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De laatste pastoor van Westbroeki 
 
Anne Doedens en Tonneke Wilmink 

Godsdienstoorlog. 

In de vijftiende en zestiende eeuw was er grote onvrede met de katholieke kerk. De 
kerk was te rijk geworden en dat botste met het ideaal van armoede en eenvoud. De 
geestelijkheid leek zich vooral druk te maken over de eigen maatschappelijke positie 
en zich te weinig te bemoeien met het zielenheil van hun kudde. Ook de bezittingen 
van de kloosters waren velen een doorn in het oog. Veel grondgebied was immers in 
handen van kloosters en kapittels. 

In de noordelijke landen van Europa kwamen protestbewegingen op en daarmee 
kregen deze protestanten ook in Utrecht vaste voet aan de grond. De eerste 
hagenpreek, een kritisch betoog tegen de katholieke kerk, vond in Utrecht plaats in 
1566, bij Loevenhout aan de Vecht, op het grondgebied van het kapittel van St. Jan.

Hij was de pastoor van Westbroek, die '… in zijne jeugd de boeken van Luther met 
ijver gelezen had en daardoor in moeilijkheden gekomen was, maar die thans, op 
zijn ouden dag, toen de protestantsche visitateurs bij hem aandrongen, niet kon 
besluiten, van zijne kerk, die in nood was, eenig kwaad te zeggen…'1   
Ziehier in enkele woorden het dilemma van veel rooms-katholieke geestelijken aan het 
eind van de Middeleeuwen. Volgden zij tijdens de reformatie hun hoofd, hun hart of 
misschien wel hun portemonnee? We kennen in ieder geval de moeizame keuze van 
Hendrick Hendricksz. van Haestrecht, de laatste pastoor van Westbroek. We hebben 
een beeld van wie hij was en hoe hij zich probeerde staande te houden in deze woelige 
tijden en we kennen vooral zijn worsteling om zijn geloofsovertuiging niet te verzaken. 



 
Figuur 1. 

In datzelfde jaar was er in Utrecht een beeldenstorm, waarbij men de 
heiligenbeelden uit de kerken verwijderde. De beelden zouden volgens de 
protestanten in tegenspraak zijn met de geboden uit de Bijbel. Muurschilderingen 
werden overgeschilderd met witkalk, zoals in de kerk van Westbroek. De kerken 
werden sobere gebouwen, zonder afbeeldingen. In de geloofsbeleving kwam de 
nadruk te liggen op de persoonlijke verhouding tot God en de Bijbel.  

De landsheer van Utrecht, de Spaanse koning Filips II, stelde heftige vervolgingen in 
tegen de hervormers en dat was mede de oorzaak van de strijd, de Tachtigjarige 
Oorlog, die Spanje uiteindelijk zou verliezen. In 1580 werd de uitoefening van de 
katholieke godsdienst in de provincie Utrecht verboden en werden de kerken aan de 
protestanten overgedragen. Kloosters werden gesloten. De monniken en nonnen 
kregen als het meezat - en als zij zich niet als katholieken bleven manifesteren - een 
bijdrage in hun levensonderhoud. Er was voor nieuwe katholieke geestelijken geen 
plaats meer. De kapittels werden omgevormd tot protestantse vastgoedbeheerders 
en de bezittingen van de kloosters vervielen aan de Staten van Utrecht, een overheid 
die na de sluiting van de Unie van Utrecht in 1579 deel uit zou gaan maken van de 
nieuwe staat, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.ii 

Vormde het jaar 1580, door het besluit van de Staten een harde cesuur, op lokaal 
niveau verliep de overgang van katholieke religieuze beleving naar een 
gereformeerde veel geleidelijker, ondanks de handhaving van het verbod door 
protestantse, kerkelijke visiteurs. Hetzelfde geldt voor de komst van protestantse 
predikanten, die nogal eens voortkwamen uit de oude katholieke geestelijkheid. 

 

 



Hendrick Hendricksz van Haestrecht: pastoor en vader  

 ‘Een groot dronkaard’, zo betitelt de katholieke historicus L.J. Rogieriii de laatste 
Westbroekse pastoor. Als de man dat al was, had hij bepaald meer kwaliteiten. Zijn 
documenten werden door E.P. de Booyiv betiteld als ´klein dossier in het archief van 
het kapittel van Oudmunster Utrecht'. De meeste stukken geven informatie over de 
vele activiteiten van deze pastoor om aan de kost te komen. In drie stukken komen 
we ook iets meer te weten over zijn persoonlijk leven. 

Terugrekenend moet Van Haestrecht ongeveer in 1530 geboren zijn. Immers in een 
van de archiefstukken vraagt hij in 1581 aan het Hof van Utrecht om hem in zijn ambt 
als notaris te herstellen. Een functie waarvoor hij al sinds 1551 de papieren had. 
Voor die papieren zal hij toch minstens enige jaren gestudeerd moeten hebben en 
dat brengt ons op ongeveer 1530 als zijn geboortejaar. Zoals zijn naam aangeeft 
kwam Hendrick waarschijnlijk uit Haastrecht, een dorp in de buurt van Gouda. 
Ondanks zijn latere werkzaamheden in Westbroek en omgeving keert hij een enkele 
maal terug in zijn dorp van herkomst. Hij moet afkomstig zijn geweest uit een 
gegoede familie, waarin studeren niet ongewoon was. Naast het ambt van notaris 
zien we hem, blijkens het 'kleine archief´, ook nog de ambten vervullen van pastoor 
en secretaris, maar daarover later meer.  

