 
 
Genealogie van Cornelis Goderts van den Broeck [903].


Generatie I

I.	Cornelis Goderts van den BroeckVoornaamCornelis GodertsBroeck, van den [903]AchternaamBroeck, van den,Cornelis Goderts [903] [903], 
	2 kinderen:
1.	Jodocus Cornelis Goderst (Joost)VoornaamJodocus Cornelis GoderstBroeck, van den [1280] *1530AchternaamBroeck, van den,Jodocus Cornelis Goderst [1280] *1530VoornaamJoostBroeck, van den [1280] *1530AchternaamBroeck, van den,Joost [1280] *1530 [1280], geb. circa 1530, begr. te Breda [nb] op 10 jul 1612, volgt II [blz. ].
2.	Cornelie Cornelis GodertsVoornaamCornelie Cornelis GodertsBroeck, van den [1574]AchternaamBroeck, van den,Cornelie Cornelis Goderts [1574] [1574], tr.[661] met Jan van OstaijenVoornaamJanOstaijen, van [1824]AchternaamOstaijen, van,Jan [1824] [1824], RK, haver- en wijnkoopman, schepen, lid van de tienraad, In 1582 benoemd tot schepen. Tussen 1584 tot 1590 lid van de Tiensraad. Zat tussen 1585 en 1589 in de weeskamer. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Generatie II

II.	Jodocus Cornelis Goderst (Joost) van den BroeckVoornaamJodocus Cornelis GoderstBroeck, van den [1280] *1530AchternaamBroeck, van den,Jodocus Cornelis Goderst [1280] *1530VoornaamJoostBroeck, van den [1280] *1530AchternaamBroeck, van den,Joost [1280] *1530 [1280], (zn. van I [blz. ]), geb. circa 1530, RK, burgemeester, schepen, luitenant van de drossaard/stadhouder, begr. te Breda [nb] In de Grote Kerk op 10 jul 1612, In 1568 schepen. Was in 1575 burgemeester van Breda. In 1578 weesmeester. In 1579 schepen. In 1580 weesmeester. In 1582 burgemeester. In 1583 stadhouder. In 1586 burgemeester. Op1-10-1603 getuige bij doop te Breda, relatie[654] met ??Voornaam??- [1943] []1617Achternaam-,?? [1943] []1617 [1943], begr. te Breda [nb] in de Grote Kerk op 12 okt 1617.
	Uit deze relatie 6 kinderen:
1.	PeterVoornaamPeterBroeck, van den [1281] *1557AchternaamBroeck, van den,Peter [1281] *1557 [1281], geb. circa 1557, ovl. (minstens 68 jaar oud) na 14 aug 1625, volgt IIIa [blz. ].
2.	Johannes Jodoci (Jan)VoornaamJohannes JodociBroeck, van den [1928] *1560AchternaamBroeck, van den,Johannes Jodoci [1928] *1560VoornaamJanBroeck, van den [1928] *1560AchternaamBroeck, van den,Jan [1928] *1560 [1928], geb. circa 1560, begr. te Breda [nb] op 9 okt 1625, volgt IIIb [blz. ].
