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Afkortingen
ARAB Algemeen Rijksarchief Brussel
AU Archief Utrecht
GAT Ge meentearchief Til burg
OAA Oud-administratief archief
RANB Rijksarchief in Noord-Brahant

§ 1. Een wapenboefcje

Het rijksarchief in Noord-Brabant bewaart een klein handschrift
met heraldische aantekeningen1, bestaande uit bijna dertig samen-
gevouwen bladen van iets minder dan A-3-formaat, kladpapier,
waarop in verschillende systematische ordeningen blijk wordt
gegeven van belangstelling voor heraldiek.

Het bundeltje begint met een opsomming van de wapens van
Frankrijk, Oostenrijk, Vlaanderen, Henegouwen, Gelder, Culem-
borg, Vianen, Lichtenberg en Abcoude, daarna de markgraven
en hertogen van Saksen, vervolgens Zwaben, Luxemburg, Bohe-
men en Engeland. Dichterbij Brabant komen Raes heer van Gave-
ren (anno 1240) en de heren van der Leek (1216-1335). Al deze
wapens zijn niet getekend, maar beschreven.

Vervolgens behandelt de heraldicus wapens per soort. Per folio-
zijde tekent hij rechtsboven het betreffende wapen, soms met een
enkele kleur, waarna hij een opsomming geeft van verschillende
varianten. Zo noemt hij bij de 3 + l molenijzers de families De
Rovere, Stakenborch, Van Vlierden, Van Vladeracken, Van Straten,
De Louwe, Van Borcht, Van Buerden en Van Boert. De drie laat-
ste families voerden gouden molenijzers op een blauw veld.2 Een
glosse op een snipper papier licht toe: Van Boerden off van Buerden
Brabanlines. Idem offBordt, van Boerd tot Tongerloe bij Eyndho-
ven. Drie golde molenijsers int blau velt.3

Tussen de folio's van het registertje zijn blaadjes gevoegd, zoals
de acht kwartieren van Jan van Home, heer van Boxtel (2 december
1606), en vijf kwartieren van Frederick van Leefdael (9 april 1607).
Op een ander blaadje worden enkele schependomswapens van
meierijsedorpen besproken, bijvoorbeeld: Budel, nu Buel genampt,
set voer zyn schependoms wapen een arm ende daer op een schilt
met drie hornen, 't weeten dat wapen van Horne. Ende dit dorp ofte
heerlicheijt heeft Aquens ofte roems rijcx rechten ende tcapittel van

193



Genealogische schets van de familie
Van Malsen van de hand van Wouter
Broek (RANB, Handschriftenverza-
meling 19).

4. R A N B , Handschriftenverzameling
19, los blad voorin.

5. RANB, Handschriftenverzameling
I 9 , f 7 .

6. RANB. Handschriften verzameling
!9,ff23v ,24.

Aken heeft die thienden tot Buel, het welck heeft noch twee dorpen,
als Maerheze ende Soerdonck, daer thuijs Cranendonck leyt.4

Dergelijke uitweidingen zijn zeldzaam. Ook over Bruheze wordt
iets meer verteld:0 Bruhezen a° 1230. Dat huijs van Bruhezen leijt
tot Bakel inden Peel. Drie witte horne, elx met drie golde banden int
zwart velt, alii sess voersscreven banden als l f ende I byden ande-
ren, opt helm een gulde croen met twee zwarte vlogelen, daer tussen
een vanden voersscreven hornen.
Heer broeder tot Horne genaempt van Bruhezen met zyn
huijsfrouwen des graven echte dochter van Benthem anno 1230.
Cornelis van Bruhesen, heer van Sgreven Moer, van Raemsdonck
ende Waspïjck a° 1486. Uxor prima Pollanen, 2° Heerman.

Van Bruheze komt terug, als de heraldicus schrijft: Dat cas-
teel genaempt Bruhezen leijt in die parochie van Bakel bij Hel-
mont ende heeft een heele buerschap, nu genaempt nae dat huijs
Bruhees, welcke slot ofte casteel hoeren toe joncker Floris van
Nunem, hoefmeester vanden prins van Arangiën, die a° 1581 tot
Utrecht zonder kijnder sterjf. Dese Van Bruhesen zyn gecomen van
den heer van Hoorn a° 1220. De intense belangstelling voor Bru-
heze kwam zowel uit Brabant, waar het gehucht lag, als uit Utrecht,
waar Johan van Bruhese domheer was. Wouter Broek behandelde
heer Johan van Bruhezen, domdeken Tutrecht ende domdeken tzo
Colen anno 1588 met zyn acht quartieren, te weten van vaderskant
Bruhesen, Diemen van Huesden, Pollanen en Zelbach, van moe-
derskant Van der Vorst, Thielt, Popendonck en Doorne metten halck
ende rosen; de wapens van de vaderlijke kwartieren beschreef hij.fi

Van Bruhese, een geboren Brabander (Breda, 1527), was een
held van het geloof: tot bisschop van Groningen benoemd in 1589
en tot aartsbisschop van Utrecht in 1592 stierf hij in 1600 in balling-
schap te Keulen, waar hij een kanunniksdij bezat in het kathedrale
kapittel.7
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Kladtekening van de grafzerk van
Wouter Broek.

7. A.v.L., „Over de verkiezing van
Johannes van Bruheze tot domde-
ken van Utrecht, en over zijn benoe-
ming tot bisschop van Groningen
en aartsbisschop van Utrecht.
Aos \572-l595", Archief voor de
geschiedenis van het aartsbisdom
Utrecht,VI(\?,79).

8. E.T. Suir, „Evert Zoudenbalch,
domkanunnik te Utrecht in de
tweede helft van de 15de eeuw",
JaarboekOud-Utrecht,\ll (1977).
E.T. Suir, ..Evert Zoudenbalch,
stichter van het St. Elisabeths-
gasthuis, 1423/24-1503", in:
A. Pietersma en L.L.M. Smit,
Burgerwezen van Utrecht. 500jaar
stichting van Evert Zoudenbalch
(Utrecht, 1991) 7, 8. Suir baseert
zich op de zeventiende-eeuwse
Utrechtse genealoog Cornelis
Booth en haalt voor moeder Van de
Kelder archiefmateriaal aan.

9.DeNavorscfu?r,XXXm(\&&3)
288.

In het eclectische wapenboekje domineren Brabant en Utrecht. Op
een los blad staan zestien kwartieren aangegeven van de broers
Gerard en Evert Zoudenbalch, van wie de laatste (| 1503) proost
was van het domkapittel te Utrecht. Hoewel (volgens de moderne
literatuur8) Everts moeder Woutertje Evert Schoutendochter van de
Kelder heette, geeft Wouter Broek een kwartier-Veen. Wel is juist
dat Everts grootvader Gerit van Zoudenbalch was gehuwd met een
Van Pallaes ex matre Van Wulven9 en zijn overgrootvader Tijman
van Zoudenbalch met Petronella van Langerack.10

Aan ommezijde van de kwartierstaat-Zoudenbalch staat onder
de aanhef Octo arma Ottonis van Matsen, canonici Trajectensis,
1592 een poging om de acht kwartieren van deze Utrechtse kanu-
nik genealogisch te traceren.11 Op een bladzijde wordt voorts een
opsomming gegeven van zesenvijftig Brabanders, die in 1470-
1591 in de adelstand zijn verheven. Onder hen slechts een Noord-
Brabander, te weten Ywan de Moll, hoogschout van 's-Hertogen-
bosch, die i n 1470 werd geridderd.12 Onder het hoofdstuk Wapenen
onder Brabant worden veel van de al genoemde familiewapens in
een andere ordening nogmaals genoemd.
Een los blad toont een kladtekening van een grafzerk met de wapens
van de acht kwartieren. De dode is Wouter Broek, begraven tUtrecht
inden domme achter inde midden vanden kercke. Zijn wapen was
boven root, onder wit; int root een witten lew met golde croon
ende gedoe/den .ster/13, ofwel, in heraldische vaktaal: doorsneden
met boven een witte gaande leeuw met een gouden kroon en een
gekloofde staart op een rood veld, onder wit.

