onroerend goed is
gelegen aan de Sandacker te Venray en oostwaarts begrensd door het straatje genaamd de
Draeck.
Zo zien we dat het eigendom van Aegidius en Wilhelmina (Goossens) van Loevendael in een
paar jaar met f 1200,- belast is. Daarbij komen nog twee morgen bouwland in het Venraeyse
Veld en nog een pas aan de Stooter.
Na de geboorte van hun tweede kind in januari 1701 wordt de hele zaak op 14 december
1703 verkocht aan Gabriel Doormans en Anna de Wildt zijn huisvrouw voor f 1300,Worden de eerste kinderen van Jelis nog in Venray geboren, in 1706 krijgen ze nog een
dochter die in Vierlingsbeek wordt gedoopt en in hetzelfde jaar worden er twee Hoffsteden tot
Groeningen onder het gericht van Vierlingsbeek met huijs, schuijre, brouwhuijs en verkenskot
door de rechter onder de hamer gebracht i.v.m. viervoudige commerslag. Het eerste huis is
gekomen van Leendert Ebben en de tweede hofstad van Marten Huyberts.
Verder wordt er nog een stuk wei- en bouwland verkocht op de Priesterberg en een weitje op
het Horst beide onder Groeningen gelegen. De totale opbrengst bedraagt f 1520,- Vreemd
genoeg worden er geen kopers genoemd in dit transport.
In 1713 wordt hun zoon Wilhelmus te Goch geboren. Mogelijk zitten hiertussen nog een
aantal kinderen die ons nog onbekend zijn. Maar natuurlijk kan zoon Willem ook een
nakomertje zijn. Verder komen er nog enkele rekeningen uit het Gochse archief waaruit blijkt
dat Gillis het beroep van kuiper uitoefent en weer in Goch is teruggekeerd. Het lijkt erop dat
het gezin na de verkoop van huis en haard in Venray terug naar Goch is gegaan. Hier lijkt
Gillis het kuipervak op te pakken dat hij tot zijn dood in 1728 blijft uitoefenen. Op zich is Goch
niet onlogisch als vestigingsplaats omdat zijn vader en de verdere familie hier nog steeds
wonen.
Ga naar XIIIa

