
BROEK, NAAMGEVER AAN LAND,
BOERDERUEN EN FAMILIES

Peter van den Elsen

Het begrip "broek" wordt voor velerlei zaken gebruikt. Iedereen kent het
als een kledingstuk dat oorspronkelijk alleen door mannen werd gedragen.
Een vrouw hacl in het Gemertse alleen in figuurlijke zin wel eens "d'm bdks
dn". waarmee bedoeld wercl clat zij de baas in huis was.
In Gemert komen we het broek tegen als naamgever van percelen land.
Soms gaat het om grote delen zogenaamd broekland, dat we vooral aan de
westkant van Gemert vinden. Hier treffen we nog de namen Broekkant en
Broekstraat aan. Boerderijen die "aan het Broek" lagen konden wel eens de
naam Broek dragen, zoals vandaag de dag nog tot uiting komt in de "Hoeve
ten Broek" ofwel de Armerhoeve in de Kromstraat.
Tot skrt komen we in Gemert verschillende geslachten tegen die de naam
"Van den Broek" adopteren. Van twee tamilies kan met zekerheid worden
gezegd dat zij hun naam ontlenen aan de bewoning van een boerderij aan

het Hulster Broek nabij de Pandelaar.

De naamsverklaring

Broekland werd omschreven als laag, moerassig en waterrijk lancl,
telkens door het wassen van nabij gelegen rivieren of beken onderloopt.
is vaak begroeicl met kreupelhout, biezen, lis, riet en dergelijke.
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Tegenwoordig wijst broekland op laag gelegen groenland (hooi- of wei-
land), veelal in de nabijheid van rivieren en beken, met sloten doorsneclen
en al of niet ingedijkt, dat op sommige plaatsen 's winters ter bevordering
van de vruchtbaarheid onder water werd gezet. Het woordenboek verwijst
verder naar "meers en beemd, broik, venne, ollant goir of goor". Op veel
plaatsen wordt het broekland begrensd door zandheuvels.l Elders wordt
broek verklaard met "moeras", dat nu de secundaire betekenis heeft gekre-
gen van (drassig) hooiland op ontwaterde moerasgrond.2
In de beschrijving die Jan Timmers van het Gemertse landschap geeft,
bevestigd hij dat ook het Gemertse broekland door "zandheuvels" omgeven
wordt.3 Aan de oost- en noordkant wordt het broekland omsloten door de
Middenbrabantse Dekzandrug die op Esdonk tegen de Peelhorst stoot. Het
broekland kan gezien worden als een vrij vlakke kom waarin de rivier de
Aa een centrale plaats heeft. Daarnaast treffen we een aantal beken aan die
ter hoogte van Koks in de Aa uitkomen. Ook in andere gemeenten, waar-
door de Aa stroomt, zien we dat in het rivierdal het toponiem Broek volop
wordt gebezigd. Zoals, om clicht bij huis te blijven, in Aarle-Rixtel (Aarles
Broek), Beek en Donk, Erp, Veghel en Dinther. In de winter liepen cleze

broeklanden onder water en kon je, zo wordt verhaald, van Den Bosch naar
Helmond schaatsen over de broeklanden naast de Aa. In Gemert kwam tle
watervlakte zo dicht bij het dorp, dat je de schaatsen al in De Haag onder
kon hinden. a

Oorspronkelijk behoorden de broeklanden tot de "gemeynte" en mochten ze
door de hele gemeenschap worden gebruikt. ln l42l wordt het "Ekeren-
broek", het "Alde Gemunde" en alle overige "vroenten en gemeynten" door
de Duitse Orde aan de Gemertse gemeenschap in erfpacht gegeven.s Het
gaat hierbij om alle onontgonnen grond met uitzondering van de Peel. In
totaal is het naar schatting in 1421 meer dan 1000 hectare.o In de eeuwen
hierna wordt een gedeelte van deze "gemeynte" in cultuur gebracht. De
gemeente Gemert streek hiervan de kooppenningen op en gebruikte het

soms als een spaarpotje om iets extra's mee te bekostigen, zoals in 1843
voor de bouw van een nieuwe Lagere School.T Tot circa 1795 bleef cle