Ook in deze late middeleeuwen waren pastoors tot priester gewijde mannen die 
celibatair leefden. Het valt dan ook op, wanneer men in de archiefstukken een 
vrijgeleide vindt van zijn zoon Cornelis, die diende in het leger van prins Maurits. 
Mede op grond hiervan kan aangenomen worden, dat Van Haestrecht getrouwd was 
of een vaste relatie had, mogelijk al als pastoor. Bovendien weten we dat zijn zoon 
soldaat was in het leger dat de aanhangers van de godsdienst bestreed waar zijn 
vader de kost mee verdiende. We lezen daarvan in het vrijgeleide uit het ‘klein 
archief’, die 'Andries de Vil[l]ers, lu[i]tenant van [de overste] iongheer Arent 
Gruenvel[d]' aan de zoon van Hendrick Hendricksz. in januari 1594 uitreikte in 
Amersfoort. Het document was tevens een getuigschrift. Er wordt in vermeld dat het 
ging om 'Cornelis Henrixs. van Westbroeck, de welcke sekeren tyt [...] ghedient heeft 
voor soldaat'. Cornelis was, zo informeert de tekst ons, actief geweest in de strijd 
tegen de Spanjaarden. In de tijd dat hij deel uitmaakte van de eenheid van de 
bovengenoemde overste had hij zich gedragen 'gelyck een vroom ende goet soldaet 
toe staet ende behoort te doen, [...].'v 

 

In 1594 moet Van Haestrecht al in de zestig zijn geweest; hij was zoals we al zagen 
in ieder geval al in 1551 notaris en in 1565 pastoor. In dat jaar blijkt hij een vrouw en 
kleine kinderen te hebben. Was hij voor de tweede maal getrouwd?  
Er wordt niet meer over zijn pastoorsambt gerept in een brief uit hetzelfde jaar 1594 
in het ‘kleine archief’. Deze brief werd geschreven en ondertekend door Gijsbert 
Adriaensz., burgemeester van Oostveen of Maartensdijk. De ex-pastoor verdient, zo 
blijkt daaruit, nu zijn geld als 'arme en fatsoenlijke schoolmeester' van Oostveen of 
Maartensdijk. De burgemeester verklaarde, dat de arme Van Haestrecht en zijn 
jonge gezin ondersteuning nodig hadden. Hij schreef: 
 



'Ick Gysbert Adriaenss., attesteer en verclaer, hier onder myn hant, als dat eenen 
Heynrick Heynrickz onse gemeente schoelmeyster gheweest heeft den tijt viir ofte 
vijff jaeren en daer voerens ende noch is ende ick anders nijet en weet binnen die tijt 
als een eerlijcke schamele schoelmeyster die schamelijck met syn huyssvrou en 
cleyne kynderen aen de cost can geraecken dan bij goede bijstant van buyten dit 
selffde wil ick verclaeren en Ghijsbert Adriaensz als borghermeyster van t Oostveen 
opte 6e february 1594'.vi 
 
Als de Staten van Utrecht in 1580 de rooms-katholieke godsdienst verbieden is Van 
Haestrecht al minstens vijftien jaar pastoor in Westbroek. De historicus Muller 
meende, dat de man best als predikant had mogen aanblijven.vii Het was immers 
iemand die 'in zijn jeugd de boeken van Luther met ijver gelezen had’, maar die later 
niet kon besluiten kwaad te spreken over zijn (katholieke) kerk, die in nood was. 
 

 
Figuur 2. 
 
Liever dan zijn kerk de rug toe te keren besloot Van Haestrecht de uitoefening van 
het pastoorsambt te staken en ander werk te zoeken. Een integer man, zou je 
kunnen concluderen, die liever van beroep veranderde dan te buigen voor de eisen 
van een nieuwe geloofsrichting.  
Als we een ander stuk uit zijn archief bestuderen mogen we daar zeker de 
kwalificatie ´verdrietige vader´ aan toevoegen. Het betreft een persoonlijke brief aan 
zijn zoon, van wie we niet weten of het om de hiervoor genoemde Cornelis dan wel 
om een andere zoon gaat. De brief werd geschreven in het jaar 1598, een jaar 
waarin Westbroek weer eens door de pest werd bezocht. Van Haestrecht junior blijkt 
daaraan al als kind geleden te hebben. 
Het schrijvenviii is kennelijk een reactie op een eerdere brief van zijn zoon en begint 
met een kritische opmerking over een mantel die de zoon bij zijn vertrek had 
meegenomen of meegekregen en vies terug had laten bezorgen. Bij het kledingstuk 
zat een briefje, waarin de zoon meldde, dat hij naar Hoorn, Enkhuizen en Friesland 
wilde reizen. Als een soort koopman hield hij zich daar in leven door de verkoop van 
spijkers. 



In deze brief aan zijn zoon gaat Van Haestrecht vervolgens in op een tweede epistel 
van zijn zoon, dat kennelijk daarna in Westbroek bezorgd was. Van Haestrecht junior 
blijkt inmiddels al snel weer teruggekeerd te zijn en in Amsterdam te vertoeven. Hij 
schrijft daar te willen blijven en werken. De ex-pastoor reageert daarop met de vraag: 
'heb je daarom mijn huis verlaten, tegen alle beloften in?' De zoon lijkt afstand van 
zijn vader genomen te hebben en niet meer naar Westbroek terug te willen. Zijn 
vroegere vrienden hadden achter zijn rug kwaad over hem gesproken. 'Wat had hij 
nog te zoeken in dat dorp van turfstekers?' 
Van Haestrecht senior reageert daar fel op: ´dat deze Westbroekse vrienden, anders 
dan zijn zoon, hard werkten en een eerlijke boterham in het veen verdienden! Junior 
zou nog nooit een cent hebben bijgedragen aan de huishouding van zijn vader. Hij 
had zijn geld aan drank verspild. Op school was hij ook de makkelijkste niet geweest. 
Vol zelfmedelijden verzucht Van Haestrecht senior dat hij zo zijn best had gedaan. 
Was hij niet veel geld kwijt geweest aan een rij onderwijzers voor zijn zoon? Was 
junior als kind door zijn moeder niet liefdevol verzorgd toen hij zo ziek was geweest 
door de pest? De ex-pastoor schrijft bitter, dat zijn zoon nog zou merken hoe goed hij 
het in Westbroek had gehad, mocht hij over zeven jaar terug willen keren naar de 
ouderlijke woning. En passant refereert de vader even fijntjes aan ‘de gelijkenis van 
de terugkeer van de verloren zoon’ in het Nieuwe Testament. De brief eindigt met de 
vermaning dat de zoon ervoor moet zorgen, op eigen benen te staan, want zijn vader 
kan hem niet helpen als hij zo ver van huis is. 
 
Gedeelte uit een brief van Hendrick van Haestrecht aan zijn zoon, 27 november 
1598. 
 