Wouter Broek was de maker van het wapenboekje. Dat staat
nergens, maar volgens de inventaris van het archieffonds waarin
het boekje is ondergebracht, was „Wouter Brocx" de auteur. Een
belangrijker aanwijzing is, dat het handschrift hetzelfde is als dat
van de Utrechtse domkapelaan Wouter Broek. Ook in het door hem
bijgewerkte necrologium van het domkapittel heeft hij wapentjes
getekend met korte heraldische toelichtingen, en in enkele gevallen
volstaan met een korte beschrijving.

§ 2. Wouter Broei

Wouter Broek is geboren op een grote pachthoeve te Tilburg. Ver-
moedelijk kreeg hij een beurs om bij de Broeders des Gemenen
Levens te 's-Hertogenbosch middelbaar onderwijs te volgen. Hij
werd priester en kreeg in 1565 het vicariaat van het Sint-Barbara-
altaar in de Utrechtse domkerk14, dat met een inkomen van nog
geen ƒ 50 per jaar echter geen vetpot was.15 Voordien was hij
werkzaam geweest als dienaar (vermoedelijk klerk) van Jan Beyer,
kanunnik ten dom en notaris van de bisschop.16 Het altaar ont-
ving hij na resignatie door Beyer op voordracht van Otto van Mal-
sen, kanunnik en hebdomadarius van het kapittel van de dom van
Utrecht; Van Malsen stond Wouter na, omdat hij een zoon was van
Adriaen en een broer van Carel, heren van Tilburg en Goirle.'7
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10. Suir, „Evert Zoudenbalch, dom-
kanunnik",53.

11. R A N B , Handschriften verzameling
19, los bij f 10. De betekenis van
het jaar 1592 is onduidelijk. In zijn
necrologium van het domkapit-
tel schreef Wouter Broek bij Otto
van Malsen dat deze op 31 okto-
ber 1555 door de koning van
Spanje werd geprebendeerd en in
november 1605 te Zaltbommel
was overleden (AU, Domkapittel
3069-l,f86v).

12. R A N B , Handschriftenverzameling
19,f24v .

13. R A N B , Handschriftenverzameling
19, f 51 en een losse snipper.

14. Au, Domkapittel 2709,22 januari
1565. Idem 3070,22 januari 1565.

15. AU, Domkapittet 3070.
16. AU, Domkapittel 4370.
17. J. Anspach.D^ voormalige heer-

schap Malsen, en hel geslacht Van
Malsen (Leerdam, 1894) 69.

18. AU, Domkapittel 3067, 13 sep-
tember 1583. Idem 3113,13 sep-
tember 1583. Vgl. idem 680 voor
de divisiën en idem 2140 voor de
lijfrente.

19. AU, Domkapittel 73, 74, 83,400,
605.624,673,734,739, 1325,
1382, 2096,2421,2774,2880,
3068,3069,3206.

20. B. van den Hoven van Gende-
ren. De heren van de Kerk. De
kanunniken van Oudmunster te
Utrecht in de late middeleeuwen
(Zutphen, 1997) 110.

21. GAT, Collectie Varia Tilburg,
ongenummerde doos.

22. AU, Domkapittel 3068, 2 januari
1579.

23. AU, Domkapittel 4370.

Heer Wouter werd computator van het kapittel ten dom; in 1583
stelde het kapittel om die goede sciëntie ende vervarentheijt van
heer Wouter Broek, vicaris onser kercke, die hy heeft van alle onser
kercken statuten, costumen, gerechticheyden ende privelegiën hem
aan voor voor het opmaken van de jaarlijkse 'divisiën' (uitdelin-
gen aan kanunniken en vicarissen). Voor deze deensten, moeyten
ende arbeyt werd hij beloond met een lijfrente van ƒ 100 per jaar.
Zijn rekeningen hield hij nauwgezet bij en hij deed archiefonder-
zoek om de rechten van kapittelsuppoosten vast te stellen. Verschil-
lende stukken en registers becommentarieerde hij en voorzag hij
van aantekeningen.19 Uit zijn geschriften blijkt dat zijn Brabantse
dialect is verdrongen door het Utrechtse. Zijn historische werk is
dankbaar gebruikt door de auteur van De heren van de Kerk, De
kanunniken van Oudmunster te Utrecht in de late middeleeuwen
(1997), die hem omschrijft als „op het einde van de 16e en het begin
van de 17e eeuw de steunpilaar en de grootste kenner van het dom-
kapittel en zijn inrichting."20

Uit de vier in het gemeentearchief van Tilburg bewaard geble-
ven brieven aan Wouter Broek blijkt zijn belangstelling voor zijn
familiewapen.21 De afzenders zijn in drie gevallen zijn broer Ise-
brant en in een geval Henrick Broek te Sint-Oedenrode. De infor-
matie is erg summier en er is geen correspondentie van de hand
van heer Wouter zelf bewaard gebleven, helaas, want hij moet een
praatgrage man zijn geweest, iemand bovendien die alles op schrift
stelde. Dat blijkt uit zijn minutieuze en bijna dwangneurotisch aan-
doende registratie- en annotatiedrift. Elke schriftuur die hij onder
ogen kreeg, voorzag hij van aantekeningen, In de kantlijn van een
kopie van een overeenkomst tussen de stad Utrecht en de geestelijk-
heid uit 1579 noteerde hij bijvoorbeeld dat de eerste steen van het
stadhuis van Antwerpen was gelegd op 27 februari 1561 en dat het
gebouw op 4 november 1576 met andere huizen door de Spanjaar-
den was verbrand.22 Talloos zijn de snippers, papierfragmenten en
lege delen van beschreven bladen die hij vulde met aantekeningen,
en lijstjes, veel lijstjes.

Zijn mededeelzaamheid had genoeg redenen, want Wouter
beleefde spannende tijden, waarover hij bovendien smakelijk kon
vertellen. Hij was executeur-testamentair van Jan Beyer, zijn voor-
malige broodheer, en stelde in die kwaliteit een fraai betoog
op onder de titel Oirsaken wair omme dexecutie des tesïaments
van zaliger heeren Johan Beijer, canoniek in zyn leven then
dom Tutrecht, zoe langhe vertogen i's.23 Het begon op donderdag
15 augustus 1566, de feestdag van Maria Hemelvaart. Toen hiel-
den de calvinisten hun eerste sermoen, wair deur die geheele stad!
van Wtrecht in groter beroirten ende die goede catholijcke (byson-
der die geestelicheijt) in groter benautheïjt ende vrese van gespo-
lieert te worden (want die spraeck gïnck datmen alle die geeste-
licheijt pionderen zolde) gevallen zijn, wair omme een ijder die
wat tverliesen had, berchde zyn goet dair hijt sekersten tbewaren
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wist. En dus begroef Jan Beyer zijn zilverwerk, geld en andere klei-
nodiën. De zaterdag daarop werd het tweede sermoen gehouden
en het derde een week later, op Sint-Bartholomeusdag, waarbij in
de Geertruidenparochiekerk veel beelden werden kapotgeslagen.
Daags daarna, op zondag 25 augustus, eisten de calvisten na het
vierde sermoen van de magistraat een kerk, zij kregen die, open-
den de deuren met een voornamer en vernielden beelden, altaren,
orgels en vooral bergruimten, in de hoop op kostbaarheden. Ver-
volgens waren de kerken en kloosters van de minderbroeders en
dominicanen aan de beurt en de parochiekerken van Sint-Jacob,
Sint-Nicolaas en Sint-Gertrudis. De Staten van Utrecht zwichtten
voor de actievoerders en leverden de Sint-Jacobskerk aan de calvi-
nisten uit, die daar op dinsdag 28 augustus in de persoon van een
mandenmaker hun eerste legale sermoen hielden. Je zou denken dat
de beeldstormers ende sectarissen nu wel tevreden hadden kunnen
zijn, maar nee, zij wilden alles. Daarop hebben de vijf collegiale
kerken hun kerkdeuren van bijnnen well sterck toe gebollwerckt en
onder bewaking gesteld.