erfpacht op deze gronden gehandhaafd, in de protocollen vaak "grondge-
wincijns" genoemd. Deze jaarlijks terugkerende belasting bestond uit het
betalen van "kapoenen" (- gecastreerde hanen) of geld.
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Ruwe schets van de Gemertse broeklanden t 1800. Het grootste gedeelte is onontgonnen, rnet

uitzondering van land bij Ter Eiken, in het Molenbroek en enkele losse percelen in de overige
gebieden. De heidegronden zijn buiten beschouwing gelaten.
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Het Ekerenbroek laat zich niet exact lokaliseren. Volgens mij worden er
alle Gemertse broeklanden mee bedoeld. Het Alde Gemunde is het gebied
rondom Koks, dat sinds de familie Cox daar heeft gewoond, een naamsver-
andering heeft ondergaan.8 Het toponiem Broek komt in heel Gemert voor.
De archiefstukken vermelden: Ekerenbroek (1421), idem aan de Kieboom,
idem bij Esdonk: het Broek bij Ter Eyken (1717); het Broek aan Boe-
kent(1800); de Broekstraat (1591 , 17l7); het Heuvels Broek (1643, 1800);
het Broek bij de Hazeldonk (1803); het Broek aan de Ploesterdonk (1652);
Broekkant (1172); het Broek aan de Groeskuilen (1717); het (Handels)
Molenbroek (1a09); het gemeyn Broek in de Windt (1662); het Esdonks
Broek (1484, 1803) en tot slot het Broek tussen de Hulst en de Pandelaar
(1597, t693, t7t7).'q

Het toponiem Broek kwam dus in de hele gemeente voor. Toch kan gezegcl

worden dat het broekland zich vooral ten westen van Gemert bevoncl en

verder in een cirkel ten noorden van Gemert tot op de Gr<leskuilen. Naar
mijn mening kunnen ook de Daalhorst, de Kampen, de Polbeemd, cle

Knollenbijter, de Hulst. cle Deelse Kampen met het Kranenrijt tot de

broeklanden worden gerekencl.

In de eerste helft van de negentiende eeuw werd het resterende deel van het
broekland aan particulieren verkocht en ontgonnen. Alleen al in de jaren

1800 en 1803 werden zo'n driehonderd hectaren uitgegeven.'0

Het gemeenschappelijk gebruik

Het broekland werd gemeenschappelijk gebruikt voor het maaien van hooi
en het weiden van runderen en schapen. Om te voorkomen dat de Gemertse
beesten buiten de gemeente in het Aarle's Broek of in het Beeks Broek
kwamen en omgekeerd, is waarschijnlijk de Walgraaf gegraven. Door het

slechte onderhoud van deze beek en tijdens hevige droogte kon het wel eens
gebeuren dat er toch een de gemeentegrens overtrok. In deze gevallen
bracht het schutrecht uitkomst. In het schutrecht wordt het gebruik van het

broekland geregeld. Bijvoorbeeld onder welke voorwaarden men op het
broekland gras mocht maaien of het vee mocht laten grazen. Ter handha-
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ving van dit recht had cle gemeente een schutter in dienst. Als machtsmiddel