3.	Dingna JodociVoornaamDingna JodociBroeck, van den [1515] *1578AchternaamBroeck, van den,Dingna Jodoci [1515] *1578 [1515], geb. circa 1578, RK, begr. te Breda [nb] In de Grote Kerk op 25 jun 1622, tr.[660] met Dingmannus (Dingman) van der LochtVoornaamDingmannusLocht, van der [1516] *1573AchternaamLocht, van der,Dingmannus [1516] *1573 [1516], geb. circa 1573, RK, schepen van Breda, lid van de Tienraad, burgemeester, begr. te Breda [nb] in de Gorte Kerk op 29 aug 1631, Werd meerdere keren voorgedragen voor het schepenambt, maar werd pas in 1598 benoemd. Werd in 1592 benoemd in de Tienraad. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
4.	Gertrudis JodociVoornaamGertrudis JodociBroeck, van den [9215] †1633AchternaamBroeck, van den,Gertrudis Jodoci [9215] †1633 [9215], RK, ovl. na 17 okt 1633, Op 29-12-1585 en 17-10-1633 getuige bij doop te Breda, tr.[659] met Peter van HegelsomVoornaamPeterHegelsom, van [1513] †1633AchternaamHegelsom, van,Peter [1513] †1633 [1513], RK, ovl. voor 17 okt 1633, In 1582 benoemd tot stadssecretaris. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5.	Catharina Jodoci CorneliiVoornaamCatharina Jodoci CorneliiBroeck, van den [9216] †1614AchternaamBroeck, van den,Catharina Jodoci Cornelii [9216] †1614 [9216], RK, ovl. na 2 okt 1614, Op 21-1-1589 en 9-7-1611 getuige bij doop te Breda. Op 2-10-1614 getuige bij doop te Princenhage.
6.	Joanna JodociVoornaamJoanna JodociBroeck, van den [9230] †1606AchternaamBroeck, van den,Joanna Jodoci [9230] †1606 [9230], RK, ovl. na 29 aug 1606, Op 29-8-1606 getuige bij doop te Breda.

Generatie III

IIIa.	Peter ´de jonge´, ?? van den BroeckVoornaamPeterBroeck, van den [1281] *1557AchternaamBroeck, van den,Peter [1281] *1557 [1281], (zn. van II [blz. ]), geb. circa 1557, student, schepen, lid van de tienraad, ovl. (minstens 68 jaar oud) na 14 aug 1625, Studeerde in 1577 theologie in Leuven. Werd in 1582 benoemd tot schepen van Breda. Zat tussen 1586 en 1588 in de tienraad. Op 29-8-1606 getuige bij doop te Breda. Op12-2-1612 getuige bij doop te Princenhage, tr.[655] met Catherina Petri (Catelijn) FraijenVoornaamCatherina PetriFraijen [1282] []1625AchternaamFraijen,Catherina Petri [1282] []1625VoornaamCatelijnFraijen [1282] []1625AchternaamFraijen,Catelijn [1282] []1625 alias Fraey [1282], dr. van Pieter Fraeij [1283] (deken van het leerlooiers- en schoenmakersgilde), begr. te Breda [nb] In de Grote Kerk op 14 aug 1625.
	Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1.	GerardusVoornaamGerardusBroeck, van den [1956] *1607AchternaamBroeck, van den,Gerardus [1956] *1607 [1956], ged. RK te Breda [nb] op 30 aug 1607, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Breda [nb] op 8 aug 1631, volgt IVa [blz. ].
2.	MariaVoornaamMariaBroeck, van den [9251] †1631AchternaamBroeck, van den,Maria [9251] †1631 [9251], RK, ovl. na 8 jan 1631, Op 8-1-1631 getuige bij doop te Breda, tr.[3345] met Jacobus OrthenVoornaamJacobusOrthen [9252] †1631AchternaamOrthen,Jacobus [9252] †1631 alias Ortsen [9252], RK, ovl. na 8 aug 1631, Op 8-8-1631 getuige bij doop te Breda. Uit dit huwelijk geen kinderen.