‘Maer hoe ghy t my gheloont hebt met woorden met warcken [daden], dat maer die 
Almoghenden Heere God,diewelken God ick bidde dat hy u wel vergeven [zal]. En 
soe veel in my is soe heb ick t u verge[ve] overlanghe [allang] ende vergeeft u noch. 
[Ik heb je vergeven en vergeef je nog steeds.] Soe bedach u [bedenk] dat alsoo ghy 
u selven uut den huys hebt gheworpen buyten onse wetenschap [bedenk, je bent 
zonder dat we dat wisten uit huis vertrokken],ende jegens [tegen] ons allen danck 
ende wille [wat we geen van allen wilden], dat ghy u toch eerlicken wilt 
[ge]dragen,dat men nyet nae u omme en siet ende dat ghy soperlicken [sobertjes] 
leeft, want ick die maght nyet en heb omme u buytenlants te hantuen [helpen]. Ende 
nochtans als ickt becomen kan so wil ick u nyet vergheten. 
Ick Henrick Henrick,Henrick [sic!] [zeg:] hadde ghy u ter deuchde willen ghegeven 
hebben [het pad der deugdzaamheid gekozen], soo als ghy noch int leste my 
beloofden, hoe wel soude [ik] met u noch [om]ghegaen hebben. Nu soe hebbe u 
selven in verdryet [verdriet] gebrocht ende ons alle saemen [...] [ Moge God u 
bekeren!] [...].Ick hope voortsbinnen 13 of 14 dagen eens by den zuster te coemen 
soe sel ick u aenspreecken hier. En teffens syt gode bevolen. Uut Westbrouck op 
vrydach na sunte katryne dach [27 november]. [...] Henrick van Haestrecht.’ 
 
Het moet voor de ex-pastoor niet mee zijn gevallen een volwassen zoon te hebben 
die maar niet wilde deugen. Intussen zouden we nu wel moeite hebben met de 
belerende toon van de vader. In ieder geval herkennen we in de toon van de brief 
zowel de schoolmeester als de pastoor in Van Haestrecht senior. 
 
 
 



Hendrick Hendricksz van Haestrecht, notaris en pastoor 
 
In de stukken in het ´kleine archief´ komen we als gezegd Hendrick tegen als notaris 
en als pastoor. In die functies speelde hij een centrale rol in het dorpsleven. In de 
Middeleeuwen kon het notariaat in de Nederlanden, ook door geestelijken worden 
uitgeoefend.ix Die leerden tijdens hun opleiding immers lezen, schrijven en Latijn. Het 
middeleeuwse notariaat was als instituut afkomstig uit Italië waar het, mede dankzij 
de heropleving van de rechtswetenschap, sinds het einde van de elfde eeuw tot 
grote bloei was gekomen. Met de vroege intrede van het recht werd ook het notariaat 
in de dertiende en vooral in de veertiende eeuw in de Nederlanden geïntroduceerd. 
Dit gebeurde met name in het kader van de uitbouw, rationalisatie en 
professionalisering van de kerkelijke administratie en rechtspraak.  
 
Het was precies dit gegeven dat de verdere middeleeuwse ontwikkeling van het 
notarisambt zou bepalen. In ieder geval was Van Haestrecht als notaris 
handelingsbevoegd. We kunnen dat bijvoorbeeld lezen in een oorkonde van 1565 
waarin de pastoor de zegels van de schouten van Westbroek en Achttienhoven 
gebruikt om de afspraken van dorpelingen onderling te bekrachtigen. Waarom hij zelf 
niet over een zegel beschikte vermeldt het stuk helaas niet. Hij sluit het stuk als volgt 
af ‘Is bij my Heynrick van Haestrecht openbaere gheswooren ende gheadmitteerde 
notarys bevonden te accordeeren, in oirkonde […]’  
 
Van Haestrecht was nauw betrokken bij het dorpsleven. Ook bij de hierna genoemde 
verenigingen. Op de site van het onlinemuseum lezen we: ‘In de middeleeuwen 
ontstonden broederschappen en zusterschappen, die behoorden bij een specifieke 
kerk, zo ook in Westbroek. Leken sloten zich ook in dit dorp aaneen om een vroom 
doel te dienen. Het lidmaatschap was vaak een zaak van maatschappelijk 
aanzienlijken. De broeder- en zusterschappen hadden rechten en bezittingen. 
Westbroek kende twee van deze kerkelijke verenigingen. Voor mannen was er de 
Broederschap van Onze Lieve Vrouw van het Kruis, voor vrouwen lijkt de Sint Anna 
zusterschap opengesteld te zijn.’ 
De akte waarin zij voorkomen, stamt uit 1565. Daarin dragen de beide 
gezelschappen samen met de 'buren van Westbroek', de inwoners van het dorp, de 
behartiging van hun financiële belangen in en buiten rechte op aan de twee 
kerkmeesters van Westbroek. Dat waren 'Goort Ianss. Garsten, woenende inden 
Achttienhoven, Joris Jansz. ende Pauwels Willemss., woonende inde Westbroeck'. 
De buren waren de dorpsbewoners die met elkaar in 'buerspraeck' afspraken over 
het reilen en zeilen van de dorpsgemeenschap maakten.  
Er waren wel beperkingen: men mocht geen bezittingen verkopen en er moest 
verantwoording worden afgelegd. Het was pastoor Hendrick Hendricksz. van 
Haestrecht die als notaris de gemaakte afspraken juridisch vastlegde door ze in een 
oorkonde op te schrijven. Dirck Janss., de schout van Westbroek en Claes 
Ghysbertss. van Achtienhoven hingen hun zegels aan de oorkonde om daarmee het 
officiële karakter ervan te bekrachtigen. Want, zo stelde Van Haestrecht, hij had op 
dat moment zelf geen zegel ter beschikking.’  
De oorkonde waarin dit beschreven staat, is een vertaling van de oorspronkelijke 
tekst in het Latijn.  

Ook zijn functie als pastoor bracht onze Westbroekse geestelijke flink wat duiten in 
het laadje. Bij de historicus S. Mullerx en op de website van het onlinemuseum 



komen we de volgende passage tegen:  
'de „paap", dien wij dan sedert twintig jaar te Westbroek deftig in zijn eigen huis 
gevestigd vinden, geniet ook rustig de inkomsten eener vicarie [inkomsten uit een 
kapel], die 60 tot 66 gulden opbrengt, en verder 4 goudguldens voor het opdragen 
van zekere mis, terwijl hij (nota bene!) van de kerkmeesters zelven 9 gulden voor 
huishuur ontvangt, en het kapittel van St. Pieter hem bovendien nog gebruikt (en 
natuurlijk ook bezoldigt) als secretaris van Achttienhoven'. 
Weliswaar was dit bericht voor Van Haestrecht nogal negatief getoonzet, maar het 
geeft ook inzicht in een gedeelte van zijn inkomsten als pastoor.  

