
Genealogie Van den Broek - Deel II

Brouwersgeslacht van 1600-1800
Peter van den Elsen

ln de vorige aflevering van Gemerts Heem werden de eerste drie generaties
Van den Broek gepubliceerd. Hier volgt de vierde generatie en in een

volgende aflevering komt nog de vijfde generatie aan bod.

IVa. Adrianus Dani6ls van den Broek, ged. 3-3-1669 en begr.23-l-1720
(LinderEynt).
In 1698 kijgt Francis Dirk Michiel Schoonens genade omdat hij met
Adriaan heeft gevochten. Eerst genoemde trok daarbij zijn mes en sneed bij
Adriaan over zijn hand.t
Adriaan koopt in 1700 van Cathaleyn weduwe Corstiaen van den Heuvel,
zijn schoonmoeder, een huis met hof 'daer de koper in wonende is'; tevens
koopt hij dan een huis dat daarneven gelegen is van Aert Claes Queens,
beide in het Binderseind gelegen. Verder koopt hij vijf kops land in de
Groenendaal, en twee en een half in d'Aelhorst, en tot slot drie weefgetou-
wen. Van zijn ouders erft hij een huis en aangelag van zes lopense en

twaalf roede in de Pandelaar. Adriaan was in 1708 borgemeester en in 1709
geeft hij wever als beroep op.
Hij trouwt 34-1694 met Maria van Groenendaal, ged. 27-2-1672. Zij is een

dochter van Anthonis Peters en Catharina Peter Coppens. Catharina trouw-
de na het overlijden van haar man met Corstiaen van den Heuvel.
Marie verkoopt in 1745 huis, hof en aangelag van zeven kopsaeten in het
Binderseind met een zijde aan de Goorswinkelse Pad.e
Kinderen:
1. Antonius, ged. 5-3-1695 en begr. 26-5-1713 (Dorp). In het begraafregis
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ter staat als aantekening student.
2. Catharina, ged. 12-ll-1696.
3. Wilhelmus, ged. 16-12-1697.
4. Joannes, ged. 6-1-1700
5. Wilhelmus, ged. 8-8-1702. Hij wordt priester. Mogelijk is hij het die in

1722 door zijn oom, de conrector Henricus van den Broek, wordt
benoemd tot leraar in de grammatica van de Latijnse School.lo

6. Petrus, geA.20-12-1705 en overl. < 1744. rl

Hij trouwt 26:l-1726 Anna Catharina Hendrik Jonckers. Kinderen:
a. Adrianus, ged. 10-11-1726.
b. Godefridus, ged. L-2-1729.
c. Godefridus Josephus, ged. 19-3-1730.
d. Johannes Antonius, ged. 174-1731.
e. Johannes Laurentius, ged. 15-9-1732.
f. Henricus, ged. 18-3-1734.

7. Theodorus, ged. 27-5-1708.
8. Henricus, ged,. L24-1710. HU huwt met Anna Aert Jagers. Kinderen:

a. Catharina, ged,. 2-8-1737 .

b. Adriana, get. 8-7-1719.
c. Joanna, ged. 8-5-1742.

9. Arnoldus, ged. 9-8-1712. Hij trouwt l9-l-l734Ida Joachim Heselaars.
Kinderen:
a. Adrianus, ged. 6-10-1734.
b. Adrianus, ged. 2l-12-1735.
c. Joachim, ged.. 5-12-L736.
d. Adriana, 16-2-1738.

10. Daniel, ged. 9-11-1714.12

IYb. Willem Dani6ls van den Broek, ged. 6-12-167t en begr. 30{4-
1744. Borgemeester in 1704 en 1710. Schepen en presidentschepen van
1718-1727.In 1709 brouwer in de Deel. Hij bezit o.a. een huis, schuur,
boomgaard met aangelag in de Pandelaar, 5 lopense en 27 rcede groot. En
verder een huis met een klein huiske daarnaast aan de Beverdijk bij de
Deelse Boom, 45 roede groot. tn 1698 koopt hij een huis, schuur, brouw
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Het woonhuis en de stal van de brouwerij in de Deel. In 1699 is dit pand gebouwd in
opdracht van Willem Dani6ls van den Broek. De foto toont het monumentale pand kort na

de restauratie in 1990 (foto: Peter van den Elsen, januari 1991).

huis, mouthuis en aangelag in de Deel. Een jaar later bouw hij een nieuw
woonhuis met stal (zie foto). In zijn leven verwierf hij vele boerderijen,
huizen en landerijen. In totaal bevatte zijn bezit zo'n tachtig(!) kavels, een
aantal hiervan wordt bij zijn erfgenamen vermeld.t3
Hij trouwt 29-8-1690 met Maria van Zeeland, ged. 11-10-1668, dochter van
Willem Cornelis (van den Brand) ex Zeeland!, schepen van Gemert, die op
30-6-1663 in ondertrouw gaat met Ioanna Aerts de Bruyn, de laatste ged. 4-
L2-1640. Willem van Zeelutd bezat o.a. herberg 'De Drie Swaentjes' (met
brouwerij ?) in de Haageik.ta
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Kinderen:
l. Joanna, ged. 12-8-1691. Zij trouwt 15-10-1713 met Arnoldus Driesse

van den Eynden, zoon van Andries van den Eynden, schepen en

lindereeder in de Haageik. Uit dit huwelijk tenminste elf kinderen die
in L745 ieder een huis erven. Verder bezaten de echtelieden hoeve De
Wouw aan de Doonheide, nog enkele huizen in de Molenstraat, de

Haageik en aan het Kruis en daarnaast vele percelen grond. Een
gedeelte hiervan was afkomstig uit de erfenis van Van den Broek,
o.a.: vijf woningen in de Molenstraat en huis De Poel in de Deel.