IIIb.	Johannes Jodoci (Jan) alias Johan Joost van den BroeckVoornaamJohannes JodociBroeck, van den [1928] *1560AchternaamBroeck, van den,Johannes Jodoci [1928] *1560VoornaamJanBroeck, van den [1928] *1560AchternaamBroeck, van den,Jan [1928] *1560 [1928], (zn. van II [blz. ]), geb. circa 1560, RK, schepen van Breda. huwelijksgetuige van zijn zoon Godefridus Jan Joosten (Godert) van den BroeckVoornaamGodefridus Jan JoostenBroeck, van den [1941] *1596AchternaamBroeck, van den,Godefridus Jan Joosten [1941] *1596VoornaamGodertBroeck, van den [1941] *1596AchternaamBroeck, van den,Godert [1941] *1596 [1941] (IVb [blz. ]) en Cornelia Jan Willems (Cornelie) RooversVoornaamCornelia Jan WillemsRoovers [133] *1597AchternaamRoovers,Cornelia Jan Willems [133] *1597VoornaamCornelieRoovers [133] *1597AchternaamRoovers,Cornelie [133] *1597 [133] r[57] te Breda [nb] in apr 1622, begr. te Breda [nb] in de Grote Kerk op 9 okt 1625, Op 16-4-1621 getuige bij huwelijk te Breda, kerk.huw. (ongeveer 25 jaar oud) [657] in 1585 met Catharina Theodorici (Catharina) van GiffenVoornaamCatharina TheodoriciGiffen, van [1929] †1627AchternaamGiffen, van,Catharina Theodorici [1929] †1627 [1929], dr. van Dirk van Giffen [1500], RK, ovl. na 17 mei 1627.
	Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1.	CorneliusVoornaamCorneliusBroeck, van den [1930] *1587AchternaamBroeck, van den,Cornelius [1930] *1587 [1930], ged. RK te Breda [nb] in de Brugstraatkerk op 4 jun 1587 (getuige: Jodocus van den Broeck, Johannes van Oistaijen), doopgetuige van zijn nicht Maria van den BroeckVoornaamMariaBroeck, van den [224] *1632AchternaamBroeck, van den,Maria [224] *1632 [224] (zie IVb [blz. ]) te Breda [nb] op 11 mrt 1632, doopgetuige van zijn neef Cornelis van den BroeckVoornaamCornelisBroeck, van den [270] *1637AchternaamBroeck, van den,Cornelis [270] *1637 [270] (zie IVb [blz. ]) te Breda [nb] op 5 jul 1637, doopgetuige van zijn nicht Maria van den BroeckVoornaamMariaBroeck, van den [283] *1638AchternaamBroeck, van den,Maria [283] *1638 [283] (zie IVb [blz. ]) te Breda [nb] op 12 sep 1638, ovl. (minstens 51 jaar oud) na 12 sep 1638, Op 7-9-1628 en 11-3-1632 en 29-3-1637 en 5-7-1637 en 12-9-1638 getuige bij doop te Breda.
2.	Godefridus Jan Joosten (Godert)VoornaamGodefridus Jan JoostenBroeck, van den [1941] *1596AchternaamBroeck, van den,Godefridus Jan Joosten [1941] *1596VoornaamGodertBroeck, van den [1941] *1596AchternaamBroeck, van den,Godert [1941] *1596 [1941], ged. RK te Breda [nb] op 29 dec 1596, ovl. (minstens 60 jaar oud) na 1 sep 1657, volgt IVb [blz. ].
