Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1800-1803
[Voor nadere toelichting over deze transcriptie, zie de laatste pagina in dit document.]

1800
09.01.1800 - 9 januarij 1800 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen van
huwelijkszaaken
- Bruidegom - GERRET ABBINK, jongman oud 30 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
wijlen HARMEN ABBINK en GEERTJEN HALLER, indertijd echtelieden. De moeder dit huwelijk
consenterende, volgens getuigenis van de stiefvader Jan Walgemoet en P.A. Gallée; voorts
verklaaren bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - HARMKEN WALGEMOET , weduwe van HARMEN VRUGTEN , oud 31 jaaren, dogter van DERK
WALGEMOET en JANNA KLEIN ELFFERINK, ehelieden, geboren en thans woonachtig te Hengelo, dog
onlangs gewoond te Drempt. De vader, present zijnde, verklaart voor hemselfs en uit naam van zijn
vrouw dit huwelijk te consenteren. De bruid verklaard dat geen kind of kinder uit haar eerste
huwelijk meer in leven zijn.
- Getuigen - Erschenen voor bovengemelde commissarissen en zijn gemelde comparanten in
ondertrouw opgenomen. Mede gecompareerd Jan Walgemoed, Derk Walgemoet en P.A. Gallée als
getuige.
- 1e gebod - den 12 januarij door mij afgekondigt, J.H. Gallée, secr.
- 2e gebod - Ingevolge relatie van de bode op den 19 januarij
- 3e gebod - Ingevolge relatie van de bode op den 26 ja nuarij. Volgens ingekomen attesten mede hun
drie huw.procl. te Drempt en Hengelo gehad.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 2 februarij, volgens vertoond attest van den
predicant G.J. Colenbrander op den 9 dº.
11.01.1800 - 11 januarij 1800 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen van
huwelijkszaaken
- Bruidegom - GERRET J AN HARTELMAN , jongman oud 30 jaaren, geboren en wonende te Borculo,
zoon van wijlen BARTELT HARTELMAN en wijlen GARRETDINA HAZELBERG, indertijd echtelieden.
Bewijs geproduceert dat de vader en moeder beide zijn overleden; voorts verklaren bruidegom en
bruid geen verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - AALTJEN WONNINK, jonge dogter oud 27 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
HENDRIK WONNINK en wijlen GEERTRUIJ KRANENBERG, indertijd echtelieden. Attest ingeleverd dat
de vader dit huwelijk consenteerd.
- Getuigen - Erschenen voor bovengemelde commissarissen en zijn de comparanten in ondertrouw
opgenomen.
- 1e gebod - den 12 januarij door mij afgekondigt, J.H. Gallée
- 2e gebod - Ingevolge relatie van de bode op den 19 januarij
- 3e gebod - Ingevolge relatie van de bode op den 26 januarij. Volgens ingekomen attest mede hun
huwelijks proclamatien te Borculo gehad.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 2 februarij, volgens vertoond attest van den
predikant G.J. Colenbrander op den 9 dº.
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31.01.1800 - 31 januarij 1800 - Compareerde voor H. Stroman, A.B. Roeloffsen en W. Willemsen,
commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - GRADUS NUSINK, jongman oud 29 jaren, geboren en woonachtig te Zutphen, zoon van
HENDRIK NUSINK en wijlen FENNEKEN WENTINK, indertijd echtelieden. De vader, present zijnde,
verklaart dit huwelijk te consenteren en de bruidegom en bruid verklaren geen verwantschap tot
elkanderen te zijn.
- Bruid - SOPHIA M ARGARETHA GALLÉE, jonge dogter oud 23 jaaren, geboren en woonachtig alhier,
dogter van P ETER ANTHONIJ GALLÉE en ANNA MARGARETHA STROMAN, echtelieden welke, beide
present zijnde, verklaren dit huwelijk te consenteren.
- Getuigen - Erschenen voor bovengemelde commissarissen en zijn dezelve in ondertrouw
opgenomen.
- 1e gebod - Ingevolge relatie van de bode den 2 febr.