Met heer Jan Beyer ging het intussen niet goed. Hij kwakkelde
met zijn gezondheid en kreeg op 4 september om 19.00 uur in aan-
wezigheid van de domdeken, enkele kanunniken, de executeurs-
testamentair (onder wie Wouter Broek) en familieleden het heilig
oliesel toegediend, echter sonder enige clocluijdinge (wantmen die
om alle oproir der beeldstormers ende ketters te schouwen nijet en
moste lui j den). Hij stierf vijf dagen later om 5.00 uur in de morgen
en drie uur later werd zijn testament geopend en voorgelezen door
de secretaris van de domkerk. Men liet er geen gras over groeien,
want nog dezelfde middag werd het sterfhuis geïnventariseerd. De
volgende dag, op dinsdag l O september, werd de dode in alle kerken
overluid en 's avonds werd zijn lijk via de achterdeur van de kerk
de dom binnengebracht om te worden bijgezet in het familiegraf.

Het was nog steeds onrustig in de stad. Op zaterdag 19 okto-
ber arriveerden de prins van Oranje en zijn broer graaf Lodewijk
om de ketters en de katholieken te verenigen. Om naleving van de
openbare orde te garanderen haalde Oranje op 31 oktober een bende
ruiters de stad in. Nu hoopten de domdeken en kanunniken dat de
plechtige uitvaart van hun confrater Jan Beyer geen onrust meer
zou veroorzaken. Op woensdag 27 en donderdag 28 november werd
deze gevierd. De maandag daarop, op 2 december 1566, liet Wou-
ter Broek in aanwezigheid van de erfgenamen de bezittingen van de
dode kanunnik opgraven en konden de executie-acitiviteiten einde-
lijk een aanvang nemen.
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Zeventiende-eeuwse tekening van
de grafzerk door A. van Buchel in
zijn Monumenlapassim in templis ac
monastertis Trajecünae urbis (AU.
Bibliotheek 1840, f 21v) .
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24. Zie ook: R A N B , Handschriften-
verzameling 19, f 28.

25. Zie ook: R A N B , Handschriften-
verzameling 19, f 51.

26. AU.Bibliotheek 1840,f21v .

§ 3. De naaste familie van Wouter Broek

Volgens een kladtekening in het wapenboekje van Wouter Broek
prijkten de volgende acht kwartieren op zijn grafzerk:

vaderskant moederskant
Broek Haeren
van den Staecke Schuylenborch
Heesackere Oosterzeele
Back Oerle

Alle wapenkwartieren heeft heer Wouter beschreven:
1. Broek: doorsneden, onder wit, boven een witte leeuw met een

gouden kroon en een gekloofde staart op een rood veld, in het
helmteken een leeuw met twee vluchten.

2. Van Haeren: een witte klimmende leeuw op een groen veld.
Inderdaad was dat de naam van de moeder van heer Wouter,
maar het is zeer de vraag of haar familie ooit het beschreven
wapen heeft gevoerd.

3. Van den Staecke: drie witte staken op een rood veld.24

4. Schuylenborch: twapen van Strijen op eenfesse, den schilt wit,
boven de fesse twee, onder een armijne, waarbij het wapen
van Strijen wordt beschreven als 2 + l rode andrieskruisen
op een wit veld.25 Buchelius noemt in zijn Monumenta pas-
sim in templis ac monasterüs Trajectinae urbïs26 dit kwar-
tier Broechusen; Broek geeft in zijn wapenboekje een ander
wapen-Broechusen: boven wit met 9 ermijnen, onder gruijn.

5. Heesackere: gekarteld, boven wit, onder rood.
6. Oosterzeel: op een gouden veld een zwarte schuinbalk, bela-

den met drie witte halve manen.24

7. Back: doorsneden, onder wit, boven een gaande, witte leeuw
op een rood veld.

8. Oerle: een zwarte leder ofte menij als Arckel, den schilt golt.
De tekening van de wapenkwartieren op de grafzerk toont op
een wit veld een tegen gekanteelde dwarsbalk van zwart (de
leder of ladder), beladen met drie zwarte bijen boven en een
onder.24

Uit de wapenschilden kan een deel van de stamboom-Broek wor-
den gereconstrueerd: de moeder van heer Wouter heette Van Haeren
ex matre Schuylenborch, zijn vader was een zoon van een Van den
Staecke ex matre Back en grootvaderBrock had een Heesackere als
moeder.

Het eerste kandidatenpaar Broek-Van den Staecke, -Peter Wil-
lems Broek en Lijsbeth Wouters van der Staeck-, viel af, omdat
heer Wouters vader Gherit Jans Broeken bleek te heten. Maar Peter
was wel een overoudoom. Het tweede koppel, Jan Broeken en Mar-
griet Gerits van der Staeck, bleek inderdaad een zoon Gherit en een
dochter Aleyt te hebben; de laatste was de tante van wie heer Wou-
ter in 1577 erfde. Het gesuggereerde huwelijk Brock-Heesackere
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27. R A N B , Handschriftenverzameling
19 , f21 v .

28. H.P.H. Camps, Oorkondenboek
van Noord-Brabant lot 1312.1.
De meierij van 's-Hertogenbosch
(met de heerlijkheid Getnert)
(2 stukken; 's-Gravenhage, 1979).

29. A.A.J. van Rossum, „Necrolo-
gium van St. Saivator", Archief
voor de geschiedenis van het
aansbisdom Utrecht, X (1882)
280.

30. GAT, Oisterwijk R 161, f 2P,
7 juli 1453.

3 1 . G A H , R 1244, f 28, 14 januari
1454.

32.GAH, R 1253, f 144, 24 oktober
1484.

33. GAT, Tilburg N 68, no. 131,
11 maart 1719.

34. GAH, R 1247, f94. 18 okto-
ber 1477. R 1250, f468v ,27mei
1481.R 1253,f305,28 juni 1484.
R1254,t'289, 17 mei 1488.

35. RANB, Raad van Brabant 1111 .
fCCXXv.

36. GAT, Tilburg R 273, f29, 16 okto-
ber 1526.

37. RANB, Raad van Brabant 1 1 1 1 ,
ff CCXVIII, CCXXV. CCXXII,
CCXXir. GAT. Tilburg R 284,
f 59V, 9 januari 1538.

38. GAH, R 1265, f 124V, 17 decem-
ber 1495.

39 .GAH,R 1238,f8v , 12december
1468.

bleek te bestaan uit Claes Broek en Lij sbeth ex matre Van den Heze-
acker.