3.	Maria JansenVoornaamMaria JansenBroeck, van den [161] *1602AchternaamBroeck, van den,Maria Jansen [161] *1602 [161], geb. circa 1602, RK, doopgetuige van haar neef Joannes van den BroeckVoornaamJoannesBroeck, van den [172] *1628AchternaamBroeck, van den,Joannes [172] *1628 [172] (zie IVb [blz. ]) te Breda [nb] op 15 jun 1628, doopgetuige van haar neef Petrus van den BroeckVoornaamPetrusBroeck, van den [202] *1630AchternaamBroeck, van den,Petrus [202] *1630 [202] (zie IVb [blz. ]) te Breda [nb] op 29 jan 1630, doopgetuige van haar nicht Anna Maria van den BroeckVoornaamAnna MariaBroeck, van den [258] *1635AchternaamBroeck, van den,Anna Maria [258] *1635 [258] (zie IVc [blz. ]) te Breda [nb] op 5 jan 1635, ovl. (minstens 42 jaar oud) na 10 nov 1644, Op 15-6-1628 en 29-1-1630 en 23-4-1635 getuige bij doop te Breda, tr.[68] met Joannes Jorissen van VelthovenVoornaamJoannes JorissenVelthoven, van [162] *1597AchternaamVelthoven, van,Joannes Jorissen [162] *1597 [162], geb. circa 1597, RK, doopgetuige van zijn nicht Cornelia van den BroeckVoornaamCorneliaBroeck, van den [218] *1631AchternaamBroeck, van den,Cornelia [218] *1631 [218] (zie IVb [blz. ]) te Breda [nb] op 12 jan 1631, doopgetuige van zijn nicht Maria van den BroeckVoornaamMariaBroeck, van den [224] *1632AchternaamBroeck, van den,Maria [224] *1632 [224] (zie IVb [blz. ]) te Breda [nb] op 11 mrt 1632, doopgetuige van zijn neef Godefridus van den BroeckVoornaamGodefridusBroeck, van den [261] *1635AchternaamBroeck, van den,Godefridus [261] *1635 [261] (zie IVb [blz. ]) te Breda [nb] op 23 apr 1635, ovl. (minstens 47 jaar oud) na 10 nov 1644, In 1627 Wonende in Breda. In 1642 wonende in Ginneken? Op12-1-1631 en 11-3-1632 en 23-4-1635 getuige bij doop te Breda. Uit dit huwelijk 7 kinderen.
4.	AdrianusVoornaamAdrianusBroeck, van den [157] †1635AchternaamBroeck, van den,Adrianus [157] †1635 [157], RK, ovl. na 5 jan 1635, volgt IVc [blz. ].
5.	TheodorusVoornaamTheodorusBroeck, van den [156] †1638AchternaamBroeck, van den,Theodorus [156] †1638 [156], RK, ovl. na 19 jul 1638, volgt IVd [blz. ].

Generatie IV

IVa.	Gerardus van den BroeckVoornaamGerardusBroeck, van den [1956] *1607AchternaamBroeck, van den,Gerardus [1956] *1607 [1956], (zn. van IIIa [blz. ]), ged. RK te Breda [nb] In de Brugstraatkerk op 30 aug 1607 (getuigen: MargaritaVoornaamMargarita- [9232] †1607Achternaam-,Margarita [9232] †1607 [9232], Thomas Cornelij, Johannes Verhoeven, Margarita "uxor" (= vrouw) van Petrus van den Broeck "senioris" (= de oude")), acvocaat, licenciaat in de rechten, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Breda [nb] op 8 aug 1631 Overleed 2 uur na het overlijden van zijn zoon Gerardus, begr. te Breda [nb] In de Grote Kerk op 10 aug 1631, legaat aan kerk door zijn weduwe Maria Donckers betaald, tr.[81] met Maria Melchioris DonkersVoornaamMaria MelchiorisDonkers [193] †1631AchternaamDonkers,Maria Melchioris [193] †1631 [193], RK, ovl. na 10 aug 1631.
	Uit dit huwelijk 2 zonen:
1.	PetrusVoornaamPetrusBroeck, van den [194] *1629AchternaamBroeck, van den,Petrus [194] *1629 [194], ged. RK te Breda [nb] in de Brugstraatkerk op 12 nov 1629 (getuige: Petrus van den Broeck, Helena Godfrieds).
2.	GerardusVoornaamGerardusBroeck, van den [131] *1631AchternaamBroeck, van den,Gerardus [131] *1631 [131], ged. RK te Breda [nb] In de Brugstraatkerk op 8 aug 1631 (getuige: Jacobus Ortsen, Ida van de Venne, Adriana van Tilborch), ovl. te Breda [nb] circa 1631.
