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XIVb. Brouwer Petrus Mathias van Haaff (1729-1785)
Petrus is de andere zoon van Wilhelmus van Haaff (XIIIc) en Wilhelmina van den Wijenbergh
en de broer van Jacobus Johannes die in et hoofdstuk hiervoor de revue passeerde. Hij werd
geboren en RK gedoopt te Vierlingsbeek op maandag 3 dec. 1729. Doopheffers waren
Joannes van de Wijenbergh (oom en latere voogd), loco Theodorus Dercks en Joanna Jans
(grootmoeder), loco Mechtildis van de Wijenbergh modo Rutten (tante)

Petrus is in zijn latere leven -hoe kan het anders- brouwer en gildemeester van het
brouwersgilde te Gennep. Hij overlijdt op 56 jarige leeftijd te Gennep op zaterdag 10 dec.
1785. Hij trouwt tussen 30 jan. 1751 en 13 mei 1753 met Beatrix REIJNDERS. Zij werd
gedoopt op 31 jan. 1733 te Gennep als dochter van Joannes Reijnders en Derske Arentz. Ze
overlijdt na febr. 1797 (niet te Gennep) minstens 62 jaar oud.
Eindeloos leed.

Beatrix

is 28 aug.1752 te Gennep meter bij de doop van Beatrix d.v. Joh. Wilhelmus
Reijnders en Barbara Smits. Op 1 nov.1773 is zij wederom meter bij de doop van Joannes
Henricus Reijners de zoon van Stephanus Reijnders en Joanna Bron en op 22 febr.1797 bij
de doop van Margaretha Sevens dochter van Henricus Sevens en Theodora Reijnders,
samen met J.F. Bockmeulen, haar zwager die in 1757 te Maashees met Hendrijn van Haaff
is getrouwd. Volgens het register op de huisbelasting van Gennep komt Petrus van Haeff voor
van 1764-1773. In 1774 staat hij niet meer op de lijst van woningbezitters. Maar eind okt. 1777
wordt daar nog wel zoon Godefridus geboren.
Uit dit huwelijk tussen Petrus en Beatrix worden maar liefst 10 kinderen geboren. Dit
echtpaar moet oneindig leed hebben gekend, want iedere keer moeten ze, als een kindje
nog heel jong is, er weer afscheid van nemen. Tien keer baart de moeder een kind en elke
keer zal ze de hoop hebben gehad dat het nu wel goed zou gaan. Alleen van het eerste kind
is niet zeker of het ook jong is overleden, maar van alle anderen is bekend dat ze overlijden
als ze 1 jaar, 2 jaar of 4 jaar oud zijn. Sommigen al na enkele maanden. Het 6 e kind lijkt het
te redden, maar ook dit meisje overlijdt op haar 16e aan dysenterie.
Er is veel lief en leed te ontdekken in de geschiedenis van de familie van Haaff, maar dit
echtpaar heeft wel heel veel voor de kiezen gehad.
1.

Wilhelmina Mechelina van Haaff, ged. te Gennep op zondag 13 mei 1753.
Doopheffers waren Joannes Wilhelmus Reijnders en Sybilla de Paderborn (nicht van
Hendrik van Leunen), loco is oudtante Mechelina van den Wijenbergh. (Zus van oma
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2.

3.

4.

5.

6.