Heer Wouter heeft dus gesjoemeld met zijn kwartierwapens.
Vermoedelijk heeft hij op eenzelfde wijze zijn moeder begunstigd
met het wapen dat in 1140 werd gevoerd door een ridder Van
Haren.27 Het Noordbrabantse oorkondenboek tot 1312 kent geen
enkele ridder Van Haren28, maar misschien moeten we hem zoe-
ken in Wouters Utrechtse omgeving: het necrologium van de Sint-
Salvatorkerk gedenkt immers een Goetscalcus miles de Hare, die
12 bunder land apud Brabant (letterlijk: bij Brabant) schonk.29

Wouters moederlijke grootmoeder Dingen Jan Roelofs zou vol-
gens de wapenkwartieren Schuylenborch heten en diens moeder
Van Oerle. Onderzoek in de schepen protocol l en van VHertogen-
bosch, Oisterwijk en Tilburg leverde een Roelof Schulenborch
Claess op, die in 1453 met zijn broers Wouter en Joest een huis in de
Kerkstraat te Oisterwijk bezat.30 Een zoon Jan Roelofs werd ech-
ter nog niet aangetroffen. Wel was het verleidelijk om twee andere
Jannen als overgrootvader van Wouter Broek aan te merken, omdat
de afkomst van elk van hen de verklaring kan zijn geweest van
het recht op de door heer Jan van Oeckel gestichte studiebeurs,
waarvan verschillende leden van de familie Broek hebben gebruik
gemaakt, en misschien Wouter ook. De eerste is Jan Roeloff Claess
van Oeckel, gehuwd met Luytgart Gerit Claess Berkelmans.31 De
andere, Jan Roeloff Claess van der Schueren, was gehuwd met
Agnes Jans van Oeckel.32 Maar volgens de kwartierwapens van
Wouters graf zou de vrouw van Jan Roeloffs (Sculenborchs) geen
Van Oeckel, maar een Van Oerle zijn geweest. Het betreffende
wapen, met de bijen, werd in afwijkende vorm later trouwens ook
gevoerd door Jenneken Bartholomeus van Oerle (f 1719) te Til-
burg, zoals bleek uit haar testamenten van 1703 en 1718, die waren
bezegeld met root lack, waerinne stonde uijtgedruckt drie beijen
met een beer met een helm (heraldisch: doorsneden, boven l + 2
bijen, onder een gaande beer).33

De speculaties worden ontzenuwd door een van de patronie-
men van heer Wouters overgrootvader: hij heette Jan Roeloff
Lambrechts.34 Deze had tegen 1465 het goed te Loo te Goirle
gekocht van Matheus Back Gheerts.35 Jan had behalve Dingen nog
drie kinderen: Gerit, Roelof en Sander.3'1 De eerste, Gerit Jan Roe-
loffs, erfde het goed te Loo en trouwde met Lysbeth Claes Aelwyns
uit de familie Sculenborchs.37 Van Jans afkomst is alleen bekend
dat zijn moeder Maria heette.38

Wouter Broek was vernoemd naar zijn grootvader Wouter Wou-
ters van Haren. Gezien de naam van diens dochter Odilia is het
aannemelijk dat hij een zoon was van Wouter Wouters van Haren
en Delya, weduwe van Jan Matheus Loekens (van den Loecken?);
Delya had in 1468 het tochtrecht op een hoeve bij die Wenicksvoert
onder Goirle.39 Wouter van Haren Woutersskochtin 1478 van Wil-
lem van Andel alias van Oisterzele het goed ten Dyke te Enschot,
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bestaande uit 10 bunder akkerland, 10 bunder beemd, 10 bunder
broekland, een hofstad met een huizing en nog wat land te Tilburg
onder Loven en inden Huekelemsschen acker,110 Willem van Oes-
terzeel (dezelfde?) was in 1441 gegoed te Goirle.41

De puzzel van de kwartierstaat is nog lang niet opgelost. Wel levert
een en ander het volgende genealogische fragment op.

I. CLAES WILLEMS BROCKEN4 2 was minstens sinds 1454 tijd-
pachter van de hoeve Ten Halve te Helvoirt, die hij minstens
sinds 1464 in erfpacht bezat, althans die helft van de hoeve die
het eigendom was van de familie Schilder.'13 Hij was een van
de gezeten boeren die meermalen tienden pachtte.44 Hij trouwde
met Lijsbeth Willem Woutgers45, dochter van Willem bij Mechtelt
Jans van den Hezeacker; via haar moeder was zij gegoed te Sint-
Oedenrode onder Olland en Houthem.46 Minstens sinds 1488 was
zij zijn weduwe47 en in 1493 wordt zij inwoonster van Helvoirt
genoemd.48 In 148 8 gaf zij haar kinderen het vruchtgebruik van een
huis, hof en erf te Helvoirt bij de kerk en in landerijen.49

Claes had twee broers: Peter en Jacop Broek.50 Jacop wordt
gezien sinds 143951 en Peter sinds 1428, als hij een tiende van Hel-
voirt pacht.02 De laatste was gehuwd met Lijsbeth Wouters van der
Staeck, dochter van Wouter Henrickss van der Staeck, en hun kin-
deren waren03 Jan (gegoed te Enschot54 en gehuwd met Aleyt Jans
van Vucht55), Wouter (kerkmeester te Haaren in 149956), Cristijn
(gehuwd met Goossen Goossens van Uden), Aert, Anthonis, Hade-
wijch (gehuwd met Jan Laureyns Vanniis), Willem, Peter en Hen-
riek Peters Broek.

Als vader van Claes, Peter en Jacop komt Willem Broek Mar-
tens in aanmerking, maar bewijs is nog niet geleverd. Marten was
de vader van Willem (wijlen in 1417), Peter, Jan, Henrick, Mar-
ten, Engelberen (gehuwd met Huybert Bertout Groet Wouters van
Berckel ofte Berkel) en Geertruyt.57

De kinderen van Claes Broek en Lijsbeth Willem Woutgers
waren:08

1. Jan Claes Broek, volgt onder II op pagina 201.
2. Aleijt Claes Broeken, gehuwd met Henrick Jans Svriezen (die

Vrieze).
3. Mechtelt Claes Broek, gehuwd met Jan Wouter Goessens.
4. Willemken Claess Broek.
5. Lijsbeth Claess Broek.
6. Peter Claes Broeken.
7. Adriaen Claes Broek.

II. JAN CLAESS BROCK5 9 (Broeken) trouwde met Margriet Gerits
van den Staeck. Zij woonden te Haaren. Als weduwe gaf Mar-
griet in 1517 aan haar kinderen een hoeve te Berkel en land te
Udenhout.60
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Haar vader was wellicht Gerit Claess van der Staeck, die in 1491
samen met zijn broer Wouter en anderen de pastoorstiende van Haa-
ren pachtte en in 1487, 1495 en 1498 met vennoten een tiende te
Helvoirt;bl hij was in 1483 pachter van het huis Zweensberch te
Helvoirt'12 en in 1487 van de herberg de Zwarte Leeuw aldaar (een
huijs, erve ende hoffende erffeni.sse hen aenliggende, een dele eer-
lijc lants, een dele weylants, hen aenliggende, gelegen inden paro-
chiê'n van Helvoirt tussen die gemeyne straet aen deen zijde ende
tussen die gemeynte aldair aen dander, streckende vanden erffe-
nisse Claess van den Staeck totten Helvoirtssen dyck), voor 19 mud
rogge Bossche maat en 6 vimmen recht dekstro.'13

Aangezien Gerit in 1487 bij de huur van Zweensberch naast
Henrick Broek Peters zijn vader Claes van den Staeck naar voren
schoof en deze dan rond de 100 jaar moet zijn geweest, komt als
Margriets vader Gerit Henrickss van der Staeck meer in aanmer-
king. Deze huurde in 1467 samen met zijn vader (eveneens stok-
oud) een hoeve te Udenhout voor 41 rijnsgulden per jaar.M

De kinderen uit dit huwelijk zijn:
1. Gerydt Broek Jans, volgt onder III op pagina 202.
2. Ariaen Jans Brockho trouwde met Deenken Marten Ghijben6!i,

dochter van Marten Ghijb Goessens uit de familie Van Boer-
den en van Heylwich Claeus Jan Huijp Melis.