IVb.	Godefridus Jan Joosten (Godert) van den BroeckVoornaamGodefridus Jan JoostenBroeck, van den [1941] *1596AchternaamBroeck, van den,Godefridus Jan Joosten [1941] *1596VoornaamGodertBroeck, van den [1941] *1596AchternaamBroeck, van den,Godert [1941] *1596 [1941], (zn. van IIIb [blz. ]), ged. RK te Breda [nb] In de Bugstraatkerk op 29 dec 1596 (getuige: Jodocus van den Broeck, Cornelia Joannis), schepen van Breda, doctor in de medicijnen, ovl. (minstens 60 jaar oud) na 1 sep 1657 1653?, Op 7-9-1628 en 19-9-1632 getuige bij doop te Breda. Op 24-11-1637 getuige bij volmachtverledning te Breda. Op 11-5-1638 getuige bij notaris. Op 10-11-1644 getuige bij doop te Ginneken, otr. (1) [57] te Breda [nb] in nov 1621, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) (Schepenbank) te Breda [nb] in apr 1622 Bruid is jongedochter (getuige: zijn vader Johannes Jodoci (Jan) van den BroeckVoornaamJohannes JodociBroeck, van den [1928] *1560AchternaamBroeck, van den,Johannes Jodoci [1928] *1560VoornaamJanBroeck, van den [1928] *1560AchternaamBroeck, van den,Jan [1928] *1560 [1928] (IIIb [blz. ])) met Cornelia Jan Willems (Cornelie) RooversVoornaamCornelia Jan WillemsRoovers [133] *1597AchternaamRoovers,Cornelia Jan Willems [133] *1597VoornaamCornelieRoovers [133] *1597AchternaamRoovers,Cornelie [133] *1597 [133], geb. circa 1597, RK, doopgetuige van haar nicht Anna Maria van den BroeckVoornaamAnna MariaBroeck, van den [258] *1635AchternaamBroeck, van den,Anna Maria [258] *1635 [258] (zie IVc [blz. ]) te Breda [nb] op 5 jan 1635, ovl. (minstens 60 jaar oud) na 1 sep 1657, Op 23-4-1635 getuige bij doop te Breda.
	Uit dit huwelijk 10 kinderen:
1.	CatharinaVoornaamCatharinaBroeck, van den [155] *1627AchternaamBroeck, van den,Catharina [155] *1627 [155], ged. RK te Breda [nb] In de Brugstraatkerk op 14 jan 1627 (getuige: Adrianus van den Broeck (broer), Theodorus van den Broeck (broer), Anna Biestraeten).
2.	JoannesVoornaamJoannesBroeck, van den [172] *1628AchternaamBroeck, van den,Joannes [172] *1628 [172], ged. RK te Breda [nb] In de Brugstraatkerk op 15 jun 1628 (getuigen: zijn tante Maria Jansen van den BroeckVoornaamMaria JansenBroeck, van den [161] *1602AchternaamBroeck, van den,Maria Jansen [161] *1602 [161] (zie IIIb [blz. ]), Digman van de Locht, Maria Velthoven, Catharina Roovers), ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor 4 jan 1634.
3.	PetrusVoornaamPetrusBroeck, van den [202] *1630AchternaamBroeck, van den,Petrus [202] *1630 [202], ged. RK te Breda [nb] in de Brugstraatkerk op 29 jan 1630 (getuigen: zijn tante Maria Jansen van den BroeckVoornaamMaria JansenBroeck, van den [161] *1602AchternaamBroeck, van den,Maria Jansen [161] *1602 [161] (zie IIIb [blz. ]), Petrus van den Broeck, Maria van Velthoven).
4.	CorneliaVoornaamCorneliaBroeck, van den [218] *1631AchternaamBroeck, van den,Cornelia [218] *1631 [218], ged. RK te Breda [nb] In de Brugstraatkerk op 12 jan 1631 (getuigen: haar aangetrouwd oom Joannes Jorissen van VelthovenVoornaamJoannes JorissenVelthoven, van [162] *1597AchternaamVelthoven, van,Joannes Jorissen [162] *1597 [162], Joannes van Velthoven, Maria Donckers, Maria van den Broeck).