2. Catharina, ged. 16-3-1695. Zij trouwt 8-11-1716 met Gijsbert van Maa

nen, schepen van 1728-1731. Hij was een zoon van mr. Willem van
Maanen, schepen, en Maria van den Bogaart. Gijsbert was evenals

zijn vader molenmeester, brouwer en herbergier. Catharina erft van
haar ouders het huis 'Lankvelt', ook wel het Slotje genoemd, vieren-
twintig lopense groot. Daarenboven een huis aan het hek van de

Beverdijk, twee woningen in de Pandelaar en een aantal percelen

land. Gijsbert koopt voor 2400 gulden van zdn vader o.a. herberg de

'Wildeman', bestaande uit huis, schuur, brouwhuis, ketels, kuipen,
vaten en verder alles wat aan de brouwerij toebehoort, boomgaard,
hof en aangelag, twee lopense groot en aan de Markt gelegen. Aan de

H. Geest van Helmond moet hieruit een cijns worden betaald van
vijftien vaten.15

3. Willem, gen.294-1698 (zie Va).
4. Joannes, ged. 14-1-1702 (zieYb).

IVc Joannes DaniEls van den Broek, geA. 24-3-1674. Bezat huizen in de

Pandelaar, in 1709 woont hij daar ook. Hij erft van zijn ouders een huis
met brouwerij van drie lopense en 35 roede in de Pandelaar en circa vijftien
percelen land, waaronder de Hel, de Hulst, de Elding en de Ordeman.l6
Hij trouwt 2-3-L699 met Joanna Stayackers, begr. 1147-1720; dochter van

Jan Stayackers, in 1709 lindereeder in de Haegeyk. Kinderen:
1. Joanna Maria, 9ed'.25-12-1699. Trouwt2847-1724 met Cornelis Tiele

mans; met kinderen.
2. Wilhelmus, ged. l-L-L702.
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Wapenschild van het St. Jorisgilde met de tekst "Gijsbertus van Maanen coninck 1714"
het helmteken d€n en op het schild drie liggende manen. (foto: Heemkundekring Gemert)
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3. Henricus, ged. 27 -10-170/..
4. Aldegonda, ged. 24-1708.
5. Arnoldus, ged. 11{-1710. Hij troufi 27-7-L737 met Theodora van

Hout, dochter van mr. Willem Ansems van Hout, presidentschepen en
meester timmerman, en Anneke Symons van Oekel. Van zijn schoon-
ouders erft hij een huis en erf te Gerwen. In Gemert bezat hd huis 't
Wit Perdt in de (Kerk)straat. Kinderen:
a. Ansem, ged. 29-12-1739. Borgemeester in 1764. Hij huwt met
Maria van der Sanden, weduwe van Peter van den Elsen.
b. Joannes, ged. 1447-1738. HU wordt in de erfscheiding genoemd
als eerwaarde heer. ln 1757 vraagt een Joannes van den Broek tever-
geefs prolongatie van een beurs aan de Latijnse school van Gemert. In
de vijf voorgaande jaren had hij reeds een beurs onwangen. In het
najaar van L757 studeert hij filosofie te Roermond.lT
c. Wilhelmus, ged. 3l-10-1741.
d. Dani0l, ged. 30-3-1743.
e. Henricus, ged. 30-7-1744.
f. Anna Maria, ged.. 12-8-1747.
g. Joanna, ged. 5-3-1750.

6. Antonia, ged. 30-9-1713.
7. Joanna, ged.. 5-3-17 17.

IVd. Arnoldus DaniEls van den Broek, ged. 27-5-1677 en begr. 10-9-
1709 @eel). Hij bezat een huis en aengelag van 14 lopense en 34 roede in
de Pandelaar." HU trouwt 25-8-1699 met Theodora van Leuken, posthuma
ge/.. 26-3-1679. Zij was een dochter van Dirk Aerts van Leuken en Maria
Jan Cuypers. Ze hertrouwt na Arnoldus' overlijden met Peter Joosten van
Stiphout. Theodora bezat een huis en aangelag van drie lopense en negen
roede in de Pandelaar.le Kinderen:
1. Jan, ged. 11-9-1700 en overl. plm. 1735. Hd trouwt 16-7-1721 Deris

Manders, dochter van Mathijs Manders, hoevenaar van De Vogel-
sanck, en Marie van Oeckel.' Jan erft van zijn ouders acht en van
zijn schoonouders twee percelen land, totaal zestien lopense. Van Jan
Groenendaels koopt hij twee huizen in de Haageik.2l Hun kinderen:
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a. Joannes, ged. 13-5-1722.
b. Arnoldus, ged. 84-1723.
c. Theodorus, ged. 3-10-1724.
d. Simon, ged'. 27 -7 -1726.
e. DaniEl, eed. 3-3-1728 (tweeling).
f. Matthias, ged,. 3-3-1728 (tweeling).
g. Joanna Maria, ged. 12-3-1730.
h. Francisca, ged. 29-l-1732.
i. Henricus, geA. 30-8-1734.
j. Johannes, ged. 7 -2-L736 (posthumus).