3. Aleyt Jans Broek stierfin 1577 te Berkel kinderloos.
4. Jenneken Jans Broek.

III. GHERIT BROCK JANS (Broeken) werd pachter van een van
de drie grote hoeven die Beatrix van Broechoven weduwe Gheer-
brants Coulster bezat in de Tilburgse herdgang Broekhoven en die
zij had geërfd van haar ouders Aerndt van Broechoven en Kathelyn
Schilder.67 In 1553 vestigde zij erfcijnzen van 12^ en 10 carolus-
gulden op de drie hoeven, geëxploiteerd door Gherit Jan Broeken,
Henrick Janss Verschaeren en Engbrecht Engbrechts Canters als
laten ende pachtenaers, nu tegenwoirdelyck in hennen gebruyck
ende onder hen ploegen laborerende ende hantplichtende.68 In
1543 trad Gherit op als gemachtigde van de j offers Adriaena en
Beatrix Geerbrandts van Coulsteren.69

In 1546 was Gherit Broek deken van het Heilig-Sacramentsgilde
in de kerk van Tilburg.7U Hij was gehuwd met Odilia Wouters van
Haren, dochter van Wouter Wouters van Haren (kerkmeester van
Enschot in 148071) bij Dingen Jan Roelof s.72 In 1569 testeerden
zij ten gunste van de langstlevende.73 Hun kinderen waren:74

1. Isebrant Gerit Broek75 trouwde als weduwnaar met Geer-
truyt Anthonis van Laerhoven'6 uit Moergestel, dochter van
Anthonis Jans van Laerhoven en van Jexken Jacops van Doren
(dochter van de schout van Moergestel). In Tilburg trouwde
hij op 11 februari 1589 ten derden male met Marye Adriaen
Hessels'', dochter van Adriaen Hessel Pauwels en van Heyl-
wich Everaert Adriaens alias Janen. Tussen de 17° en de 18°
zondag na Pinksteren in 1622 is hij overleden'8, 80 jaar oud.
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Hij was schepen en president van Tilburg en Goirle geweest.
In 1569-1607 was hij pachter van de 50 lopenzaad 49 roe-

den grote hoeve van het Geefhuis van 's-Hertogenbosch, die
in de herdgang Oerle onder Tilburg stond.79 De pachtcontrac-
ten waren afhankelijk van de oorlogsconjunctuur.8n Het eerste
verplichtte Isebrant om jaarlijks 17 mud rogge Bossche maat
te leveren te 's-Hertogenbosch, terwijl hij telkens met Sint
Maarten in de winter een voorlijf moest betalen van 25 caro-
lusgulden en met Lichtmis voor een eerbaer synde 200 eieren
moest leveren, 8 4ït boter, acht kapoenen en twee varkens ter
waarde van ƒ 4; alle gewone en buitengewone lasten van schat-
tingen, contributies, beden, honderdste, twintigste of tiende
penningen, brandtgelt en dergelijke kwamen ten laste van de
pachter. In 1582 hoefde hij de komende acht jaar nog maar
15 mud rogge te leveren en ƒ 20 te betalen; tot de seynde was
hij niet gehouden, aensiende desen turbulenten ende benau-
den tyt, midts oeck die groote ende excessive scattinghe ende
contribuüën vanden voirsscreven laet. Daarna, in 1590, wer-
den de verplichtingen verlaagd tot 12 mud rogge en ƒ 8, terwijl
wegens de onzekere tijden de contractduur werd verkort van
acht a tien jaar tot vier jaar. In 1597 lijkt de situatie wat roos-
kleuriger te zijn, een beetje maar, want het voorlijf werd tot
ƒ10 verhoogd, maar in 1606 volgde een verlaging van de rog-
geafdracht tot 11 mud, ten insien het godshuys oft meester hem
in darüen jaren lestleden egheen quijtscheldinghe gedaen en
heeft van synen geleden schade, geleden duerde twee belege-
ringe deser stadt, als syn hoije opten wech genomen wesende
te hebben, mede helpen souden eenen helberdier ende daeghs
bij nae hem stont op eenen gulden als ander beschadïcheden
vanden legers, muijtemerders als andere soldaten geleden.

Uit het tweede huwelijk werd een dochter geboren:
A. Deliana IJsbrants Broek81 trouwde op 30 december 1608

te Tilburg met Jan Corstiaen Antonis van Baertwijck in de
herdgang Broekhoven.82

2. Joost Gerit Jan Broek (Broeken) en zijn vrouw Jenneken Peter
Denijs Crillaerts pachtten de pastoorshoeve te Tilburg. Jenne-
ken was eerder getrouwd geweest met Willem Reyn Gheritss.
In 1583 maakte zij met Joost een testament.83 Joost bekende
in 1602 van zijn broer Isebrant/200 te hebben geleend, waar-
voor hij over vijfjaar een derde deel zou krijgen in een per-
ceel hooiland aan het Labbegat onder Capelle, dat hem, Joost,
samen met zijn broer Wouter toebehoorde.84 Hieruit:
A. Geraert Joost Broeken leende in 1626 en 1627 te 's-Her-

togenbosch ƒ544.8° Hij bezat in 1634 een huis in de herd-
gang Kerk en Heuvel86, maar geen land, wat een aanwij-
zing is dat hij handelaar of ambachtsman was. Dat lijkt
te worden bevestigd door de reis die hij in maart 1632
maakte naar Antwerpen, waarheen hij voor twee Tilbur-
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gers acht wollen lakens bracht.87

3. Margriet Gerits Broek trouwde met Jan Rutger Jan Crillaerts
en was in 1569 de huisvrouw van Laureys Aert Leyten.

4. Jan Gerit Broek (Broeken) kocht in 1562 de familie van zijn
moeder uit de erfenis van Wouter van Haren te Goirle.88

Hij trouwde met Anna Lenaerts de Molder, dochter van
Lenaert Antoniss, die de Esbeekse molen te Hilvarenbeek
bemaalde. Zij kregen vijf kinderen, die als minderjarigen wer-
den bevoogd door hun oom Joost Gerit Jan Broeken en Hen-
rick Jan Schuermans, die namens hen in 1573 een huis met
hof, schuur en grond te Goirle verkochten, die weleer door
hun vader bij koop was verworven.89 Vijfjaar later deelden de
kinderen land te Goirle bij de kerk en de school.9" Twee van
hen verkochten in 1580 tweezesde in een huis met hof, schuur,
schop en gronden te Gviiïeaendie Wennigxvoert onder Abko-
ven, in 1582 volgde Margriet met haar zesde deel.91

A. Lenaert Jan Gerits Broek, geboren tussen 1548 en 1553.
B. Marij Jan Gerits Broek.
C. Delie Jan Gerits Broek92, gehuwd met Thonis Willem

Meeus Jan Toten.
D. Lisbeth Jan Geryts Broek (Broeken) trouwde met ach-

tereenvolgens Jan Dielis Jan Swagemaeckers en in 1605
met Andries Smits Willems. Met haar tweede man ver-
nieuwde zij in 1616 een machtiging om alle goederen en
renten te innen die zij te Utrecht had geërfd van haar heer-
oom Wouter Brock/M

E. Margriet Jan Gerits Broek trouwde met Henrick Peeter
jan Berijs van Oerle.9'1

5. Gerit Gerits Broek trouwde met Adriaen Jans van Boerden90

(Beurden), dochter van Jan Jans van Boerden en Gheritken
Gerit Peter Eelkens. Hun kinderen waren:

