
Brief I 

Aen den Ed[ele] Hove van Utrecht 
 
Geeft oidmoedeli[ck] [ootmoedig, nederig] te kennen Johan Casembrooth, here van 
Reijnesteyn etc. als testamentair momber [executeur testamentair] over Anna Elisabeth van 
Reede, vrou[w]e van Suylen etc. nu getrouwt aen heere Hendrick Jacob  Tuyl van  
Sero[o]skercke, 
 
Dat heere Gerard van Re[e]de van Nederhorst sich onderstaen hebbende [zich verstout had] 
met een rottingh [(wandel)stok] in de kercke van Westbroeck uijt te slaen de wapens van heer 
Adam van Lockhorst ende vrou[w]e Swana van Ledenberch, in haer leven heer ende vrou[w]e 
van Suylen [en] Westbroeck etc. [die] by [lees: hij] den suppliant [eiser, verzoeker] 
q[ualitat]e q[u]a [als executeur testamentair] opt choor vande selve kercke heeft doen stellen. 
[Daarover]  hadde hy suppliant [verzoeker] sich daer over by requeste [verzoek] aen dese 
Ed[ele]  Hove geadresseert ende op syn te kennen geven verwac[h]ten app[ointeme]nt van 
interdictie [aanzegging van verbod] tegen gemelte h[ee]re van Nederhorst ende allen 
anderen van sulcke of diergelycke meer te doen directel[yck] ofte indirectel[yck] op seeckere 
groote poene [zware boete] jegens de heere van den lande [de overheid] te verbeuren  
Welcke interdictie aen den voors[chreven] Nederhorst gedaen  synde oock ten dage dienende 
was gecontinueert [dit verbod gold en geldt nog steeds]. 
 
Dat alhoewel dienvolgens niemant sich hadde behoren onderstaen die voors[chreven] wapens 
by de suppliant gestelt synde wederomme uyt te slaen ofte wech te nemen, noch oock iet 
diergelycx in regard [ten opzichte] van de wapenen van de ov[er]leden h[ee]re van Suylen op 
andere plaetse staende te doen ende noch veel min die gene dewelcke kennisse van 
voorg[enoemde] interdictie  hadde emmers konden hebben,  
[Derhalve] was  echter den suppliant geheel vremt voorgekomen, dat des niettegenstaande de 
voorg[enoemde] h[eer]e Tuyl van Sero[o]skercken onaengesien die memorie ende 
gedachtenisse  van de overleden h[ee]r ende vrou[w]e  van Suylen bij gelegenhyt veelvoudige 
consideratie in venerabile achtinge en estime behoorde te syn [de hoogachting die de 
overleden heer en vrouw van Zuilen toekomt], ende insonderheyt  oock dewijle [omdat] 
de selve geweest synde grootvader ende grootmoeder maternel [van moederszijde] van syn 
huysvrouw, sy alle haere goederen ende middelen by successie [erfopvolging] hadde 
v[er]cregen, sich met allen hadde laten geluften [geloften] die wapenen van de voorn[oemde] 
h[ee]r ende vrou[w]e van Suylen door een glasenmaecker uyt de kercke van Westbroeck doen 
nemen,  nae[de]mael  [en later] oock de wapenen van de h[ee]re [ende] vrau[w] van 
Rennenberch ende gemelte here van Suylen, gestaen hebbende  voir in de gevel van de kercke 
tot Suylen neffens het wapen van de Ed[ele] Mog[ende] Heeren Staten deser provincie. 
 

Brief II 
 

Aen den Ed[ele] hove van Utrecht 
 
Heeft ootmoedelyk te kennen gegeven Johan Casembroot heere van Rijnesteyn etc. voor den 
selve als testamentaire  momber ende voogt over jo[nck]v[rouwe] Anna Elisabeth van Rheede, 



naegelaten onmundige dochter van vr[ouw]e Elsabeth van Lochorst sal[i]ger. geproc[u]reert 
by den heere Gerart van Rheede van Nederhorst.  
Dat hij suppliant in de voors[chreven] qualiteit geduijrende de minderjarigh[ey]t van de selve 
onmundige geexerceert heeft het recht van patronaatchap over de kercke in Westbroeck  
 
Ende dat deselve kercke seer vervallen is  nu eniger tyt geleden geresolveert synde tot nodige 
reparatie. Oock is belast voir appointment  van dese Ed[ele] Heer  onder andere [besloten] 
deselve te beleggen met een nieuwe vloer […] [Tevens] hadden diversche ingelanden aldaer 
uijt een liberaele gifte ijder een glas daertoe gegeven ende daerinne haere wapens doen stellen 
gel[yck] mede hij suppliant op het choor van deselve kercke hadde doen stellen een glas mette 
wapenen van Lockhorst en Ledenberg, in haer leven heere en vrouwe van Zuyllen en 
Westbroeck van dewelcke het voors[chreven] recht by successie op de onmundige was 
gedevolveert [overgegaan] ende van die sijde alle haere goederen en middelen als eenige 
erffgenaem vercregen hadde. 
Ende alhoewel gemelte heere Gerard van Rhe[e]de van Nederhorst daerbij niet alleen geen 
interesse ter werelt hadde als den saecke hem int minste niet raeckten, noch enig imaginair recht 
hadde om t selve sich in eniger wijse aen te trecken of daermede sich te bemo[e]ijen, maer dat 
ooc  de memorie van deselve des onmundiges voorouderen om sonderlinge redenen bij hem in 
venerable achtinge behoorde te wesen, ten opsichte ooc van het considerabel genot dat hij uijt 
derselver boedel ende naergelaeten goederen jaerlicx  was treckende, hadde echter denselven sich 
soo verre te buijten gegaen, dat hij op maendach voorleden den 23en Novembris [1663] des 
voornoens [voormiddag] ontrent thien uyre met een quaet opseth is gecomen in het dorp van 
Westbroeck vergeselschapt met noch een jonckheer bijde met hair knechts, ende op syne 
aencomste aldaer sijn knechts gesonden heeft om de coster dat hij de kercke soude openen. 
‘t Welck gedaen synde, gemelte heere  [en zijn] gezelschap inde kercke en het choor is 
gegaan, alwaer hy vindende een leer [ladder] staen, neffens het glas dair de wapenen van de 
heer ende vrou[w]e  van het Suylen halve instonden, de coster belast heeft dien le[e]r te 
versetten ter plaetse daar hy hem aenwees twelck op si[j]n bevele afgeset sijnde hy diezelve leer 
persoonl]yck] is op geclommen met een stockje off rottingh in de handen slaende dair meede 
uyt het selts glas de voors[chreven] wapenen  van gemelde heer ende vrouwe van Suylen ende 
dairop de leer wederom afgeclommen synde, ende mette andere heer eenige  woorden hebben 
gewisselt, is hy andermael de selve leer weder op geclommen ende heeft met het zelve stockje 
ofte rottingh weerom uijt geslagen de croon die boven de voors[chreven] wapenen was gestelt. 
Alle t welck alsoo niet anders conde worden opgenomen ende oick inder daet swaere pure 
violentien ende feytelyckheeden gepleeght bij den heer van de regieringh ende in of plaetse dair 
het minste betaempt  oock op te hoochste injurien ende gedachtenis van die persoonen [waaraan 
hij zoveel aan te danken had]. 
 



 



  





 



 



 

 



 



 

 

 