2. Dirk, ged. 12-9-1703. Hij trouwt 7-10-L722 met Anna Aert Loyen
Jaegers. Van zijn ouders erft hij het goed in de Pandelaar. Hun kinderen:

a. Arnoldus, ged. 13-8-1724.
b. Dymphna, ged. 3l-10-1725.
c. Theodora, ged. L-L0-1726.
d. Dymphna, ged. 4-l-1729.
e. Arnoldus Ludovicus, ged. 264-1731.
f. Joannes, ged. 29-3-1733.
g. Arnoldus, ged. lL-3-1735.

3. Maria, ged. 30{-1706.n
4. Wilhelmus, ged. 4-1-1708.

(wordt vervolgd in de volgende aflevering van Gemerts Heem met de vdfde
generatie Van den Broek)

NOTEN:

8. RA 'sHB; Gemert R124; 9-9-1698.
9. RA'sHB; Gemert R14'1,8-2-1745.
1O. Gerlacus van den Elsen, Geschiedenis van de Latijnse School van Gemert,

1887. Hij noemt een Wilhelmus van den Broek als kapelaan van Erp die op 24
mei 1733 in Gemert begraven is. Op deze datum wordt inderdaad een Willem
van den Broek begraven met de aantekening 'capellanus in Erp'. Meuwese,
Erp, gemeente en parochie, 1955. Meuwese vernoemt in zijn lijstvan kapel-

aans geen Willem van den Broek. Hii vermeldt wel een Theodorus van den
Broek, kapelaan van 1 706-1 708 en een Joannes van den Broek, pastoor van
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1763 tot 1773.
1 1 . Een Petrus van den Broek wordt op 28-07 -1739 in Gemert begraven. RA

'sHB; Gemert R141, 18-6-1744. De weduwe Anna Catharina Jonkers verkoopt-
twee woningen met hof aan het Schilt achter de Sterre en een huis op de

Heuvel.
12. Waarschijnlijk trouwde DaniEl met Anthonia Willems.
13. ln 1692 woont hij in de Haageijk en betaalt voor zes personen hoofdgeld. RA

'sHB; Gemert Rl41; 22-12-1745: erfscheiding. ldem, R1 22, 11-9-1688;
R124,21-8-1698; GA G, inv. nr. 415 fol. 83. peter van den Elsen, De
Brouwerij in de De Deel. ln: Gemerts Heem nr. 68 (19771 blz. 15-21.

14. RA'sHB; Gemert R122, 5-2-1688 erfscheiding.
15. RA'sHB; Gemert R 128, fol. 133. Ad Otten, "DeWildeman" aan de Markt.

ln: Gemerts Heem nr. 63 (19761 blz. 14-20.
16. GA G; inv. nr. 415 fol. 116; idem inv. nr. 419. Jan betaalt in 1709 voor zes

personen hoofdgeld. Hij koopt van Adriaan van den Broek een huis in de
Pandelaar, twee lopense en 39 roede.

17. Waarschijnlijk is hij het die in 1771wordt voorgedragen voor het derde
meesterschap van de Latijnse School. Vanwege de kwalijke familiegeschie-
denis t.a.v. de school werd hij niet benoemd, hoewel hij een 'braef en
achtenswaardig man was'. Als deze Joannes hiervoor niet op de nominatie
stond, dan was het mogelijk zijn achterneet, zie bij Vb.

18. RA'sHB; Gemert R129, 13-11-1720: erfscheiding. GA G; inv. nr. 415 fol.
135; idem inv. nr. 419, fol. 64,74 (17091. ln 1709 wordt een Arnotdus
Dani€ls als brouwer in het Lindereind vermeld, en niet in de Deel. Mogelijk
huurde hij tot 1708 de brouwerij van Jan Peter Gielens (Strijbos) in het
Lindereind.
GA G; inv. nr. 414 nr. 639, idem nr. 664.
BA'sHB; Gemert R131,22-6-1726, wanneer hij de Riethof en de Croon-
enbempt koopt. 8139, 5-2-1740: erfscheiding van zi.in schoonouders.
GA G; inv. 415 fol. 135.
Mogelijk erfde zij, of een Maria uit het tweede huwelijk, huis en aangelag,
negen lopense en 35 roede in het Laar naast de Heuvel IGA G, inv. nr. 415
fol. 3551 en verder land het Laar, de Schabert, Groenendael en Berglaren.

19.
20.

21.
22.
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