Een akte uit 1555 in het ‘kleine archief’ vertelt ons dat aan pastoor Van Solingen, de 
voorganger van Hendrickszoon, door particulieren gevraagd was om tegen betaling 
een mis op te dragen. Een in die tijd normale zaak. Het is dan ook niet 
onwaarschijnlijk dat deze dienstverlening later door Van Haestrecht is voortgezet. 
Op de site van onlinemuiseumdebilt.nl lezen we: ‘Een zekere Goesen Laurensz, een 
burger uit Utrecht, verbindt zich om jaarlijks, in twee termijnen, vier goudgulden aan 
de pastoor te geven’, een bedrag van omstreeks 150 euro aan koopkracht nu. Die 
zal op zijn beurt iedere dinsdag een mis celebreren, kennelijk ten gerieve van 
dezelfde Goesen Laurensz. De Utrechter stelt als zekerstelling voor de betaling van 

het overeengekomen bedrag bijna 
drie hectaren land als borg. Het 
gebied was te vinden bij "de 
Buitenweg", naast de Nedereindse 
vaart en grensde aan het gebied van 
de kerk van Westbroek en aan de 
vaart en dijk van 'de buren van 
Westbroek'. Nu nog steeds vindt 
men een sluisje, dat Buitenweg heet, 
in diezelfde Nedereindse vaart bij 
Oud-Zuilen; een vaart die in 
Westbroek uitkwam. 

Door zijn functies van pastoor en 
notaris stond Van Haestrecht in 
Westbroek en omgeving midden in 
het religieuze en economisch leven. 
Voor 1580 zal hij zeker een man van 
aanzien zijn geweest die beslist 
goed kon rondkomen. Op allerlei 
manieren is hij als notaris en als 
pastoor betrokken bij transacties 
waarvan hij stukken in zijn archief 
bewaarde. 
In de afbeelding kan men zien hoe 
Van Haestrecht er in de jaren voor 
1580 als praktiserend pastoor 
uitgezien kan hebben.  
 

Figuur 3.  



Van Haestrecht en het archief van Westbroeks kerk 
 
Ook het kerkarchief was in de tijd van de pastoor-notaris of notaris-pastoor een rijke 
bron van financiële en andere transacties. Ook In een document van 15 mei 1593 
bestaat het verdienmodel uit het lezen van missen; dit keer voor eeuwig. De 
transactie staat beschreven in een door onze ‘eijgen pastoor’ overhandigd document 
uit 1500 dat helaas verloren is gegaan: 
 
‘Wij onder ghenomineerde karckenmeijsters der kercken van Westbroeck, bekennen 
den principaele brieff met drij zegelen ontvangen te hebben uut handen h[eer] 
Henrick van Haestrecht eijgen pastoor vande Westbroeck opten vijften maij 15 drie 
ende t negentich.’ Ondertekend door Jacop Adrijenss., Claes Corneliss. Briding en 
met een kruis door Arent Corneliss. Marck ‘. 
 
Het document beschrijft hoe Lysbeth Vredricxdochter uute Aerde in het jaar 1500 
voor het gerechtsbestuur van Westbroek en 'de gemene bueren' van het dorp 
bevestigt, dat haar ouders aan de kerk de grond hadden gegeven waarop het 
gebouw werd opgetrokken. In feite was het haar voogd die dat namens haar en haar 
zuster Janna deed, want Lysbeths vader en moeder waren overleden. De 
oorspronkelijke oorkonde was mogelijk verloren gegaan en er werd nu – als een 
soort juridisch geldige kopie - een nieuw document opgesteld en van zegels 
voorzien. Daarnaast laat Lysbeth haar voogd een stuk grond aan de kerk schenken 
voor de woningen van twee priesters, die de Westbroekse kerk 'voor eeuwig' 
moesten dienen. Het ging om een lap grond van ongeveer dertig bij veertig meter. 
De tegenprestatie was, dat iedere keer dat voor de doden werd gebeden, dit ook 
voor haar gestorven ouders moest gebeuren. Verder werd vastgesteld, dat in de 
week voor Pasen voor diezelfde ouders jaarlijkse herdenkingsdiensten gehouden 
zouden worden, weer 'voor eeuwig'. Intussen moest de pachter van Lysbeths grond, 
Claes Aerentsoon, volgens deze zelfde akte, verklaren dat hij het met de overdracht 
eens was en dat hij voor grond die hij van Lysbeth pachtte zou blijven betalen. 
Nog geen eeuw daarna kwam een einde aan al deze voor de eeuwigheid gemaakte 
afspraken, de Reformatie maakte een einde aan de memoriediensten van de 
katholieken en dus ook aan deze bijzondere vorm van inkomsten.  
Het beschreven document en de volledige transcriptie zijn te zien op de website van 
onlinemuseumdebilt.nl. 
 
 
 
De pastoor raakt verzeild in geuzenland 
 
In 1573 raakte pastoor Hendrick Hendricksz. van Haestrecht in ernstige 
moeilijkheden. Hij was in dat jaar naar Haastrecht getrokken, zijn geboortedorp dicht 
bij Gouda. De streek was in rep en roer. In april hadden de geuzen Den Briel 
genomen. In juni 1572 werden de geus Adriaen Van Swieten en zijn mannen de stad 
Gouda binnengelaten, dicht bij Haastrecht. Binnen een oogwenk waren de 
calvinistische prinsgezinden meester van de stad. Een onrustige periode brak aan. 
De Goudse vroedschap nam het bestuur daarna weer op zich. In het najaar van 
1572 werd in Gouda een godsdienstvrede afgekondigd. Dat nam niet weg dat de 
spanningen tussen calvinisten en katholieken bleven bestaan. Ook gedurende het 
jaar 1573 waren er vaak antikatholieke gewelddadigheden en vernielingen. Ook 



pastoor Van Haestrecht werd daarvan slachtoffer in de periode dat hij in Haastrecht 
verbleef. 
 