A. Jan Gerart Gerarts Broek96 trouwde met Jenneken Aert
Janss de Bont.9'
Gheridt Gheridt Broek (Broeken) de oude98 pachtte van
het Geefhuis te 's-Hertogenbosch de Heilige-Geesthoeve
in Oerle en Broekhoven, die bestond uit een aanstede
met twaalf percelen land ter groote van bijna 100 lopen-
zaad"; in 1607 nam hij de pacht over van zijn oom
Isebrant op de toen geldende voorwaarden. Er was een
wapenstilstand gesloten, wat de landbouweconomie ten
goede kwam. De consequentie was dat het tweede con-
tract, gesloten in 1613 vooreen termijn van zes jaar, gun-
stiger was voor de eigenaar: de pachter moest de eerste
driejaar telkens 14 mud rogge leveren en vervolgens tel-
kens 15 mud, terwijl het voorlijf bestond uit/20, een vet
varken van 125 'tt, 20 %t boter te tneije oft spurityt, 2 ste-
nen vlas tot hekelen bereid, 100 eieren, 6 hoenderen en ƒ 3
eens voor het innemen van de hoeve. In 1619 was de pacht
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107. GAH, R 1844, f 69, 20 december
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16 mud rogge, ƒ 25, een varken van 150<$, 2 stenen vlas,
100 eieren, sess hoenderen, volwassen wesende, 9 vim-
men goed geschud dekstro en ƒ 3 eens. Later werd deze
prestatie nog verhoogd tot/40 en 10 vimmen dekstro.100

In 1637 nam Gheridts gelijknamige zoon, die de
jonge werd genoemd, de pacht over op de toen geldende
voorwaarden. Sinds 1639 verviel de seynde en werd de
pachtsom vastgesteld op 16 mud koren (driekwart rogge
en een kwart boekweit) en ƒ 100 per jaar, plus ƒ 3 per
gesloten contract. De vanouds geldende verplichtingen
tot onderhoud (bijvoorbeeld jaarlijks 100 eikenheesters,
populieren of wilgenpoten planten) en de herendiensten
(vijf tot zes maal per jaar met paard en wagen) bleven in
stand.101

C. Gheridt Gheridt Broek de jonge bezat in 1634 in Broek-
hoven onder andere een akker met eenen steert over
de bane en de aanstede die zijn gelijknamige broer
bewoonde.102 Bij een erfdeling met deze broer in 1595
viel hem land in de herdgang Oerle toe.103

6. Barbara Gerits Broek, gehuwd met Jan Laureijs Jan Berthout
Spijckers.

7. Catalyn Gerits Broek trouwde met Joost Denis Adriaen
Mutsaerts. Haar tweede man werd Jan Jan Jans de jonge die
Wit.

8. Wouter Broek bezat en bewoonde in Utrecht seeckere huy-
singe ende hoffstede, mitz gaiders seecker achterhuysgen,
staende ende geleghen op het oude kerchoff aende noortzijde
(...), streckende van voeren van het oude kerchoff tot achter
in Sint Annastraet alias den Vuijlsteech.1®* Over zijn andere
bezittingen100 is vermoedelijk meer te vinden in de admini-
stratie van het kapittel, dat doorspekt is van zijn aantekenin-
gen en af en toe complete bescheiden over zijn eigendommen
bevat.106

Hij stierf te Utrecht op 23 juni 1612 en werd begraven ach-
ter in het midden van de domkerk. Zijn graf is verdwenen ten
gevolge van de cycloon, die de kerk op 4 augustus 1674 ver-
woestte.

§ 4. De correspondentie

Er zijn vier brieven aan Wouter Broek bewaard gebleven. Een daar-
van is regelrecht genealogisch en heraldisch van aard, de andere
geven inlichtingen over de naaste familie.

Brief l, uit 1565, was een antwoord van Henrick Broek, bode
van de Raad van Brabant te Sint-Oedenrode, aan heer Wouter,
die had gevraagd om genealogisch materiaal. Henrick noemt wij-
len mr. Jan Broek10', secretaris van 's-Hertogenbosch, zijn neef.
Deze was minstens sinds 1525 notaris in Den Bosch, waar ook zijn
vader woonde, Henrick Broek Marlens; Agnes Willem Watermaels
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Broek in de Sint-Janskerk te 's-Her-
togenbosch (Smits. De grafzerken,
274).

108. A. Schuuelaars. Heren van de
raad. Bestuurlijke elite van
's-ffertogenhoxch in de stede-
lijke samenleving ! 500-1580
(Nijmegen. 1998)453.

109. R A N B , Collectie Cuypers van
Velthoven 173.

110. A. van den Bichelaer, Het nota-
riaat in Stad en Meierij van
's-Hertogenhosch tijdens de
Late Middeleeuwen (1306-
1531) (Amsterdam, 1998) bij-
lage 1. no. 69.

was zijn moeder.108 Meester Jan Broek had als notaris een keizer-
lijke bevoegdheid. Hij was minstens sinds 1537 gezworen klerk ter
secretarie in Den Bosch.109 Sinds 6 april 1541 was hij een van de
vier stadssecretarissen. Dit ambt oefende hij uit tot zijn overlijden
op 28 december 1559.

Tweemaal trad hij in het huwelijk: eerst met Maria Adriaens
van der Mazen en vervolgens met Henricxken Jacop Spijckers,
weduwe van Daniel Daniels van Vlierden. Rond 1554 werd hij
voor de tweede keer weduwnaar.110 Zijn zoon Adriaen stierf op
19 december 1605, diens vrouw Jutken op 3 augustus 1618 en
hun dochter Jenneken op 19december 1603.Zij werden begraven
onder de zerksteen van meester Jan in de Sint-Janskerk te 's-Her-
togenbosch. Daarop prijkt een gevierendeeld familiewapen, waarin
kwartier I het wapen-Broek geeft: in het schildhoofd een naar heral-
disch links gaande leeuw. Kwartier II toont 2 + l gesteelde bol-
len (het wapen-Van der Mazen?), III een gekroonde hamer en IV
een meesterteken.111 Beide laatste kwartieren kunnen aanduidin-
gen zijn van het ambacht van Jans vader Henrick Broek.

Adriaan Brok (1775-1834), koster van Sint-Oedenrode, verrichtte
genealogisch onderzoek naar zijn familie(naam). „Aangedreven
door prijselijk nieuwsgierigheid om wettelijk te kunnen bewijzen
de waarheid van veele zaaken betreffende ons Geslacht (onder ons
bij overlevering bewaard) heeft mij doen ondernemen allen nog
voorhande zijnde doopschriften der oude tijden te overzien en ben
daarin zoo verre geslaagd dat bij wettige bescheiden bleek de echt-
heid dier overleveringen uitgezonden deze enkelde naamenlijk: dat
onzen Stam Broek (zoo als dezen geslachtnaam van aller oude
tijden geschreven wierd) één der oude bevoorrechte Brabantsche
familiën geweest zij. Echter kan men de waarheid dezer zaak met
eenigen grond veronderstellen; wijl de Wapenschild of Blazoen van
deze Familie Broek (afgetrokken van een zegel hangende aan een
Schepenbrief, gepasseert ten jaare 1377, hieronder vertoont) juist
met dat van het oud Brabantsch Adelijk geslacht Baex overeenkomt
(denkelijk dat deze twee familiën eenen tak hebben uitgewerkt, en
het een van het ander herkomstig zij) alleenlijk met dit verschil dat:
daar het beneden gedeelte van het geslacht Bacx zilver is, zoo is dat
ondersten deel van dat van het geslacht Broek goud; dan welk ver-
schil van kleur alleenlijk de oudheid der Geslachte aanduiden."112

Het familiewapen van de Bossche secretaris Jan Broek was dus,
behoudens de looprichting van de leeuw, gelijk aan dat van Wou-
ter Broek. Adriaan Brok te Sint-Oedenrode nam het wapen van zijn
voorvader Jan Back (schepen aldaar in 1377 en 1403) over: het staat
in een gebrandschilderd glas van zijn dorpskerk en vertoont een
gouden schild met een rood schildhoofd, beladen met een omge-
wende, zilveren leeuw.1' ^ Wouter Broek had een wit schild en een
witte leeuw.