kon cle schutter ondermeer de dieren die in overtreding waren in beslag

nemen. Hij dreef ze dan op de zogenaamde Schans, een omheind perceel,

waar de beesten 'in hechtenis' werden gehouden. De eigenaar kon ze tegen

betal ing terugkrij gen. t t

Waar regels zijn, zijn ook overtredingen. In 1597 leggen enkele Gemertena-

ren een getuigenis af, daarbij geassisteerd door de chirurgijn, dat ze door

enkele Donkenaren waren mishandeld, omdat ze het vee in het Broek tussen

beide dorpen hadden laten grazen.r2 In de l8de eeuw kon Goort Huibert

van den Elsen voor de rechtbank verschijnen, omdat hij zijn schapen

wederrechteliik in het Broek had laten weiden.'3

Terzijde kan worden gezegd dat het onderhoud van de Walgraaf tot een

slepende rechtszaak leidde tussen de gemeente Gemert en de gemeente

Aarle-Beek (nu Aarle-Rixtel en Beek en Donk). Door dit jarenlange proce-

deren en het slechte onderhoud van de Walgraaf was de kans alleen maar

groter dat het vee, onkundig van menselijke gtenzen, in het verkeerde gras

beet. rn

Boerderijen aan het Broek

ln de archiefstukken worden regelmatig huizen en schuren als liggend aan

het Broek genoemd. Omdat het broek zo'n algemeen voorkomend toponiem

was, werd in de regel het in de nabijheid gelegen gehucht vermeld. Hierop

is 66n uitzondering: hoeve Ten Broek aan de Kromstraat. Waarschijnlijk

moeten we 'ten' Broek lezen als 'gaand naar' of 'liggend aan' het broek-

land.rs Van deze hoeve kan als enige met zekerheid gezegd worden dat ze

de naam Broek droeg. Van de nu volgende huizen en hoeven kan alleen

gezegd worden dat ze aan of in het broek lagen.

In 1484 heeft een zekere Goessen die Olistoter een huis en hoef int

Broeck' in eigendom. Uit een reconstructie blijkt dat het gaat om een goed

dat in de Tundert (Turenhoudt) bij Koks aan het Esdonks Broek lag. In de

17de eeuw verhuisde deze hoeve naar de omgeving van de 'plaatse' op

Esdonk.t6
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Het Broek tussen de Pandelaar en de Hulst

De Hulst is een nog steeds voorkomend toponiem en kan gelokaliseercl
worden aan de linkerzijde van de Kokse Dijk nabij de Aa en tot daar waar
de Rips in de Walgraaf komt. De Pandelaar is een van de oudste gehuchten
van Gemert en de uiteinden hiervan vormden het grensgebied tussen

Naar het kadaster van 1832. A: het huidige boerenbondsmuseum Pandelaar 106; B: de
voormalige Falie Bar; C: het Rentrneesterssteegje, dit steegie is verdwenen als gevolg van dc
ruilverkaveling; D: de boerderij van De Beer; E: de boerderij van Van Zeeland (de gearceerde
percelen behoren bij beide boerderijcn); F: de plaats waar later de boerderij van Van den
Boom gebouwd zal worden. De Aadijk wordt nu Koksedijk genoemd.
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I
cultuurland en het onontgonnen land. De grens hierVan werd gevormd door
een waterloopje dat naast het Rentmeesterssteegje liep en vandaar zich een
weg baande door de Kampen (zie kaart). De weg was afgesloten door een

zogenaamde slagboom, zoals we die ook op de andere uitvalswegen van
Gemert tegenkwamen. Hier stond deze te boek als de Pandelaarse Boom.
Het gebied dat tussen de Pandelaarse Boom en de Hulst lag, werd vanaf de
16de eeuw tot in de 18de eeuw (aan) het Broek genoemd. Dit gebied staat
nu bekend als de Pandelaarse Kampen. Deze naam is echter van recentere
datum. Hoewel de Kampen al in de alleroudste archief'stukken worclt
genoemd, moet dit toponiem oorspronkelijk noordelijker en dichter bij de
Rips worden gesitueerd. De tot voor kort meest westelijke bebouwing was

Het Rcutmeestcrsstee$e. De foto is gcnornen op zorn 50 rn afstand van de Koksedijk, richting
noord-oost, kort voor de ruilverkavcling dit alles liet verdwijnen (foto: Peter van den Elscr.r,

nov. l98l).
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Het waterloopje aan hct Broek Inct slootbegroeiing. De foto is genomen ten noorden van het
waterloopje, richting zuiden, bij de eomte meander vanaf de Koksedijk. (foto: Peter van der1

Elsen, nov. l98l)

die van de familie van den Boom. Deze boerderij is in de dertiger jaren van
deze eeuw gebouwd en ligt aan wat van oorsprong de Knollenbijter wordt
genoemd. De twee andere oude bebouwingen in dit gebied, momenteel
bewoond door van Zeeland en de Beer, worden pas eind 18de eeuw
genoemd als liggend in het Kampengat. Toch gaat de bebouwingsgeschiede-
nis van dit gebied nog tenminste twee eeuwen verder terug.
ln 1597 wordt een 'huys en hof aent Broeck' genoemd van Dani€l Claes
Dani0ls. In 1601 koopt hij een schuur aan de Hulst. In 1641 koopt een
zekere Arien Dirck Handricks 'huys en hof aen de Hulst' en in 1653 erft hij
er nog een van zijn vader aan de Broekkant.lT