In een zeer aangetaste en slecht leesbare brief uit 1581 vraagt de Westbroekse 
pastoor aan het Hof van Utrecht om hem in zijn ambt als notaris te herstellen. Hij had 
daar sedert 1551 de papieren voor, schrijft hij, gekregen van Cornelis van Mierop 'by 
synen leven domproost ende prothonotarius'. Van Mierop was de autoriteit die 
notarissen aan mocht stellen.  
Deze officiële diploma's van zijn ambt had pastoor Van Haestrecht echter in 1573 
tijdens de godsdienstige troebelen in de regio in Haastrecht verloren. Ze waren hem 
ontstolen, naar Gouda gebracht en verdwenen. Daarom mocht hij zich op grond van 
de bestaande wetgeving sindsdien geen notaris meer noemen. Het beroep dat hij al 
zo lang in Westbroek en Achttienhoven had uitgeoefend.  
In de brief van 1581 vroeg Van Haestrecht aan het Utrechtse Hof, zijn ambt weer op 
zich te mogen nemen en overlegde daarvoor een uittreksel uit een register waarin de 
wettige notarissen werden opgesomd. De briefxi luidde als volgt: 
 
'Aen myn heeren de president ende raeden in den hove van Utrecht. 
 
Geeft oetmoedelick te kennen heer Hendrick Henricksz. Van Haestrecht, pastoor 
vanden Westbroeck en Achtyenhoven dat hy suyver bezittende die pastory [het 
pastoraat] inde voors[chreven] dorpe , langhe tijt geexerceert heeft ende noch es 
exerceerende het officie vant secretarisampt, 
Dat oeck hy selven by zaliger memorien Cornelis van Mierop by synen leven 
domproost ende prothonotarius inden jaere 1551 gecre[e]ert is geweest notarius 
[toegelaten tot het notarisambt], 
Hebbende daertoe vercregen behoirlycke brieven ende bullen [officiële diploma's], in 
forma consueta [in de voorgeschreven vorm], welcke hem selve met allen zynen 
brieven ende schaemele gerede armoede tot zyner uuijterste bederfnisse in den 
jaere [vijftienhonderd] LXXIII te Haestrecht ontnomen ende binnen der stad van der 
Goude gebracht zyn geweest, 
Sulcx dat hy genoedrucht [genoodzaakt] es geweest uuyt des not[ari]s register 
extract te versoucken welck hier aen deesen geannexeert es, daer by blycken mach 
van zynder creatie [toelating tot het notariaat]. 
Ende alsoe hy suyver in dese landen van Utrecht nyet en mach noch oeck en 
begheert hem te begheren totter exercitie der notariaetschap, overmits verbot der 
K[eizerlijke] Maj[estei]t [wetgeving uit de tijd van keizer Karel V] ende noch hem 
alsoe inden voors[chreven] dorpen ende naleggende vlecken [...] [is] een admitteerde 
no[tari]s [nodig] en so hij t selve gherne zoude exerceren, 
Soe versouckt en smeekt zeer oetmoedel[yk] dat uwer E[dele] belyeft [belieft] zy hem 
tot het voors[chreven] exercitie van notariaetschap te admitteren. Dit doende etc.' 
 
In de marge werd genoteerd dat het Hof van Utrecht Van Haestrecht op 13 juni 1581 
toestaat het notarisambt weer uit te oefenen. 
 
 
 
 
 
 



Hendrick Hendricksz van Haestrecht, pastoor en secretaris 

 
Figuur 4. 

Vijf jaar na het onfortuinlijke verlies van zijn notarispapieren sloot Van Haestrecht 
een overeenkomst waarbij hij plaatsvervangend secretaris werd van Achttienhoven. 
De overeenkomst werd gemaakt, twee jaar voordat Van Haastrecht zijn geestelijke 
ambt zou verliezen als gevolg van de Reformatie. Hij raakte echter de eerste jaren 
daarna zijn inkomsten als plaatsvervangend gerechtssecretaris van Achttienhoven 
en notaris nog niet kwijt. Soetmont garandeerde Haestrecht zijn nevenbetrekking 
zolang hij, Soetmont, leefde. Dat wil zeggen: wanneer de proost van St. Jan in 
Utrecht, de hoogste bestuurder van Achttienhoven, niet voortijdig overlijden zou. Dat 
en ontslag van de secretaris ontbonden de overeenkomst.  

Ook moest Van Haestrecht zich volgens de regels gedragen en de plaatselijke 
verordeningen volgen, zoals hij dat, meldt Soetmont, tot dan toe al deed. In dit stuk 
staat verder, dat Soetmont alle officiële stukken van het gerecht Achttienhoven onder 
zijn beheer hield, contracten, documenten over verpachting van grond en over de 
huur van huizen. De gerechtssecretaris hield op die manier de koorden van de beurs 
van het gerecht goed in handen, alleen al omdat hij naar alle waarschijnlijkheid ook 
zelf inkomsten uit datzelfde gerecht trok.  



Van Haestrecht mag wel afschriften van de stukken maken, 'ten gerieve van de 
gemeente', de inwoners van het gerecht Achttienhoven, alsmede officiële kopieën 
voor zijn chef de gerechtssecretaris. Merkwaardig in deze overeenkomst is, dat de 
pastoor ieder jaar drie gulden aan de gerechtssecretaris moet voldoen. Waarom dat 
is, wordt niet verteld. Mogelijk liet Van Haestrecht de inwoners van Achttienhoven 
betalen voor zijn diensten als schrijver en ambtelijk getuige en moest hij voor het 
verwerven van die inkomsten en het behoud van zijn bijbaan een deel van de 
revenuen afstaan aan Soetmont.  

De pastoor maakt ruzie met zijn heer 

Onder de archiefstukken van en over Hendrick Hendricksz. van Haestrecht in het 
Utrechts Archief bevindt zich een unieke getuigenis uit 1579. Het betreft het verhaal 
van een ruzie die de pastoor maakte met George van Lalaing, graaf van 
Rennenberg, en met een dorpsgenoot. 
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Het was niet de eerste keer dat de heer van Zuilen ruzie maakte met de 
Westbroekers over de turfwinning. Een voorvader van Van Lalaing schreef al in 1536 
dat er langlopende twisten waren over de turfwinning met ‘de buren’ van Westbroek. 
In mei of juni 1579 wees Van Haestrecht aan Peter Schay een stuk veen aan, waar 
nog turf gestoken zou kunnen worden. Het zou een twistappel worden tussen de 
graaf Rennenberg, de heer van Zuilen en Westbroek, en de Westbroekse pastoor. 