5.	MariaVoornaamMariaBroeck, van den [224] *1632AchternaamBroeck, van den,Maria [224] *1632 [224], ged. RK te Breda [nb] In de Brugstraatkerk op 11 mrt 1632 (getuigen: haar oom Cornelius van den BroeckVoornaamCorneliusBroeck, van den [1930] *1587AchternaamBroeck, van den,Cornelius [1930] *1587 [1930] (zie IIIb [blz. ]), haar aangetrouwd oom Joannes Jorissen van VelthovenVoornaamJoannes JorissenVelthoven, van [162] *1597AchternaamVelthoven, van,Joannes Jorissen [162] *1597 [162], : Joannes van Velthoven, Cornelis van den Brouck, Joanna Biens), ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 12 sep 1638.
6.	JoannesVoornaamJoannesBroeck, van den [240] *1634AchternaamBroeck, van den,Joannes [240] *1634 [240], geb. te Breda [nb], ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Breda [nb] op 1 jul 1700, volgt V [blz. ].
7.	GodefridusVoornaamGodefridusBroeck, van den [261] *1635AchternaamBroeck, van den,Godefridus [261] *1635 [261], ged. RK te Breda [nb] in de Brugstraatkerk op 23 apr 1635 (getuigen: zijn aangetrouwd oom Joannes Jorissen van VelthovenVoornaamJoannes JorissenVelthoven, van [162] *1597AchternaamVelthoven, van,Joannes Jorissen [162] *1597 [162], Joannes van Velthoven, Anna Borremans), doopgetuige van zijn neef Godefridus Joannes van den BroeckVoornaamGodefridus JoannesBroeck, van den [2342] *1670AchternaamBroeck, van den,Godefridus Joannes [2342] *1670 [2342] (zie V [blz. ]) te Breda [nb] op 19 apr 1670, ovl. (minstens 34 jaar oud) na 19 apr 1670.
8.	CornelisVoornaamCornelisBroeck, van den [270] *1637AchternaamBroeck, van den,Cornelis [270] *1637 [270], ged. RK te Breda [nb] in de Brugstraatkerk op 5 jul 1637 (getuigen: zijn oom Cornelius van den BroeckVoornaamCorneliusBroeck, van den [1930] *1587AchternaamBroeck, van den,Cornelius [1930] *1587 [1930] (zie IIIb [blz. ]), Cornelis van den Broeck, Beatrice van Sorgen (vrouw van Joannes de Bruijn), Anna Booch), ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 26 feb 1640.
9.	MariaVoornaamMariaBroeck, van den [283] *1638AchternaamBroeck, van den,Maria [283] *1638 [283], ged. RK te Breda [nb] in de Brugstraatkerk op 12 sep 1638 (getuigen: haar oom Cornelius van den BroeckVoornaamCorneliusBroeck, van den [1930] *1587AchternaamBroeck, van den,Cornelius [1930] *1587 [1930] (zie IIIb [blz. ]), Cornelis van den Broeck, Beatrix de Bruijn).
10.	CornelisVoornaamCornelisBroeck, van den [300] *1640AchternaamBroeck, van den,Cornelis [300] *1640 [300], ged. RK te Breda [nb] in de Brugstraatkerk op 26 feb 1640 (getuige: Wilhelmus van der Locht, Maria van Everdonck).
	Godefridus Jan Joosten (Godert) van den BroeckVoornaamGodefridus Jan JoostenBroeck, van den [1941] *1596AchternaamBroeck, van den,Godefridus Jan Joosten [1941] *1596VoornaamGodertBroeck, van den [1941] *1596AchternaamBroeck, van den,Godert [1941] *1596 [1941], tr.(2) [1962] met Catharina Peeters van AlffenVoornaamCatharina PeetersAlffen, van [1952]AchternaamAlffen, van,Catharina Peeters [1952] [1952].
	Uit dit huwelijk geen kinderen.