- 2e gebod - Ingevolge relatie van de bode op den 9 febr.
- 3e gebod - Op den 16 febr., volgens relatie van de bode. Volgens ingekomen attest mede hun
huwelijks proclamatien te Zutphen onverhinderd en na behoren gehad.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 16 februarij, ingevolge attest van den predikant
G.J. Colenbrander, vertoond den 21 dito.
01.03.1800 - 1 maart 1800 - Compareerde voor H. Stroman, A.B. Roeloffsen en W. Willemsen,
commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - DERK NORDE, weduwenaar van ANNA JOHANNA LENTINK, oud 45 jaaren, geboren en
woonachtig alhier, zoon van wijlen GERRET NORDE en wijlen FENNEKEN REERINK. Attest
overgegeven van den officier van het scholtambt Zutphen, dat aan bruidegoms onmundige kinderen
het moeder versterf is toegeweezen; voorts verklaaren bruidegom en bruid geen verwantschap tot
elkanderen te zijn.
- Bruid - J ENNEKEN WAARLE, jonge dogter oud 24 jaaren, geboren onder Hengelo, woonachtig
alhier, dogter van BERENT WAARLE en GERRETJEN BEUNK, echtelieden. De vader, present zijnde,
verklaart voor hemzelfs en mede uit naam van zijn vrouw dit huwelijk te consenteren.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde presente commissarissen en zijn de comparanten in
ondertrouw opgenomen. Mede gecompareerd Berent Waarle , vader van de bruid en Willem
Wenneker als getuige.
- 1e gebod - den 2 maart, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 9 maart, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 16 maart, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 16 maart, ingevolge attest van den predikant
G.J. Colenbrander, vertoond den 20 dito.
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25.03.1800 - Dinsdag 25 maart 1800 - Compareerde voor W. Willemsen en H. Stroman,
commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - ENGBERT K LEIN B EERNINK, jongman oud 35 jaaren, geboren in Beltrem onder
Groenlo, wonende alhier, doch onlangs gewoont hebbende onder Ruerlo, zoon van HENDRIK KLEIN
BEERNINK en wijlen GERRETJEN IJKINK, indertijd ehelieden. Attest geproduceert dat de vader
voornoemd dit huwelijk consenteerd en dat de moeder is overleden; verklaaren de bruidegom en
bruid geen verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - J ENNEKEN GOTINK, jonge dogter oud 24 jaaren, geboren onder Ruerlo, wonende alhier,
dogter van wijlen DERK GOTINK en wijlen BERENTJEN GOTINK, indertijd ehelieden. Volgens
verklaring van de presente getuijgen zijn de voornoemde vader en moeder beide overleden.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde commissarissen en zijn dezelve in ondertrouw
opgenomen. Mede gecompareerd Arnoldus Meijer en P.A. Gallée als getuijgen.
- 1e gebod - den 30 maart, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 6 april, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 13 april, volgens relaas van de bode. Mede volgens ingekomen attest van Reurlo hun
proclamatien aldaar op den 30 maart, 6 en 13 april na behoren gehad.
- Solemnisatie - Ingevolge attest van F.C. van Thoor, Rooms priester en pastor aan den Kranenberg,
voor denzelven getrouwt den 18 april. Het attest vertoond den 19 dito.
25.03.1800 - 25 dito
- Bruidegom - GERRET J AN ENZERINK, weduwenaar van HARMINA MULDER, oud 40 jaaren, geboren
en wonende alhier, zoon van wijlen ARENT ENZERINK en JENNEKEN GEESSINK. De moeder, present
zijnde, verklaart dit huwelijk te consenteren. Attest overgegeven van den officier van het scholtampt
Zutphen dat de vader het moederversterf aan zijn onmundige kind heeft bewezen; voorts verklaaren
bruidegom en bruid geen te na verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - HENDRICA VAN ARRAGON, jonge dogter, oud 35 jaaren, geboren onder Varseveld, wonende
te Arnhem, dogter van JACOB VAN ARRAGON en wijlen ALEIDA GEESSINK. Attest geproduceert dat
de vader bovengenoemd dit huwelijk consenteerd en dat de moeder reeds lang is overleden.