In 1529 veroverden de Turkse Otto-
manen onder Soleiman bijna Wenen.
Hendrik van Nassau, heer van Breda,
kwam met militaire steun uit de
Nederlanden. Henrick Broek en zijn
vader waren er bij. Op deze houtsnede
(de linkerhelft) van Hans Schaufe-
lein uit ± 1532 is een deel van het
slagveld te zien.

111 . C.F.X. Smits, De grafzerken
in de kathedrale Sint Janskerk
van 's-Hertogenboxch ('s-Her-
togenbosch, 1912)274. Adriaan
Brok nam een tekening van deze
zerk over, maar beeldde in kwar-
tier IV pompebladeren af (De
staden meyery van 's Hertogen-
bosch ofdezelver beschryving.
Tweede afdeeling, bevattende
eene geographische, historische
en chronologische beschouwing
van de Meden, dorpen, vlek-
ken, heerlykheden, gehuchten en
voornaamste buurtschappen der
meiery, met een naamlijst der
grofiie en geleerde mannen en
kunstenaars, met de wapenen en
naamenvaneenigenderoudade-
lyke geslachten, welken bestaan
hebben. Door, en ten gebruik van
A.C. Broek (Facsimile-uitgave
van een handschrift uit omstreeks
1825; Veghel. 1978)369).

112. Naar een kopie in GAT, Collectie
Brokken 510.

113. P.C. Bloys van Treslong Prins,
Genealogische en heraldische
gedenkwaardigheden in en uit
de kerken der provincie Noord-
Brabant (2 dln.; Utrecht, 1924)
l, 102.

In brief 2, uit 1577, schrijft Isebrant Broek aan zijn broer Wouter,
dat hij het familiewapen niet kent. Verder meldt hij dat kinderen van
hun broers en zus Gerit, Joest en Barbara de studiebeurs te 's-Herto-
genbosch hebben 'verlaten'. Het moet hier het studiefonds betref-
fen dat in 1513 was gesticht door Jan van Oeckel, blijkbaar voor
de familie, want in 1567 was een door Gerit Broeken voorgedra-
gen studiekandidaat, te weten zijn neef Adriaen, al eens afgewezen,
omdat hij te weinig vooropleiding had genoten.114

Brief 3 geeft een overzicht van recente veranderingen in de
naaste familie van heer Wouter en brief 4 behandelt een schuld-
kwestie rond zijn vader.

5. Bijlagen

Brief l

Eersame, goede vrient. Ie heb ontfangen uwen brief den XlXen dach
augusti, bij den welck ghij mij scrijft hoe dat ghij gerne zout weeten van
waer die Broeken gesproeten sijn. Soe sult ghij weeten dat sij gespro-
ten syn van Sint Oeden Roede ende dat daer geweest sijn drie gebroeders
ende hebben gefondeert een beneficie. Ende die selve gebroders die heb-
ben elck verweckt kynderen. Vanden eenen is gecoemen een Aert Broek
ende heeft eenen soen aftergelaeten, dat een minderbruuer is. Ende die
ander een dochter ende eenen soen. Ende waer die vervaeren syn, dat is
mij onkennelyck. Ende den doerden was mijn vader, die sinen vaeder nyet
gekent en heeft, doer syn afiyficheyt vander groter peste geleden hondert
jaer. Ende ie en heb myn vader ooc nyet gekent doer syn coert leven, want
hij hadde gedient koninck Philips, die bleeff in Hispaniën. Ende daer was
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hij bij XVII jaeren, ende was in dienste van hem. Ende ie doen ie was out
XIII jaeren heb ie geweest voer Weenen, doe den Toerk ierst daer quaem,
ende voert in Italiën ende Vrancryck. Dat ie die vrienden ooc nyet voele
gekent en hebbe, dan dat ie nu gewoent hebbe met myn huysvrouwe tot
Roede XXXIII jaeren ende bij haer verweeckt eenen soen. genaempt Jan
Broek, ende V dochteren. Ende doer die groele menichte van dochteren
soe is het geheel ghesleeht vytgaende, dan op mijnen persoen ende mynen
soen. Want in Brabant en weet ie nyemant vanden naeme meer dan mijnen
persoen. Dan wij hebben voele nichten ende neven om het verhuuelycken
dat daer dagelycks geschiet, maer het is een soe eerlick geslecht geweest
ende noch is, van alle die vrienden als tot Sint Oeden Roede is ende woen-
aehtich syn, van goeden leven ende anders. Ende meester Jan Broek, secre-
taris der stadt vanden Bossche, was ons neven. Maer aengaende der wape-
nen, soe en weet ie nyet te scriven. Ie geloeve dat daer wapenen syn, want
sij hebben scepenen geweest ten Bossche ende tot Sint Oeden Roede, maer
byden brant geschiet over LXXX jaeren ende nu bij Marten van Rossem
soe syn die glaese vensters al gedestrueert ende te nyet gedaen. Compt eens
over. Wij sullen met den anderen goedt siere maeken ende drincken eenen
pot wyns met malcanders. Hiermede zyt den heer bevoelen wt Sint Oeden
Roede den XXIIen dach augusti bij u diender wat ie vermach.
Henrick Broek, boede vanden Raede in Brabant.
[In dorso:] Aenden eersamen ende vroemen heeren Wouteren Broek, woe-
nende Tutrecht opde Domkerchoff, sinen goeden vrient tot Tutrecht.
Rpi XVII junii anno 1565.

Brief 2

Lieve ende eersaeme, beminde broeder. Uuen brief hebben ick ontfan-
gen den achtiensten februarii, wuten welcken wij verstaen dat ghij metter
Goedts hulpe wel te pas zijt, het welck wij gemen van u hooren. Alsoe
salt ghij weeten dat met ons vaeder ende allen ons vriende noch inden
ouden staet zijn, besunder Alijt moij tot Berckel, die welcke gepasseert
is, God wilse in genaede neemen, ende ons allen als wij nae sullen noe-
men. Zoe zult ghij weeten dat wij een erfhuijs ghehouden hadden, ghe-
lijck wij u ontboeden hadden, wuijt welcken erfhuijs gemaeet was ontrent
VI honden ende een en vijftich gulden ter goeder rekeninge. Daer heb-
ben wij allen schuit aen afgetoegen, het sij aen mijoncker. aen den pensier,
aende die boijen, het welck wij u breederbewijsen sullen, dan ick u scrijven
coste, wanneer ghij selver eens wuijt eoempt. Alsoe sult ghij weeten, dat
Joest Mutsaerts omtrent LXXI gulden van wuen geit onder heeft ende Ari-
aen wedue Gerit Broek, ons broeder zaeliger, XVIII gulden, Jan Spijkers
XVII ~ gulden, het welcken u toe eoempt van het haefenlijck goet, tot wuen
gedeijlt. Noch een rent tot Sprang L gulden, dat is altemael dat iek weet dal
u toe gedeijlt is. Joest salt u breeder bewijsen, aengesien hij daer tegens af
is. Voerts van den zarck steen, daer en is niet af gedaen. Ons vaeder heef-
ter den visch man van Tongerlo nae doen verneemen om te doen coemen
van Maestricht op Tongerlo. Soe hebben sij van voirscreven begeijrt theb-
ben van der groote IIII ̂  voet lanck X gulden ende noch eenen daelder van
Tongerlo te brengen, behalven noch eenen man van Den Bosch te doen coe-
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115. In de kantlijn: Dese verco-
pinge der goederen is geschijet
in novembri 1575, van welcke
tijt behoren die renthen haer
loop thebben. Deen helft van
den Hautacker compt ons vader
alleen toe, ende dander heelft
hebben die ander erffgenaemen
vercoft Jan Spijcker opt stomme
kijnts deel inden naem van Peter
Pauwels Meliszone.