Wilhelmina van de W. die hier met haar eerste naam vernoemd wordt)
Joannes Wilhelmus van Haaff, ged. te Gennep op donderdag 11 sept. 1755.
Doopheffers waren Joannes Bockmeulen en Theodora Arns. Deze zoon overlijdt 2 jaar
oud te Gennep op zaterdag 15 juli 1758. Hier zijn Joannes Bockmeulen en de
overleden grootvader Wilhelmus van Haaff in de naamgeving herdacht.
Jacobus van Haaff, ged. te Gennep op zondag 29 jan. 1758. Doopheffers: R.D.
Jacobus Theodorus Bartholomeus van den Wijenbergh (priester) en tante Hendrina
van Haaff. Dit derde kind overlijdt 5 maanden oud te Gennep op woensdag 5 juli 1758.
De getuige Jacobus Th. B. van de Wijenbergh (die hier waarschijnlijk wordt vernoemd)
is de in 1733 geboren zoon van de dan in Gennep wonende (!) Joannes van de
Wijenbergh en Maria Catharina Schaffers.
Mechlina van Haaff, ged. RK te Gennep op maandag 5 mei 1760 (doopheffers:
Gerhardus Klabbers en Hendrina van Haaff. Loco Joanna van Haaff. Dit naar tante
Mechtildis vernoemde kind overlijdt op 2 jarige leeftijd te Gennep op donderdag 16
sept. 1762.
Joannes Wilhelmus van Haaff, ged. te Gennep op vrijdag 13 apr. 1764. Doopheffers:
Jacobus Jansen (zwager) en zijn zus Catharina Jansen. Dit kind met dezelfde
voornamen als het tweede kind overlijdt 4 jaar oud te Gennep op dinsdag 24 mei 1768.
In het begraafboek staat overleden: "Wilhelmus".
Joanna Mechtildis van Haaff, ged. te Gennep op maandag 4 mei 1767. Doopheffers:
Stephanus Reijnders en Hendrina Cuppen. Dit meisje overlijdt 16 jaar oud aan
dysenterie te Goch op zaterdag 23 aug. 1783.
Dysenterie.

Je kan je afvragen wat dit 16 jarig dochtertje in Goch doet. Logeert zij bij haar tante
en/of haar oudoom? Dat kan bijna niet anders. En dan overlijdt ze in Goch, de stad van
haar voorvaderen. Stel je voor als dat zo geweest is. Het enige dochtertje dat in leven
is gebleven, is 16 jaar en lijkt het te halen en wordt dan tijdens een logeerpartijtje
geveld door deze vreselijke bloedloop.
We zien bij de doopheffers ook allerlei familieleden opduiken wat aangeeft dat de
familiebanden redelijk goed lijken te zijn. Men zag elkaar dus toch regelmatig en
vertrouwde elkaar het peter- of meterschap toe. Ooms, tantes, zwagers, broers en
zussen, maar waarschijnlijk ook vrienden en vriendinnen passeren de revue en geven
familie- en vriendschapsbanden aan. Dit in tegenstelling tot het ontbreken van
familiehulp bij de “kommer” van Jacobus en Anna Mathea.
7.

8.

9.

10.

Sybilla Joanna van Haaff, ged. te Gennep op dinsdag 2 mei 1769. Doopheffers:
Joannes Fredericus Bockmeulen (zwager) en Joanna Brands. Ze overlijdt te Gennep
als ze 4 jaar oud is op maandag 26 juli 1773.
Joanna van Haaff, geb. te Gennep op zondag 14 juni 1772. Doopheffers: Jacobus
Janssen en Elisabeth Reijnders (zwager en zus), loco Mechtildis van Haaff (zus).
Overleden 1 jaar oud te Gennep op donderdag 19 aug. 1773.
Henricus van Haaff, ged te Gennep op donderdag 26 mei 1774. Doopheffers:
Joannes Fredericus Bockmeulen en Joanna van Haaff (zwager en zus), loco zuster
Mechlina van Haaff. Ook dit zoontje overlijdt na 8 maanden te Gennep op woensdag
25 jan. 1775.
Godefridus van Haaff, is hun laatste kind dat wordt gedoopt te Gennep op vrijdag 31
okt. 1777. Doopheffers: Jacobus Janssen (zwager) en Catharina Nielen. Twee jaar na
de geboorte te Gennep komt ook dit kind op vrijdag 9 juni 1780 te overlijden.