Op 21 december 1579 legde Willem Schay – kennelijk een familielid van Peter Schay 
– een getuigenis af bij de Utrechtse notaris Van Herwaerden. Hij vertelde op verzoek 
van pastoor Van Haestrecht, dat hij samen met een kennis, Roeloff Gerritss. en met 
Yda Schay, de weduwe van de inmiddels overleden Peter, op 6 december 1579 na 
de hoogmis langs was gegaan in de kerk bij de Westbroekse pastoor. Ze moesten 
eens praten, vond ook Van Haestrecht.  

Het gesprek dat volgde, werd in het huis van Van Haestrecht voortgezet en mondde 
uit in een stevige woordenwisseling over het delven van turf in een half jaar eerder 
door de pastoor aangewezen perceel. Yda had nadien echter van de 
vertegenwoordiger van de graaf vernomen, dat men daar illegaal turf zou steken. Het 
was immers grond van Rennenberg! De diefstal moet stoppen. De graaf had 
gedreigd met maatregelen tegen het ‘gesteel’: als wraak voor de volgens hem 
illegale actie zou hij zich een gebied van de kerk willen toe-eigenen, enkele hectaren 
veengrond bij het Westbroekse Nedereind. De graaf had elders al eens een 
dergelijke actie ondernomen. Vervolgens haalde Yda een brief van de graaf 
tevoorschijn, waarin zij werd gesommeerd zich te gaan melden en te verantwoorden 
bij de kastelein van slot Zuylen, de schout van Westbroek en een zekere Willem 
Martensz. Yda wilde toegeven aan de eis van Rennenberg, maar daar had Van 
Haestrecht geen zin in. Uitleggen ja, capituleren nee. Hij wilde de kastelein en 
Martensz.. informeren en indien nodig de zaak juridisch uitvechten, maar de schout 
vertrouwde hij niet. 

De ruzie liep hoog op. Uiteindelijk stelde de pastoor aan Yda voor de bemiddeling in 
te roepen van enkele door haar en Van Haestrecht aan te wijzen ‘goede mannen’. 
Yda stemde in, maar liet vervolgens niets meer van zich horen.  

Pastoor af, werk om te overleven 

Van Haestrecht mocht in 1581 het notarisambt weer uit gaan oefenen, maar anders 
was het gesteld met zijn functie als pastoor. In 1580 hadden de Staten van Utrecht 
als gezegd de uitoefening van de rooms-katholieke eredienst verboden. Pastoors 
konden weliswaar predikant worden, maar daarvoor moesten zij wel aan de eisen 
van de nieuwe godsdienst gaan voldoen. In 1582 vroeg een tweetal geestelijken, de 
voormalige pastoor van Maartensdijk Willem Laurenssen en Jan Lambrechts van 
Tienhoven, hulp aan de Staten. Ze vertelden dat er in Utrecht negen pastoors waren 
die mochten blijven preken en zes niet, waaronder Laurenssen en Lambrechts. De 
beide geestelijken hadden geen inkomen, klaagden ze. Dat had ertoe geleid – zoals 
mevrouw De Booyxii schrijft – dat Lambrechts zelfs 

'over een jaer ende noch [meer dan een jaar] nacht voer nacht op een banck 
gheslapen oft opt stroye gheleghen [had], winter ende zomer zonder decksel 
[bescherming tegen de kou], cranck ende ghebreckelick [was], ende is een 
borgherszoen [zoon van een burger is] van dezer stadt Utrecht, ende vergaet van 
hongher ende commer.' 

Intussen wist Laurenssen zich op een hele andere manier goed te redden, zo bleek 
uit een verslag van kerkvisitateurs uit 1593, die de kerken van het Sticht hadden 
geïnspecteerd. Ze schreven, dat ex-pastoor Lauressen: 'opentlijck duyvelen uutjoech 



ende ontooverde', en zelfs dat hij 'eertijts t' Utrecht bordeel opgehouden hadde ende 
noch dansseryen ophielt'. 

Hoe anders was het met de financiën van onze pastoor uit Westbroek gesteld. Hij 
zou wel als predikant verder kunnen, maar – zoals eerder gemeld – hij kon geen 
afstand nemen van zijn katholieke kerk, die in nood was. 

Na het verlies van zijn pastoorsambt moest Van Haestrecht rond zien te komen. Hij 
kreeg er naast zijn notariaat en het plaatsvervangend secretariaat van Achttienhoven 
in ieder geval in 1582 een extra betrekking bij: het plaatsvervangend secretariaat van 
het gerecht Westbroek. Hij pachtte dat van de eigenlijke titularis, Jacob Gerritsz., die 
de kort daarvoor overleden secretaris was opgevolgd. Van Haestrecht zal zich voor 
zijn diensten door de Westbroekers hebben laten betalen. 
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In het hierna opgenomen document is sprake van een zestiende-eeuwse 
Westbroekse gerechts- of schepenkist. In deze kist – hij werd in de achttiende eeuw 
vervangen door een gerechtskast – werd het register van het gerecht opgeborgen, 
dat aan van Haestrecht - zoals uit het hierna beschreven stuk blijkt - in 1582 werd 
overhandigd. Dat was het boekwerk waarin alle belangrijke brieven en stukken van 
het gerecht Westbroek werden genoteerd, hoewel dat soms ook niet gebeurde, zoals 
in de tekst hieronder wordt beschreven.  
Opvallend in het hierna getranscribeerde en afgebeelde stuk, is dat Gerritsz. en Van 



Haestrecht bij de overname van de administratie van de overleden Westbroekse 
secretaris de zaken niet in orde bevonden. Het register bleek niet in de gerechtskist 
te zitten, maar moest met moeite en kosten uit het huis van de overledene worden 
gehaald. Hierna volgt de transcriptie van de akte van februari 1582xiii: 

Ick [Jacob Gerytss.] onderschreven verpacht hebbende t schryffambocht inde 
secretarischap van Westbroeck, hebbende t selve te bedienen ghesubstitueert die 
pastoor van Westbroeck, Henrick van Haestrecht, 

Alzoe hy t andere syde t selve wel bedient heeft ghehadt ende alzoe wy t onser grote 
costen ende moeyten t protocol of t register van den selven overleden secretaris 
hebben ghecregen van syn aghter ghelaten huysse, t welck hem toecomende hy 
altyts in syn bewaringhe ghehadt heeft ende noyt int gherechts ofte schepenkist 
ghelegen heeft, 

Soe hebbe ick als principael secretaris d[e] voerm[elde] van Haestrecht 
ghesubstiterende secretaris t selve protocol ofte register overghehandt omme voorts 
t selve van node souden wesen in te schryven ende dat ter goeder trouwen ende op 
sulcke conditien dat hy in nyemants handen souden overleveren dan aen mynen 
handen, t welck hy volgende syn belooftenisse sulcx ghedaen ende in mynen 
handen ghelovet heeft. 
[Als er kosten voortvloeien uit de waarneming van het secretariaat zal Gerritsz. die 
aan Van Haastrecht vergoeden, daarvoor stelt hij zijn eigen bezit borg.]  

