
Hendrick van Haestrecht schrijft  een oorkonde voor de Westbroekse 
verenigingen: 14 juni 1565 
 
Wy Anselmus Dircxz., Jan Ghysbertsz, die jonge Anthonis van Schaijck, Cornelis 
Dircxs., Gerrit Lam, all woonende inden Achtienhoven, Jacob Ghysberts, Goort 
Gerritzoen, Ghysbert Brechtenzoe[n], Gerrit Goorts., IJsbrant Ghysberts., Jan Dirrxz., 
Claes Aerts., al woonende inde Westbroeck, 
 
Ende voorts alle dye gemeen brueders van  Onsser Liever Vrouwen Heylich cruys, 
ende Sunte Anna Bruderschappen ende sustersschappen in de kerck van Westbroeck, 
mitsgaders wy, alle gemeen buerluyden  van Westbroek ende Achtienhoven. Doen 
condt allen luyde, 
 
Dat wy by gemeen buurspraeck daer op gehouden, met goeden, rype berade, 
geconstitueert ende machtich gemaeckt hebben, constitueeren ende maecken machtich 
by deesen, 
 
Goort Ianss. Garsten, woenende inden Achtienhoven, Joris Jansz. ende Pauwels 
Willemss., woonende inde Westbroeck, kerckmeysters inder tyt inde Westbroeck ende 
hooren naecomelinghe kerckmeysters aldaer,  
 
[hierna worden alle financiële en juridische bevoegdheden opgesomd:]  om der 
voors[chreven]  bruederschappen goederen te meesten orbaer te regieren, in te 
maenen, op te bueren, uut te geven, tegens den schuldenaeren ende andere voor allen 
rechteren des noot synde te ageeren, soo wel in eysschen als int verweeren, 
defenderen, excipieren, replicieeren, duplicieeren, litescontesteren, brieven van 
obligatie te kenne[en] ofte te ontkenne[n], den eedt van niet te calumeren in haerluyder 
constituanten sulle[n], oock productie mit getuygen te doen, te responderen per 
verbum credit vel non,  brieven van munimenten t exeberen, daervan te renuntieren, 
reproceren, salueren in rechten concludeeren, rechts begeeren, sentencie te hooren 
pronuncieeren daervan rappelleren ist noot een ofte meer in hoor plaetse te mogen 
substitueeren van gelycker machte, 
 
Ende voorts generalycken ende spetialycken all te doen dat wy constituanten alle te 
samen  selffs present zynde soude connen of mogen doen, 
 
Belovende vast staen ende onverbreeckelycke te houden ende te doen houden voor 
ons ende onssen naecomelingen alle t gene by den voors[chreven onssen 
geconstitueerde hoorluyder substituten ofte eenich van hem in de voors[chreven]  
huerluyder saecken geboren ende gehanteert  sel woorden onder t verbant onsser 
personen ende goederen roerende ende onroerende tegenwoordich ende toecomende, 
 
Die selve submitterende ende stellende onder heerlycke ende realle [ryale, koninklijke] 
executie s hoofs provinciael t Utrecht ende alle anderen hoven rechteren ende 
gerechten, 
 



Behouden dat dije voor[chreven] geconstitueerden ofte hoeren naecomelinghe 
kerckmeijsters alle jaer des vermaent sijnde gehouden worden worden [sic!] gerechten 
vanden Westbroeck ende Achtienhoven goede reekeninge bewijsen ende reliqua van 
hoerluyde administratie ende bewynt te  doen; 
 
Behonden noch dat sy geconstitueerden voors[chreven gansselycke geen goederen  
vanden voornoemde bruederschappen ende sullen moge vercoepen versetten 
verstellen veralieneren noch verveemden in t geheel ofte deel ; 
 
Ende indien enige losrenten toebehoorende die voors[chreven] bruderschappen t 
enijger tyt offgelost mochten worden, sullen zy van stonden aen gehouden weesen die 
hoeftzomme van dien by advys raedt ende toedoen van den constituanten 
voorn[noemd] ofte hooren naecomelingen wederom te beleggen, hebbende daervoor 
goede suffisante wysheyt. 
 
Oock sellen zij ghehouden wesen den goede dienst vande bruederschappen 
voors[chreven] nae die beste forme in goede raecke ende daecke houden ende niet te 
verminderen 
En die die dyenaren daervan alle halijff jaeren te betaelen sonder hoor constituanten 
voorn[oemd] daer eenige schult intereste by te  hebben 
 
Approberen ende ratificeren voorts wy constituanten voors[chreven] mede mits desen 
alle t genigen by voors[chreven] onssen geconstitueerden ofte enich ban hem off  
yemant anders van onssen voors[chreven] bruederschappen wegen gedaen ende 
gehanteert is, 
 
Ende desen voors[chreven] procuratie ende macht sel geduerenen tot onsse kenlycke 
revocatie ende wederseggen, sonder arch des t oorconde soo hebben wy constituanten 
voors[chreven] desen brieff elcx  onder hanteyckent soe wy elcx van sulcxs 
gewoenlicken syn te doen, 
 
Ende hebben daertoe noch tot meerder zeeckerheyt  t samenlycken gebeden dye 
eersaeme Dirck Janss., schout inde Westbroeck ende Claes Ghysbertss., woenende 
inde Achtienhoven desen brieff vuer ons te gesegelen mit hooren segelen, want wy op 
desen tyt selver geen zegelen en gebruycken dat wy Dirck Janss. ende Claes 
Ghysbertss.  voorgen[oemd] ter bede als vooren geerne gedaen hebben 
 
Gegeven in t iaer ons heeren duysent vyffhondert t sestich, opten viertienden junij. 
Collatie ghedaen tegens  sijn principael brieff geschreven in franscyn [lees: latijn] met 
twee uuythangende segelen, 
 
Is bij my Heynrick van Haestrecht openbaere gheswooren ende gheadmitteerde 
notarys bevonden te accordeeren, in oirkonde […] ‘ 
 



 



 