1751 (30 jan.) Wij Jan van den Bosch, gesubst. Scholtus en Jan van den Water, schepenen
van de Dingbancke van Vierlinxbeeck certificeren dat voor ons verschenen sijn Jacob van
Haaff jongman, geboortig en wonende alhier, geadsisteert met Peter en Hendrijn van Haaff
als getuijgen; en Anna Mattheija Mollemans jonge dogter, geboortig en wonende tot
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Boxmeer, met Caspar Mollemans en Marij van Ceulen als getuijgen geassisteert, dewelke
verclaarden dat sij van voornemen waren, haer te samen in den huwelijcken staat te laten
bevestigen.
1758 Op 23 dec. is Petrus van Haaff doopheffer bij de doop van Paulus Henricus Georgius
zoon van zijn zwager Johannes Fredericus Bockmeulen en zijn zus Hendrina van Haaff.
Loco is zijn broer Jacobus van Haaff en meter was Cornelia Wilhelmina de Paderborn.
1761 Compareerde Jacob van Haaff mede als volmagtiger van Peter van Haaff en Beatrix
Reinders; egteluijden, en heeft uijt cragte van constitutie gepasseert voor borgemeester en
schepenen der stad Gennep in dato den 23 julij 1761, ons gerigtspersonen in originali
gebleken ten behoeve van Johan Hugens ende sijne erffen een stuck bouwland omtrent
twee kleine mergen groot, soo groot ende klein als hetselve onder de Dingbancke van
Vierlinxbeek in de Windmortel gelegen is, palende enersijds Willem Huijbers, andersijds
den aencoper, vrij en allodiaal erve ... enz. ende hebben comparanten het voors. erve also
voor eene somma van twee hondert en negentig carolj. guldens en sestien gedane hogens
opgedragen en daarna met hand, halm en monde daarop vertegen als regt was, soo is het
vonnisse gewesen 24 julii 1761.... enz. De totale opbrengst is f 338-0-0 en het transport is
ondertekend door Jacob van Haaff q.q. en Anna Matheija Molmans (nú van Haaff).
Deselve hebben aan des H. Rigtershand gestedigt, gevest en opgedragen aen ende ten
behoeven van Peter Huberts en Allegonda van den Staeij, sijne huijsvrouwe, mitsgaders
haren erffen een stuck weijland groot omtrent derdehalfen kleine mergen, de mate van dien
onbegrepen en dus soo groot ende klein als het selve onder de Dingbancke van Vierlinxbeek
in het Hamerveen kennelijk gelegen is, palende enersijds Hendricus Lovendaal, andersijds
den Heere van den Hatert, vrij ende allodiaal ... enz. ende hebben voors. comparanten het
voors. erve alsoo voor eene somma van twee hondert en veertig caroli. guldens en seven en
twintig gedaene hogens opgedragen en daerna met hand, halm en monde daerop vertegen
als regt was soo dat het vonnisse gewesen is.
Compareerden Jacob van Haaff ook als volmagtiger van Peter van Haaff en Beatrix
Reinders egteluijden, gepasseert voor Borgemeester en schepenen der stad Gennep in dato
den 23e julij 1761 gebleken en geregistreert als boven, dewelcke aan des H. Rigtershand
hebben gestedigt, gevest en opgedragen aen Jan Bouwmans, in qualitijt als bloedmomboir
ende ten behoeven van den onmundige Jan Peters Bouwmans en desselfs erffen, een huijs
met aengelegen schuer, moeshoff en boomgard en verdere app- en dependentien, groot
omtrent een kleinen mergen, soo groot ende klein als hetselve onder den Dorpe Maashees
gelegen is, palende oostw. den Scholtus Ad. Ant. Aerts, westw. de Heerstraat, suijdw. Willem
Wanders en noordw. den gemenen weg, vrij en allodiaal erve voor eene summa van
agthondert en vijfftig caroli guldens opgedragen en daarna met hand, halm en monde aerop
vertegen als regt was, sodat het vonnis gewesen is 24 juli 1761....enz.
Deselve hebben aan den H. Rigtershand gestedigt, gevest ende opgedragen aen ende ten
behoeven van Joannes Lemmen en Maria Vaaghs sijne huijsvrouwe, mitsgaders hare erffen,
een huijs met aengelegen boomgard, moeshoff en verdere app- en dependentien groot