Een ex-pastoor als schuldenaar in opspraak 

Schulden, bijbanen en briefjes van pleitbezorgers geven in het ‘kleine archief’ 
meerdere aanwijzingen voor een problematische omgang met geld.   
Inkomen uit wereldlijke banen of niet, het is opvallend dat op een apart briefjexiv met 
de handtekening van Van Haestrecht, vermeld staat dat de pastoor schulden had 
waarvoor hij gegijzeld werd. De datering is niet duidelijk, maar het lijkt alsof later op 
onderstaand briefje het jaartal 1579 is toegevoegd.  
De transcriptie van dit briefje luidt: 

‘Ick H[endrick] Hendricksz. van Haestrecht bekenne op huy[d]en geghyselt te wesen 
ten huyse [van] Cornelis Schol omme te betaelen ende in handen van deselve te 
belove t selve te doen binnen huyden een maent met alle gherecht […] costen daer 
ick in gehauden ben. Actum de 22 Januarij [W.g.] H. Haestrecht’. 
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Echt penibel wordt het voor de pastoor vanaf 1590. In de lente van dat jaar, was hij in 
opspraak geraakt. Hij was ervan beschuldigd, dat hij hem niet toekomend geld uit de 
Westbroekse kerkkas had gekregen. Het zou gaan om acht gulden (ruim 150 euro 
aan koopkracht nu). Kerkmeester Dirck Peterssoon voelde zich geroepen tegen de 
kwaadsprekers in te gaan en de beschuldiging te weerleggen. Hij deed dat in een 
officiële verklaring van 10 mei 1590, die weer terug te vinden is in het archiefje van 
de ex-pastoor. Dirck Peterss. schreef: 

'Ick Dirck Peterss, woonende inde Westbroeck verclare by manire [van] waerheyt, 
dat h[eer] Henrick van Haestrecht pastoor noyt van my ontfangen heeft enige 
pen[ningen] van des kerckm[eeste]rs wegen ofte my om gelt gevraecht heeft 
daeromme die hem nae seggen van my acht gulden ontfangen te hebben seggen 
min dan die waerheyt, t welck ick presenteere des requirant [vanwege Haestrecht] 
synde met dese te accorderen o[o]rkont myn naem hyer onder geset [omdat dit klopt 
onderteken ik het men mijn handtekening] opten 10en meye [15]90 bij mij Dirck 
Peterss.' 

In 1591 verhoogt de ex-pastoor op een wel heel bijzondere manier zijn inkomsten. In 
deze tijd treffen we hem in Abcoude aan, waar hij de secretaris van dat dorp 
assisteert bij de zoektocht naar verdwenen goederen. Van Haestrecht liep de 
plaatselijke kroegen af en bezocht schippers van wie de schepen in het ijs vast zaten 
met de vraag of zij daar meer van wisten. 

Het is een opvallend briefje, dat te vinden is in het archief van de ex-pastoor, waarin 
de Abcouder secretaris getuigt, dat Van Haestrecht heel erg zijn best had gedaan. 
Mogelijk wilde de ex-pastoor door de Abcouder secretaris een lovende brief te laten 
schrijven, een wit voetje halen bij het Utrechtse gewestbestuur. Dat bestuur, de 
Staten, had immers zoals we al regelmatig vermeldden, de uitoefening van de 
katholieke eredienst verboden. Van Haestrecht moet gehoopt hebben, dat hij zijn 
werk als geestelijke mocht voortzetten en dat men zijn activiteiten oogluikend zou 
tolereren, iets dat niet zou gebeuren. Hij kon een aanbeveling dus wel gebruiken.  

 



 

De tekst van het stuk van 1591xv luidt: 

'Ick onderschreven secretaris tot Abcoude attestere lgetuig] mit dezen dat h[eer] 
Henrick pastor in Westbroeck alhyer geweest ende hielp neffens myn denselve. 
Ende denselve by syn selve grote diligentie [inzet] gedaen omme te vernemen in alle 
herberge ende aen alle schippers die hyer bevroren lagen, [...] [bij] Abcoude [...] offer 
gheen goedt en was dat tot Wageningen thuys soude hooren ende heeft hyer [...] zyn 
devoir wel naerstelyck gedaen [heeft zich hiervan gewetensvol gekweten].' [maart 
1591, w.g. Melis van Paddenburch]. 

Neergang van een carrière  
 
In het ‘kleine archief’ bevindt zich een documentxvi uit 1592 waarin de 
visitatiecommissie van de Utrechtse Staten duidelijk maakt, dat het gewest Utrecht 
beheer en eigendom van alle geestelijke goederen aan zich getrokken had. 'Wie nog 
iets schuldig is aan de kerk, betale dat aan ons', was de boodschap. Bezit en 
uitbating van de voormalige katholieke goederen gingen over naar het gewestelijke 
bestuur en de hervormde kerk.  
 
'Alzoe die Staeten vanden lande van Utrecht tot meerder confirmatie [bevestiging] 
vande geestelijcke goederen ende sonderlinge ten eynde beter ordre gestelt ende 
gehouden zoude moegen worden op het onderhout vande dienaers des Goddelicken 
Woordts 
Gecommitteert hebben my Symon Claes ende Van Blankendael tot den ontfang van 
allen pastoryen, vicaryen, capellaryen, allen anderen diergelycke goederen, soe ist 
dat ick in craghte ende achtervolgende myne commissie ende instructie by dese doe 
te weeten allen pachters, schuldenaers, renthiers ende allen anderen debiteuren ter 
oersaecke vant gebruyck van eenige der voors[chreven] goederen eenige 
penn[inge]n ofte parthen die zy alrede schuldich zyn ende noch schuldich zullen 
moegen worden, dat zy aen nyemants anders handen en betaelen dan aen mynen 
handen als rentm[eeste]r van de voors[chreven] goederen op poene [straffe] van d 
selve pen[ninge]n ende pachten andermael te betaelen. Oircont myn handt 
hieronder, gestelt op den eersten septembris 1592 [w.g. S. de Blauendael en Symon 
Claes.]'. 
 
