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Xa. Herbergier Frederick van Haeff (1605-1648)
Is de derde zoon van Hendrick (IXa). Hij werd geboren en RK gedoopt te Goch circa 1605 en
hij overleed hoogstens 43 jaar oud te Goch voor 1648. Hij trouwt circa 1630 (RK) met N. N.
Frederick wordt ook wel van Uedem genoemd.
1626 (Welbergen) Ontvangen van Fredrichen then Haeffs
erffgenamen wegen Ihrer schuyren agter ihrem huyse in de
Muelenstrate gelegen, so up wedder gegaen, innen vermugh
des Rahtzcronyks vergunstigt up der Stadt gront ut tu setten
und daarvan jharlichs tho geven eene schillingh, maakt 3
stuver.
1626 Uthgeven ahn Therungh und Geschinck als sijn Excell.
van den Bergh hierdurch mit menige Cavallerie und dienair, bij
den rentmeester Geenen heft gedroncken, 14 quarten wijns ad
12 stuver facit 5 daler en 18 stuver.
Item brengt Fredrich van Haeff in, dat hij an glasen, roemers,
weggen und krackelinghe uthgelagt 3 daler, so tho Bedbur als to Wissen nhaer Grave
gesandt, facit 3 daler.
Duidelijk is dat Frederik een herberg runt waarbij hij een rekening van 6 daler presenteert
aan het stadsbestuur i.v.m. kosten die hij heeft gemaakt aan brood en drank voor de
cavaleristen en dienaren van zijne excellentie van den Bergh. Tevens wordt helder dat hij (en
later de erfgenamen) een huis heeft aan de Molenstraat, maar ook het huis in de Vosstraat
blijft in eigendom van de familie en gaat over op Magdalena en haar man Hendricus Voest of
Voets.
Voor zover bekend wordt er uit dit huwelijk 1 kind geboren:
1.

Magdalena (Lentdgen) van Haeff, geboren en RK gedoopt te Goch circa 1632 te
Goch. Ovl. (minstens 34 jaar oud) te Goch na januari 1666. Magdalena trouwt voor
1653, te Goch met provisor Hendricus VOEST, overleden minstens 36 jaar oud, te
Goch na 1666.
1626 (Welbergen) ontvangen van Hendrich de Schwart und Johan Matthijsen
Bommeler, (gildemeesters van het brouwersgilde) dat Johan Hendrich Vuijst, der ein
gebaren Burger het geworben, twee lederen emmers ad 40 stuver, facit twee daler en
20 stuver. (Ik denk dat het hier eerder de vader van Henricus Voets betreft).
1653 en 1655 In deze jaren lezen we: Aan ontvangen gelt voor het Vrouwenhuis, van
die huijsfrou van Henderick Foest so haer vader Frerick ten Haeff tho geffen plagh uijt
haer huijs und landt 2 ½ alde daler ieder 45 st. maakt 3.22 ½ . (Dit betreft het huis aan
de Vosstraat).

Dit

is de eerste duidelijke
aanwijzing –we zien dat laterdat het huis van dit echtpaar dat
De Bonte Pels heet, in de
Vosstraat staat en uit de erfenis
van de van Haeff-en komt.
Tevens levert deze vermelding
het bewijs betreffende de vaderdochter relatie tussen Lendtghen en Fredericus. Lendtghen (= Magdalena) is dus de
huisvrouw van Henricus Voets.

Xa-2
Malt.
De volgende twee berichtjes verwijzen naar het malen van mout dat gebruikt werd om
bier te brouwen. Het is niet helemaal duidelijk of Magdalena en haar man alleen maar
malen of ook brouwen.
Koempt die Froukens van dit Malt fl. 18.--.--. Item van Hendrick Vost offt Lintgen van
Haeff een Malt. 1.--.-.
Een stuck landts so Derick Linssen die Armen Frouckens doniert und gegeven hefft
aen den Boschendt gelegen groot 4½ morgen den Haeffacker genaampt, enerseids
neffens Hendrick van Booms Erff en met d’ander seide und achter op des Cleine
convents Erff, voor op die Gemeine straet.
1659 Inkomsten van die huisfraw van Hendrich Voest, Lentgen van Haeff so haer
vader to geven placht uit haer huis en lant 2 ½ alde Daler ad 45 st. ieder.
1663 Item behalden ahn mij selffs (en dit betreft provisor Hendrick Vust) so mijne
huijsfraw Magdalena (Lentghen) van Haeff, 1 gulden.
1666 Op 20 jan. wordt gesproken van provisor Hendrick Vuist.

Met name de rente van 2 ½ alde daler (fl. 3.22.4) is een vast bedrag en kenmerkend
in dit verband. Ook in de volgende jaren. Het is exact dezelfde rente als die voor het
huis De Bonte Pels wordt betaald. Magdalena komt nog in verschillende rekeningen
voor (1655, 1656, 1657, 1659, 1660 en 1663). Wat nog steeds niet helemaal duidelijk
is, of De bonte Pels al dan niet een herberg of tapperij (Gastwirtschaft) is. Wellicht
wordt er ook alleen bier gebrouwen.
Ga naar Xb.

