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XIId. Joannes van Haaff (1676-1717)
Zoon van Wilhelmus (XIb), geb. en ged. te Goch circa 1676, ovl. (minstens 41 jaar oud) te
Goch na 1717, trouwt te Well? voor 1701, (RK) met Margaretha HUYSKENS, geb. te Well
circa 1675, RK, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Horst op dinsdag 23 okt. 1736.

Omstreeks 1676 wordt te Goch geboren Joannes van Haeff. Zeer waarschijnlijk ook een zoon
van Wilhelmus van Haeff en Catharina aen den Heijden. Relatie tussen ouders en zoon is niet
helemaal zeker. Het kan ook nog een neef zijn die zich binnen dezelfde chronologische
bandbreedte beweegt.
1692 Joannes is 11 jan. doopheffer te Horst bij de doop van Maria van Haeff, ofschoon hij
dan pas rond de 16 jaar is.
1695 Op 13 juni wordt vermeld ... einerseiths Peter Lax, anderseiths Johan ten Haeffs Erb mitt
einen Ende ahn genante ten Haeff undt dem anderen ahn den gemeinen Strasse gelegen ....
1699 Houtverkopinghe van M. Cremers te Maashees nr.30 vermeldt Joh. van Haaf fl. 8.14.6.
Borg E.van Rijswijk.
1727 Hij is op 30 dec. te Vierlingsbeek peter bij de doop van Jacobus Joannes van Haaff.
Modo Jan ten Haeff tot Cleef en Rutgerus van den Bosch; provisor. Eveneens Jan ten Haeff
tot Cleef, die spintrogge en spinthaver betaald, van 1699-1722 en ook van 1735-1741.
1730 In plaats van Joannes van Haeff benant Wolterus Pruys als Provisor des Armen Mansen Vrouwshuys van Goch.
Jannen.
Theoretisch kunnen hier verschillende Jannen bedoeld zijn. Vooralsnog hou ik het op de lijn
met deze Joannes. De achternaam wordt ook als van Hoff of van Hove geschreven. De
connectie met ouderpaar is gemaakt op grond van de doopgetuigen bij de kinderen (dit zijn
overeenkomende broers en zus; Matthias, Joannes en Petronella). Alleen Aleidis van Haaff
is hier onduidelijk. Relatie met de rest niet helemaal zeker.
Zelfs de mogelijke verbinding met Utrecht klopt helemaal met naamgeving, vernoeming van
zijn broer Aegidius en zijn broer Wilhelmus. Hij wordt als voogd aangesteld over de kinderen
Versteen te Utrecht in 1733.
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Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Mechtildis, geb. en RK ged. te Well op zaterdag 25 juni 1701 (doopheffers: Mattheus
van Haeff en Margarita Hebben, loco Aleidis van Haeff), ovl. (61 jaar oud) te Arcen op
dinsdag 15 febr. 1763, tr. te Well op vrijdag 30 nov. 1736. (RK) met Jacobus
WENTZIL, geb. circa 1700, RK. Trouwgetuigen: Joannes van Haeff et uxore ejus,
2.
Petrus, geb. en ged. te Well op dinsdag 25 mei 1706, ovl. (74 jaar oud) te AfferdenDeest op donderdag 22 mrt. 1781, begr. te Afferden-Deest op maandag 26 mrt. 1781,
(volgt XIIIe).
3.
Anna Theresia, ook van Hoff, geb. en ged. RK te Well op zondag 9 nov. 1710
(doopheffers: Henricus Raemackers, loco Caspari Raemackers en Anna Maghon, loco
Theresia Domina (= de Vrouw des Huizes).
4. Franciscus Philippus, ged. RK te Well op woensdag 18 nov. 1711 (getuigen: Joannes
Beckers en Frouwlein Hoc.N Wisse(n)).
5. Matthias, ged. te Well op donderdag 4 maart.1717, ovl. (76 jaar oud) te Swolgen op
vrijdag 5 apr. 1793, (volgt XIIIf)
Afferden-Deest-Huisseling.
Uit bovenstaand gezin vertrekt Petrus (XIIIe) rond 1750-55 naar het rivierengebied waar
deze tak wordt gecontinueerd in Afferden-Deest en Huisseling. Twee van zijn vier zonen, t.w.
Petrus (*ca.1740) en Ludovicus (*1742) zetten deze tak van de familie voort.