116. In de kantlijn: Isebrands derde
hijlick XI februarii 1589 stilo
novo.

117. In de kantlijn: Heeft enen zoon
bij zyn twede huijsvrouwe van
Laerhoven.

l 18. In de kantlijn: Joest woent opte
persoens hoeff.

119. In de kantlijn: Thoijlant tot
Capel leytleech.

120. In de kantlijn: Mijn rent op Rut
Moffen heeft Joest tot zyn los-
singe wtter gevanckenisse tot
Boemel anno 1588 laten lossen.

121. In de kantlijn: Beijde Gerharden
Broek zyn genou wet.

122. In de kantlijn: Insgelix alle Bar-
baren kijnder, op Wouter nae.

123. In de kantlijn: Adela Brocx is
overleden.

124. In de kantlijn: Die thienden tot
Goerle hebben Jans kijnderen
noch.

men om allen dingen op te setten, soe dunct ons vaeder dat het hoege loe-
pen soude. Ende oock soe weeten wij van die waepen niet. Voirts en weet
ick u niet sunderling tscrijven, dan dat daer iemant is die de burssen tot
Bos vervolgen sal. Gerit ons broeders zoon zaeliger verlaetsse, Joest ons
broeders zoon verlaetse, Jan Spijckers kijnder verlaetense oock ende ick
hebbe gheen zooenen, Adriaen ons neeve is pensiers cnecht tot Tongerlo.
Voerts bedancke ick u seer van u fraijcheijt die ghij ons gesonden haddet.
Meester Willem was daer wel soe blij medt als oft ghij hun een gouencroe-
nen gesonden haddet. Hij ghinck daer sonder vertuijven rnedt nae het huijs
van Loon. Daer was mijn heer van Tilborch. Alsoe lieven broeder en weet
ick u niet sunderlingh tscrijven van eenig nieuwe tijng, aengesien ghij tot
Wutrecht beeter ende breeder seekerheijt hoort van Brueesel ende van die
Staeten dan wij tot Tilborch doen. Voerts doet ons lieven vaeder, de welcke
bij mij nu ter tijt woenechtichis, seer hertelijck groeten ende ick medt mijn
huijsvrou. Hebbe niet meer op dit pas, dan god sy medt u.
Gescreven metter haest bij mij, Isebrant Broek, den neegentiensten febru-
arii anno 77.115

Brief 3
Een eewigen welvaert ende gesontheijt sij gescreven aen u, mijn seer lie-
ven ende beminde broeder. Wuet eerbaerheijt sult weten als dat medt ons
altesaemen noch seer inden ouden staet is. Hopende dat medt u lieden oock
is, dan alleennelijcken dat ick wederom gehoudt zij ende hebben getroudt
den elfften februarii anno 89 Adriaen Hessels dochter, de nichte van Adri-
aen die tot Wuens woenechtich is.116 Ende was noch jonge dochter, waer
meden ick seer wel te vreden sij. Ende hebben eenen soon gehouden van
mijn ander huijsvrou, de welcke oudt is omtrent vierdalff jaer ende nu
noch woenechtich op die hoeven.11' Ende Joest ons broeder is woenech-
tich op die pastoerij.118 Ende Barbar ende Katelijn ons susters sijn oock
noch woenechtich op die hoeven. Ende voerts aengaenden ons hoijlandt
tot Cappel en coempt geen profijt af, noch het wort niet gehoijt.119 Ende
het rentken het welcken wij hadden op Rut Hoffen heeft Joest ons broe-
der opgelicht, het u metten sijnen120, het welcken hij gedaen heeft doer
groeten gebreck van gelden, doer oersaeck van swaeren gevanckenis die
welcken hij gehadt heeft. Ende is gestelt het besten niet ten lesten te heb-
ben, het welcken syn schuit niet en is, want het fortuijn is hun te seer
tegen geloepen. Godt almechtich wilt wederom versien in een beter. Gerit
ons broers soenen sijn beijden gehoudt.121 Barbar kijnder sijn gehoudt op
eenen soon nae.'22 Jan ons broers dochter, de welcken Antonis Willems
Tooten getroudt hadden, is overleeden.123 Ende die tienden is noch aen
hunlieden handen.124 Voerts en weet ick u niet sunderlincx te scrijven,
dan dat wij den almogenden heer willen bidden om eenen minnelijcken
goddelijcken peijs. Ende dat wij malcanderen in gesontheijt noch moegen
besoecken, dat souden wij noch geijrnen sïen. Kennen God almechtich,
die u ende ons altesaemen wil bewaeren in sijn heijliger protectie. In haest
desen XXVIIen martii anno 90.
Groet ons Nelmoijer seer.
Isebrandt Broek ende Adriaen Hessels.
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Brief 4
Aen u ghescreeven. mijn beminde ende discreeten broeder. Weet hoe dat
wij noch altemael wel te pas zijn. Soe wij hoepen ende verstaen dat ghy
oock zijt (God heb lof). Voert aen, weet lieve broeder, dat wij altemael
seer vriendelijck op u begheeren, dat gij nu te kermisse eens tot coemen
wilt. Dat is den ierste sondach nae sinte Bertholomeeus. Ende soe coemt
dan wt, moechdij eenich sins, twant het is tonsent waert nu altemael wel
te pas. Ende de vrienden sullen oock wt coemen, twant het mocht met ons
ouders anders coemen dat wij niet meer kermis te saemen en hielden. Ende
het souden ons moeder seer groetelijck aengeneem geeven dat ghij eens
wt quaemt. Ende ons vaeder oock. dat hun seer nae u verlanct, dat sij u in
soe langen niet gesien en hebben. Ende voert weet dat wij verstaen van u
dat ghij gheen brieven van ons ontfangen en hebt. Ende weet dat ick eenen
brief gescreeven hadt. die wij u sonden mei Dingens man, doen hij laetse
hier was, mer hij en quam tonsent noet. Ende noch eenen met Dirck Back,
doen hij laetse voer dees reijs tonsent was. Ende noch oock noch eenen met
Claeus Jansen volck. Mer weer ghij er oock eenich ontfangen hebt, dat en
weet ick niet. ick en hebber noet antwoert op ontfangen. Ende voert noch
weet dat mij vaeder u ontbiet dat ghij Henrick Dingens man eens te kennen
geeft van Henrick Claeus Heijn Metten, van hetgheen dal hij hum schul-
dich bleeven is ende ons vaeder voer beschaemt sal zijn, ofte sal moeten
betaelen, twant dat hij er voer gesproecken heeft ende to beholpen heeft,
ende hij om ons vaeders twil oock deede. Ende soe wij verstaen, soe sal
hijt op ons vaeder versuecken, twant ons vaeder en salder niet eens om
te Bredae durren coemen, twant hij heeft wt syn selfs buijl voer hum ver-
leet XXVII stuijvers, ende dan wil hij een croen voer sijn moeten hebben.
Ende hij sal nu te kermisse wl coemen. Dan salder ons vaeder seer voer
beschaemt weesen, niet meer op deeser tijt. Ende coemt te kermisse wt,
moechdij ennich sins. soe moechdij besien hoet met ons altemael is. Ende
is dies niet, soe sal ick u noch eens vanallenswatscrijven. Ende voert doen
wij u altemael seer groeten.
Gescreven bij mij, Isebrant Gerit Broek, op sinte Lauwerijs dach. U
broeder. Vale.
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