omtrent twee kleine mergen; de mate van dien edog onbegrepen en dus soo groot ende
klein als hetselve onder den Dorpe Maashees kennelijck gelegen is, palende oostw. de
Heerstraat, suijd- en westw. Johan van de Wijenberg en noordw. Johannes Linssen, vrij
ende allodiaal erve ... enz. ende hebben comparanten mede in q.p. voorsijde erve also voor
eene summa van vierhondert en 't sestig caroli guldens opgedragen en daerna met hand,
halm en monde daerop vertegen als regt was; soo dat het vonnisse gewesen is .... enz.
Compareerden Johan van den Wijenberg en Maria Catharina Schaffers, Jacob van Haaff en
Anna Mattheija Mollemans, Peter van Haaff en Beatrix Reijnders, vanuijt cragte van
constitutie gepasseert voor burgemeester en schepenen der stad Gennep in dato den 25e
juni 1762 hebben gestedigt, gevest en opgedragen aen en ten behoeven van Joncker Johan
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Gerhard Adrian de Fournier, Heere van den Vrijen Adelijcken Riddersits Bellinghove
genaamt Barsdonk, capitain in Staaten Dienst en Freulin Gertruda Dorothea Wilhelmina de
Durham, eheluijden ende haren erffen, een huijs den Spijcker of Hertogentoren genaamt,
met aengelegen moeshoff, boomgaerd en verdere app- en dependentien, als ook een stuck
laag weijland groot omtrent vijff kleine mergen en anderhalf vierdel.
Nog eenen liespass, groot omtrent twee kleine mergen en een half veerdel en ses roeden de
mate soo groot ende klein als deselve onder Gruningen, ressort de Dingbancke van
Vierlinxbeek, gelegen sijn, palende oostw. Jan Martens, westw. het Huijs te Voort, suijdw.
den gemenen weg en noordw. Christian Janssen, vrije en allodiale erven .... enz. ende
hebben comparanten voor eene summa van dartien hondert caroli. guldens opgedragen en
daarna met hand, halm en monde daarop vertegen als regt was. Aldus gepasseert tot
Vierlinxbeek de 26ste juni 1700 twee en sestig ten overstaan van den gesubst. scholtus Jan
van den Bosch en schepenen P. Vonck en J. Volkman.
1763, 21 januari Compareerde Jacobus van Haaff, als volmagtiger van P. van Haaff en
Beatrix Reijnders eghteluijden dewelcke aan des H. Rigters handt hebben gestedigt, gevest
en opgedragen aan ende ten behoeven van de Heer P. Vonck en des selfs huijsvrouw Juffr.
Dina de Neve, een stuck bouwland, groot omtrent vijf kleijne mergen, soo groot ende klijn als
hetselve onder de Dingbanke van Vierlixsbeek op de Leeuw gelegen is, palende eenerzijdts
Jan van de Wijenbergh, anderzijdts Jan Valx, vrij en allodiaal erve .... enz. en hebben
comparanten het voorseijde erve voor een somma van drie hondert en een carol. guldens en
drie en twintig hoogens, opgedragen en daarnaa met hand en halm en monde daarop
vertegen als regt was, soo dat het vonnisse gewesen is, Aldus gepasseert tot Vierlinxbeek
den 21e januari 1700 drie en sestig, ten overstaan van den H. Scholtus Jan van den Bosch
Philip Rink en Johan Volckman schepenen. (Totaal bedrag 370-0-0).
Op dezelfde dag Compareerde Jacobus van Haaff, Mathea Mollemans eghtel. voor haar
selve en den eerste q.q. als volmagtiger van P. van Haaff en Beatrix Reijnders eghtel.,
dewelke aan des H. Rigters hand hebben gestedigt, gevest en opgedragen aan en ten
behoeven van P. van den Bosch en Anna Maria van Elst een stuck ten dele weij- ten dele
bouwland groot omtrent ses ten halve klijne mergen, zo groot en klijn als hetselve in de
Spitten onder Greuningen, ressort der Dingbancke van Vierlinxbeek gelegen is, palende
enerzijds het Huijs ter Voort, anderzijds J. Ambrosius, vrij en allodiaal erve ... enz. en hebben
comparanten het voors. erve voor een somma van aghthondert en twee en dartigh caroli