Na 1592 komen we Van Haestrecht tegen als schoolmeester. Hij moet daarvoor al 
jaren de dorpsjeugd van Westbroek onderricht hebben, maar in Maartensdijk zal hij 
dat in de geest van de reformatie hebben gedaan. De historicus van het Nederlandse 
katholicisme, L.J. Rogier, meldde 'dat Van Haestrecht al redelijk "gereformeerd" 
was,' want in zijn nevenfunctie als schoolmeester gebruikte hij de kleine catechismus 
van Maarten Micron, getiteld: 'Corte Ondersouckinge des ghelooves over den 
ghenen die haer tot de gemeynte begheven ende des Heeren avondtmael met haer 
willen houden.'xvii  
De vermelding van Van Haestrecht als Maartensdijks schoolmeester stond in een 
brief van Gijsbert Adriaensz., bestuurder van Oostveen of Maartensdijk. Hij 
verklaarde dat de arme Van Haestrecht en zijn jonge gezin ondersteuning nodig 
hadden. Hij schreef: 
 



'Ick Gysbert Adriaenss., attesteer en verclaer, hier onder myn hant, als dat eenen 
Heynrick Heynrickz onse gemeente schoelmeyster gheweest heeft den tijt viir ofte 
vijff jaeren en daer voerens ende noch is ende ick anders nijet en weet binnen die tijt 
als een eerlijcke schamele schoelmeyster die schamelijck met syn huyssvrou en 
cleyne kynderen aen de cost can geraecken dan bij goede bijstant van buyten dit 
selffde wil ick verclaeren en Ghijsbert Adriaensz als borghermeyster van t Oostveen 
opte 6e february 1594.' 
 
Het schoolmeesterberoep stond niet erg in aanzien, als men kijkt naar de hierna 
opgenomen prent. Staat de ezel symbool voor het niveau van het onderwijs of was 
de zangkunst niet om aan te horen? In ieder geval is duidelijk dat het er niet 
zachtzinnig aan toeging.  
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In 1596 – vier jaar nadat de Staten van Utrecht alle geestelijke goederen 
geconfisqueerd hadden – verzocht Van Haestrecht een, hem welgezinde maar 
onbekende, notabele een goed woordje voor hem te doen bij de Staten, maar deze 
kon hem helaas, uit angst zelf zijn baan te verliezen, niet helpen. De angst bij de 
goede man was zo groot dat hij een briefje met uitleg zelfs door zijn dochter bij de 
pastoor liet afgevenxviii. 
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Bewaarde Van Haestrecht dit briefje omdat hij nog schulden had uitstaan bij de kerk 
of pachtte hij kerkelijk bezit? Dat wordt helaas niet duidelijk uit de gevonden stukken. 
We zagen al dat Van Haestrecht in 1593 de papieren met betrekking tot het 
grondbezit van de kerk had overgedragen aan de kerkmeesters van Westbroek. Het 
stuk markeert het feitelijke einde van zijn positie als bestuurder van zijn kerk en dorp.  
 
 
Hoe het verder met Van Haestrecht afliep? Jammer genoeg weten we dat niet, en zo 
verdwijnt hij voorgoed in de nevelen van de tijd. 

Verantwoording en Extra 
 
In het Utrechts Archief en - getranscribeerd door dr. Anne Doedens - op de website 
van het Online Museum De Bilt bevindt zich een archief, uit de vijftiende en 
zestiende eeuw (1457-1596), met twaalf verschillende brieven van de laatste 
pastoor van Westbroek, Hendrick Hendricksz. van Haestrecht.  
De brieven van pastoor van Haestrecht zijn, met de kopieën van de originele 
stukken, te raadplegen via onlinemuseumdebilt.nl. Zij vormen de basis voor dit 
artikel dat door de auteurs werd aangevuld met andere bronnen.  
 
Een versie met volledige bronvermelding vindt u bij de Extra’s van dit nummer op 
www.stmaerten.nl.  
 



 
 
Figuur 1. 
Een Hagepreek bij de Hoornbrug bij Rijswijk augustus 1566, schoolplaat van J.H. 
Isings jr, 1950, J.B. Wolters Groningen 
 
Figuur 2. 
Prent van L.P., Serrurier uit 1723. De kerk van Westbroek moet er ten tijde van 
pastoor Van Haestrecht vermoedelijk zo uitgezien hebben. Utrechts Archief, 
beeldbank  nr. 200945. 
 
Figuur 3. 
Schets van Giuseppe Cesari [1578 – 1640], Rijksmuseum Amsterdam. Zo zag een 
geestelijke er in de jaren voor 1580 wellicht uit. 
 
Figuur 4. 
Overeenkomst tussen Hendrick van Haestrecht en de secretaris van het gerecht 
Achttienhoven Jan Soetmont, die zij in 1578 sloten. Het stuk is – kennelijk in kopie – 
een bevestiging met zakelijke afspraken over Van Haestrechts functie als 
plaatsvervangend gerechtssecretaris van Achttienhoven. Utrechts Archief, 1578, 
inventaris 223, Kapittel van Oudmunster, nr. 2721-1. 
 
Figuur 5. 
Turfsteken, ca. 1600, Claes Jansz. Visscher (II), 1608. Rijksmuseum Amsterdam. 
 
Figuur 6. 
Afgebeeld is een kist uit de zestiende eeuw, om belangrijke documenten in op te 
bergen. Rijksmuseum Amsterdam. 
 
Figuur 7. 
Schuldbekentenis van Hendrick van Haestrecht. Utrechts Archief, 1579, inventaris 
223, Kapittel van Oudmunster, nr. 2721-1. 
 
Figuur 8. 
'De ezel in school' van Pieter van der Heyden (naar Pieter Bruegel) uit 1557. 
Rijksmuseum Amsterdam 
 
Figuur 9. 
Briefje met steunbetuiging van onbekend notabele. Utrechts Archief, 1596, inventaris 
223, Kapittel van Oudmunster, nr. 2721-1. 
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