IVc.	Adrianus van den BroeckVoornaamAdrianusBroeck, van den [157] †1635AchternaamBroeck, van den,Adrianus [157] †1635 [157], (zn. van IIIb [blz. ]), RK, raadsheer, schepen in Breda, licentiaet inde rechte, burgemeester, president deser stadt Breda, ovl. na 5 jan 1635, In 1633 en 1635 Schepen te Breda. Op 19-9-1632 getuige bij doop te Breda, tr.[104] met Regina de BruijnVoornaamReginaBruijn, de [257] †1635AchternaamBruijn, de,Regina [257] †1635 [257], ovl. na 5 jan 1635.
	Uit dit huwelijk één dochter:
1.	Anna MariaVoornaamAnna MariaBroeck, van den [258] *1635AchternaamBroeck, van den,Anna Maria [258] *1635 [258], ged. RK te Breda [nb] in de Brugstraatkerk op 5 jan 1635 (getuigen: haar aangetrouwd tante Cornelia Jan Willems (Cornelie) RooversVoornaamCornelia Jan WillemsRoovers [133] *1597AchternaamRoovers,Cornelia Jan Willems [133] *1597VoornaamCornelieRoovers [133] *1597AchternaamRoovers,Cornelie [133] *1597 [133] (zie IVb [blz. ]), haar tante Maria Jansen van den BroeckVoornaamMaria JansenBroeck, van den [161] *1602AchternaamBroeck, van den,Maria Jansen [161] *1602 [161] (zie IIIb [blz. ]), Godefridus van de Broeck, Petrus de Bruijn, Maria van Velthoven).
IVd.	Theodorus van den BroeckVoornaamTheodorusBroeck, van den [156] †1638AchternaamBroeck, van den,Theodorus [156] †1638 [156], (zn. van IIIb [blz. ]), RK, ovl. na 19 jul 1638, tr.[111] met Maria JansenVoornaamMariaJansen [281] †1638AchternaamJansen,Maria [281] †1638 [281], RK, ovl. na 19 jul 1638.
	Uit dit huwelijk één zoon:
1.	Balthasar HeronimusVoornaamBalthasar HeronimusBroeck, van den [282] *1638AchternaamBroeck, van den,Balthasar Heronimus [282] *1638 [282], ged. RK te Breda [nb] in de Brugstraatkerk op 19 jul 1638 (getuige: Helena Jansen).

Generatie V

V.	Joannes van den BroeckVoornaamJoannesBroeck, van den [240] *1634AchternaamBroeck, van den,Joannes [240] *1634 [240], (zn. van IVb [blz. ]), geb. te Breda [nb], ged. RK te Breda [nb] in de Brugstraatkerk op 4 jan 1634 (getuige: Cornelis Hulshouts, Maria van Velthoven), ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Breda [nb] op 1 jul 1700, begr. te Breda [nb] Grote Kerk op 4 jul 1700, In 1669 wonende te Breda, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 25 jaar oud) [824] (Schepenbank) te Breda [nb] op 2 jul 1669 met Maria Isabella alias Maria Elisabeth BoterschotVoornaamMaria IsabellaBoterschot [2341] *1644AchternaamBoterschot,Maria Isabella [2341] *1644 [2341], geb. te Brecht [an, België] circa 1644, RK, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Breda [nb] op 4 jul 1700, begr. te Breda [nb] Grote Kerk op 9 jul 1700, In 1669 wonende te Brecht.
	Uit dit huwelijk één zoon:
1.	Godefridus JoannesVoornaamGodefridus JoannesBroeck, van den [2342] *1670AchternaamBroeck, van den,Godefridus Joannes [2342] *1670 [2342], ged. RK te Breda [nb] in de kerk aan de Nieuwstraat op 19 apr 1670 (getuigen: zijn oom Godefridus van den BroeckVoornaamGodefridusBroeck, van den [261] *1635AchternaamBroeck, van den,Godefridus [261] *1635 [261] (zie IVb [blz. ]), Godefridus van den Broeck, Lucia Joanna Boterschot).
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