guldens en veertig gedane hogen opgedragen en daarna met hand, halm en monde daarop
vertegen als regt was, soodat het vonnisse geweesen is
Ten derde werd op dezelfde dag het volgende stuk bouwland getransporteerd door dezelfde
comparanten als hiervoor, dewelke hebben gestedigt, gevest en opgedragen aan ende ten
behoeve van het corpus der armen alhier een stuck bouwland aan de Dellen gelegen, groot
omtrent eene kleijne mergen, paalende eenerzijds Jan van Bree, anderzijds Hendrik van
Gemert.
Nog anderhalve kleijne mergen boven de Vennekes gelegen, palende enerzijds Willem
Hubersen anderzijds de wed. Jan Claasen van beijde de mate onbegrepen enz. .... ende
hebben comparanten de voorseijde erve alsoo voor eene somma van twee hondert guldens
en seven gedane hoogen opgedragen en daarna met hand, halm ende monde daarop
vertegen, als reght was, zoodat het vonnisse gegeven is. Aldus gepasseerd en door alle
comparanten ondertekend.
1764 Op 23 nov. is Petrus te Gennep samen met zijn zus Joanna en met Wilhelmus
Robbers, als plaatsvervanger, doopheffer bij de doop van Joannes Jacobus zoon van
Joannes Fredericus Bockmeulen en Hendrina van Haaff.
De 9e nov. 1767 is Petrus wederom te Gennep met zijn zus Joanna van Haaff en zijn
schoonzus Anna Matthea Mollemans, doopheffer bij de doop van Hermannus Matthias, zoon
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van zwager Joannes Fredericus Bockmeulen en Hendrina van Haaff.
Peter van Haeff wordt zowel in 1764 als in 1765 vermeld als eigenaar van een klein huis. Er
zijn drie categoriën t.w. mittel (57 1/2 st), klain (37 1/2 st) en gans klain (17 1/2 st).
Waarschijnlijk betreft het hier een soort haardstedengeld.
1764. Het brouwersgilde vertegenwoordigd door de gildemeesters Bockmeulen en Peter van
Haeff diende in 1764 bij den magistraat een klacht in tegen zekere Roelof Roelofsen, die
zich veroorloofd had bier te tappen en daarvoor geld aan te nemen van twee personen uit
Asperden, niet tegenstaande Roelofsen geen lid was van het brouwersgilde.
De magistraat, na onderzoek ingesteld te hebben, achtte de beschuldiging niet bewezen en
veroordeelde de aanklagers tot de kosten van het geding ten bedrage van 2 thaler, 2 stuivers
en 4 oort.
1776 Op 13 nov. is Petrus te Gennep doopheffer bij de doop van Wilhelmus Hermannus
Josephus, zoon van zwager Joannes Fredericus Bockmeulen en zijn zuster Hendrina van
Haaff. Loco Paulus Duijkers. De meter is Joanna van Haaff en loco Mechlina van Haaff.
Op 26 aug. 1783 overlijdt te Goch op 16-jarige leeftijd de enige nog in leven zijnde dochter
Mechtildis filia van Haaf ex Gennep aan dysenteria.
Op 10 december 1785 overlijdt te Gennep Petrus van Haaf conjux. Beatricis Reijnders in de
ouderdom van 56 jaar.

Zoals is te zien is er –in tegenstelling tot Jacobus- weinig bekend over het leven van Petrus
en Beatrix. Ze vestigen zich op jonge leeftijd in Gennep waar hun oom en voogd, Johan van
de Wijenbergh woont en ook Petrus stapt net zoals zijn vader, grootvader en ook zijn broer in
het brouwersvak. Of hij ook herbergier was of tapper is nog niet duidelijk.
Maar hij kent de kneepjes van het brouwersvak, het is hem met de paplepel ingegoten en
samen met zijn zwager Bockmeulen is hij lid van het brouwersgilde van Gennep.
Mogelijk dat wat verder onderzoek in Gennep nog wat meer gegevens aan het licht kan
brengen. Zoals reeds eerder genoemd moet dit echtpaar bijna radeloos zijn geweest door
steeds maar afscheid van hun jonggeborenen te moeten nemen. Voor wat betreft de
genealogie komt de tak van Petrus hierdoor tot een eind.
Gelukkig krijgt zijn broer Jacobus Joannes wel een zoon (Hendricus Wilhelmus) die we in het
volgende hoofdstuk als erfopvolger weer tegenkomen om dit verhaal voort te zetten.
(volgt XVa)