Een zandpad op dc Hulst. Het landschap is er wijds en onbewoond. De foto is genotnetr vantll'

hct kruispunt varl twee zandwegen richting noord-oost. Op de horizonlijn ligt otrgevecr de

Kokse Dijk (foto: Peter vau den Elsctr, novetnber l98l)

Dat het hier om cle Panclelaarse Kampen gaat blijkt duidelijker uit een akte

uit 1651. In dat jaar verkoopt Jan Jans van Bakel aan Jan Dilissen een

'huys, hoff ende aengelagh aen de Hulst in de Pantelaer neffens erve Dirck

Hendricks ter andere sijde, streckende van Jan van Breugel tot op het

gemeyn Broeck' aan Jan Jan Heynen. Dit huis grensde met 66n zijde aan

dat van Arien Dirck Hendriks.
Bij de erfcleling van de goederen afkomstig van Jan Jan Heynen in 1671

wordt het voorgenoemde huis met erf toebedeeld aan Laurens Gielens' Ook

cle percelen clie grensclen aan cle hier opgesomde huizen worden omschreven

als liggend aan/in het Broek. I8
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Het Hulster Broek en het Kampengat

De meest duidelijke lokalisering van een huis aan het Broek kan gedaan
worden met behulp van de gegevens van de reeds eerder genoemde Ariaen
Dirck Hendricks. De kinderen uit zijn tweede huwelijk verdelen in 1686
een 'huys, hoff en aengelagh, gemeyndelijck genaempt aen het Broeck en
twee en een half lopense groot met een zijde Laurens Ghielens en een einde
op het Gemeyne Broeck'.te
Deze Adriaen Dirck Hendrix bezat nog een huis en hof ter grootte van 10
lopense, dat in 1693 'aent Hulster Broek' wordt genoemd. Het was toen in
het bezit van zijn twee voorkinderen en grensde aan land dat eigendom was
van de Commandeur en van Vreyns Gielens, met een eind aan Caspar van
de Putten en het andere aan de gemeente.
Tot 1832 komen we de volgende bezitters van dit goed tegen: Danidl
Adriaens (zoon van Adriaen Dirck Hendrix); Eerwaarde Heer Hendrick van
den Broek; rentmeester Van der Gheest bij executie; Tony Tony van den
Elsen bij koop en vanaf 1804 Jan-Willem Antony van den Elsen. Met deze
boerderij, die in 1804 wordt omschreven als huisinge, stallinge, schuur,
bakoven, hof en aangelag, wordt de voorganger bedoeld van de boerderij
van Van Zeeland.n Deze boerderij wordt in 1804 aangegeven als liggend in
het Kampengat onder de Pandelaar en grensde met ddn einde aan het
waterloopje. Ook het naastliggende pand (nu De Beer) was in die tijd van
Tony Tony van den Elsen en werd in 1804 toebedeeld aan zljn zoon
Joannes. Van deze boerderij kan met recht gezegd worden dat ze in het
Kampengat ligt, met de klemtoon op gat. Het aangelag van deze boederij
was drie lopense en dertig roeden groot en grensde met 6dn einde eveneens
aan het waterloopje. Tony stierf zelf in 1804 en zijn vrouw in 1781; bij
beiden staat in het begraatboek de aantekening Kampengat.2t
Dat op het eind van de achttiende eeuw de aanduiding aan het Broek plaats
moet maken voor het Kampengat kan te maken hebben met de ontginning
van het land dat direct naast de boerderijen lag, zodat de boerderijen niet
langer aan het Broek lagen.
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Lilks de Antoniushoeve en rechts de boerderij van De Beer. Beide boerderijen staan tnet 'dc

kont' naar de weg. De Antouiushocve wordt nu bewoond door Harrie van Zeeland' Bewo-

ners/eigenaren na 1832: tot 1877 wed. Antony van den Elsen; vanaf 1878 Theodorus Mickers;

vanaf 1888 Willern van clen Elsen, eigenaar, verworven in een openbare verkoop; Willern van

de1 Elsen was in t90l nog eigerrnar. Latere eigenaar/bewoner is Conrelis Atrthoniuszn. vatr

Zeelard.
Rechts de boerderij aan het Broek, nu galerie De Pandelaarse Kampen en bewoond door de

farnilie De Beer. Na 1832 worden achtereenvolgens als eigenaren/bewoners genoernd: 1848

Antoon van den Berg bij koop; 1900 wed. Van Lieshout; l9l2 erfgen. wed. van Lieshout;

valaf 1913 kinderen Van den Boorn; later werd Comelis van den Boom eigenaar. Voorlaatste

beworrer was Driek van Kessel. Het pand werd door hetn nog gebruikt als boerderij. Driek

was eep fervent jager. Van hern werd gezegd dat hij deze kunst zo goed verstond dat de hazen

in zijn hof orn de kolen zater) te toepen. (foto: Peter van den Elsen, jan l99l)
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Families Van den Broek

De nazaten van de tussen l64l en 1686 genoemde Adriaen Dirck Henclrix
gaan zich rond 1700 Van den Broek noemen. Ze ontlenen hun naam, naar
mag worden aangenomen, aan het Broek aan de Hulst. Verschillencle loten
uit deze familie zijn brouwer, die in de 18de eeuw een dominante positie
verwerven in de Gemertse gemeenschap.
Bekende personen uit deze familie zijn ondermeer de brouwers Willem
Daniels van den Broek (enige tijd president-schepen) en zijn zoon Jan. Een
oom van Willem, Henricus van den Broek, was conrector van de Latijnse
School. Uit dit geslacht stamt ou-gemeentesecretaris en oud-bestuurslid van
de Heemkundekring Jacques van den Broek. Aan de eerste vijf generaties
zal een apart artikel worden gewijd in een komend Gemerts Heem. Een
andere familie Van den Broek is die van de onderwijzer en eveneens oud-
bestuurslid van de Heemkundekring Rien van den Broek. De ouclste
stamvader uit dit geslacht die de naam Van den Broek draagt is Huibert
Willem Peters van den Broek die in 1767 naar Erp verhuist om daar in het
huwelijk te treden.z2 De families Van den Broek in Handel en op cle
Verreheide stammen hiervan af. Het lijkt erop dat ook deze familie zijn
naam ontleent aan bewoning van het Hulster Broek. Willem Peter Huibers
woonde nabij de Pandelaar en zijn waarschijnlijke grootvader Huibert Peter
Denis was in 1686 gegoed aan het Hulster Broek.B
Tot slot kan nog de familie van Jan Claassen van den Broek worclen
genoemd. Deze Jan kocht in 1794 hoeve Bloemendaal van cle broeclers
Penitenten. In 1832 is zijn waarschijnlijke kleinzoon Jan Huiberr van den
Broek eigenaar van het pand waarin de huidige voorzitter van de Heemkun-
dekring, Peter Lathouwers, woont. Hoe deze familie aan haar naam komt is
niet duidelijk.2a

Noten:

1 Woordenboek der Nederlandse Taal - Den Haag (Leiden 1902) Ma dl. 3.1,
p.793.

2 Mdlotte en Molemans, Noordbrabantse Plaatsnamen deel 1, Valkenswaard,
uitgave Stichting Brabants Heem 1 97 9, blz.87 nr. 1 09- 1 1 0
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3 Jan Timmers, Landschap en bewoning in historisch perspectief; in Ton
Thelen, Commanderij Gemert, Beeldend Verleden, bijdrage tot de geschiede-
nis van Gemert deel 14, Gemert 1990, blz 1 e.v.

4 Het toponiem Broek in de genoemde plaatsen wordt op vele kaarten vermeld,
zie o.a. de kaart van Hendrik Verhees.
Van het schaatsen op de broeklanden wordt door verschillende zegslieden
verhaald o.a. Toon van de Boom (Koks), Sjef van den Elsen (Esdonk), Dien
Scheepers-van Kessel.

5 RA'sHB, Kommanderij Archief van de Duitse Orde Gemert (KADO Gemert)
inv. nrs. 703-707; GAG inv.nrs. 1 1 9,1 48, 17 4, 394 en 395.

6 Dit is een grove schatting. ln 1709 was 6990 lopense in cultuur, oftewel zo'n
1040 ha. ln totaal telt de gemeente Gemert 5638 ha volgens J. Kuyper,
waarbij de Gemertse Peel is inbegrepen.

7 Peter van den Elsen, De Komschool, Geschiedenis van het lager onderwijs in
Gemert, bijdrage tot de geschiedenis van Gemert deel 2, Gemert 1978, blz 24
e.v.

8 Peter van den Elsen, Esdonk, De geschiedenis van een kapelgehucht, bijdrage
tot de geschiedenis van Gemert deel 8, Gemert 1981, hfdst. 1 en 4.

9 Van de talloze vermeldingen in vele bronnen noem ik hier op de eerste plaats
GAG, inv. nrs.413,414,415; RA'sHB, KADO Gemert inv. nr. 25; RA'sHB
Gemert B i53, tebr 1777; R 144,22 dec 1751; R 153 2 mei 1778; R 151 4
tebr 1771; R 144 28 maart 1752; R 149 14 ian 1767; R 118 fol 175, tol
155 (23 maart 165'l), fol 352 (11 oct 1662), fol 169; R 117 4 maart 1643.

10 RA'sHB, Gemert R 169 en R1 70. Beide registers zijn helemaal gevuld met
transacties van broeklanden door de gemeente aan particulieren.

11 GAG, inv. nr. 33'l-26
12 GAG, inv. nr. 331-43
13 GAG, inv. nr.917
14 GAG, inv. nrs. 331-332
15 Ad Otten, De vestiging van de Duitse Orde in Gemert 12OO - 1500, bijdrage

tot de geschiedenis van Gemert deel 13, Gemert 1987 , zie aldaar voor hoeve
Ten Broek en verwijzingen naar archiefstukken.

16 RA 'sHB, Gemert R 96 fol 105 (3 mei 1484); zie verder Peter van den Elsen,
Esdonk, Geschiedenis van een kapelgehucht, hfdst 1 en 4.

17 BA'sHB, Gemert B 111 fol 180v - 182v (1597); R 112tol31v - 32 (13
maart 1601); R 117 lol72v - 73 (10 april 1641); B '118 fol 190 ('18 april
1653).

18 RA'sHB, Gemert R 118 Jol 184 (mei 1652), fol 155 (23 maart 165'l), fol
153 '27 febr 1651); R 120, 'l oct 1671.

19 RA 'sHB, Gemert R 122,8 nov 1686.
20 RA'sHB, KADO GEmert 1054fol 11 (begonnen in 16931; idem Gemert R 163
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21

22

23

24

{ol 1 - 13 (4 sept 180 ); idem Gemert N2155 no 16 (1g39); GAG, parochie
Archief nr 60 Registrum pastorale (1g66) tol 47 _ 4g
RA'sHB, Gemert R 163 fol 1 _ I3 (4 sept lgO4); zie verder DTB Gemert;
KADO Gemert '1058 fot 152.
Aan dit geslacht zal nog nader aandacht worden geschonken. willems vader,
Peter Huybert Peter Denis, huwde op 24 februari 1699 met catharina
Theunisse uit Erp. wiilem werd ars negende kind uit dit gezin gedoopt op 16
december 1712.
RA'sHB, Gemert R 118 for 193 (21 april 16s21; zie ook GAG inv. nrs. 413 -
415. Een dochter van Huybert peter Denis, Judith, werd op 27 luni 1702
begraven met de vermelding ,Broek..

GAG in. nr.414 (o.a. het nummer 5071, inv. nr.415 onder Jan Claassen van
den Broek 'oude kruis en aengeragh'; Van dit gesracht kan craes peters ars
oudste stamvader genoemd worden. Hij huwde op 15 mei 1677 Angela
Michael Gommers van de Donk. die op 22 mei 16g2 werd begraven. Hij
hertrouwde op 20 febr 'r 685 met catharina Anthony Heyrigeri. Michaer
claessen van den Broek werd gedoopt op 3 april 16g1 en huwde g nov 17o7
te Gemert met Maria Janssen van Zambeek, van wie negen kinderen.
Met dank aan Willy lvits, Marij van pelt-Vos en Ad Otten.
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