- Getuigen - Erschenen voor W. Willemsen, H. Stroman en A.B. Roeloffsen, commissarissen van
huw.zaaken en zijn de comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 30 maart, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 6 april, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 13 april, volgens relaas van de bode. Mede ingevolge bekomen attest hun huw.
proclamatien te Arnhem onverhindert en na behoren gehad.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 20 april, ingevolge attest van den
predikant G.J. Colenbrander, vertoond den 25 dito.

Genealogie in de Achterhoek – www.genealogiedomein.nl
-3Samenstelling: 25 maart 2004 - © J.B. Baneman

Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1800-1803
10.04.1800 - den 10 april 1800 - Compareerde voor A.B. Roeloffsen, H. Stroman en W. Willemsen,
commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruijdegom - ALBERT GARRITSEN , jongman oud 36 jaaren, geboren te Hengelo, wonende alhier,
zoon van wijlen TONE GARRETSEN en wijlen CATHARINA KEUNINGS, indertijd echtelieden, welke
beide volgens verklaring van de nabenoemde getuigen zijn overleden. Verklaarende bruidegom en
bruid geen verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - ALBERDINA D ERKSEN , jonge dogter oud 36 jaaren, geboren in Baak onder Steenderen,
wonende alhier, dogter van HENDRIK DERKSEN en wijlen ALEIDA ADAMS, indertijd echtelieden. De
vader, present zijnde, verklaart dit huwelijk te consenteren, alsmede dat zijn vrouw voornoemt zedert
lang is overleden.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde commissarissen en zijn de comparanten in ondertrouw
opgenomen. Dan mede gecompareert Hendricus Nieuwenhuis en Jan Bartelt Tjoonk als getuigen.
- 1e gebod - den 13 april, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 20 april, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 27 april, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - Ingevolge vertoond attest van L. ten Brinke, Rooms pastor in Baak, voor denzelven
getrouwt den 4 maij; het attest à dato vertoond.
15.04.1800 - den 15 april 1800
- Bruijdegom - REINT HEUVELINK, jongman oud 38 jaaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
wijlen TEUNIS HEUVELINK en wijlen JOHANNA GOTINK, indertijd ehel. Voorts verklaaren bruidegom
en bruid geen verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - HENDRICA M EKKEVELD , jonge dogter oud 32 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter
van wijlen JAN MEKKEVELD en ANTONIJA KLEIN LANKHORST , indertijd ehell. De moeder, present
zijnde, verklaard dit huwelijk te consenteren.
- Getuigen - Erschenen voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen van huw.zaken en zijn de
comparanten in ondertrouw opgenomen. Mede gecompareerd Willem Elschot als getuijge.
- 1e gebod - den 20 april, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 27 dito, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 4 maij, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Roomse kerk alhier getrouwt op zaturdag den 10 maij, ingevolge vertoond attest
van F.C. van Thoor, R.P., op den 10 maij.
18.04.1800 - 18 april 1800 - Compareerde voor H. Stroman, W. Willemsen en A.B. Roeloffsen,
commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - HARMEN HOGEVONDER, jongman oud 24 jaaren, geboren en woonachtig alhier, zoon
van FREDERIK HOGEVONDER en JENNEKEN LEURINK , echtelieden. De gemelde vader en moeder,
beide present zijnde, verklaaren dit huwelijk te consenteeren. Voorts verklaaren bruidegom en bruid
geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - AALTJEN O LIJSLAG , jonge dogter oud 32 jaaren, geboren en woonachtig onder Vorden,
dogter van wijlen LAMBERT OLIJSLAG en wijlen GEERTJEN P ELSKAMP, indertijd echtelieden.
- Getuijgen - Erschenen voor bovengemelde commissarissen en zijn de comparanten in ondertrouw
opgenomen. Mede gecompareerd Hendrik Olijslag als getuige.
- 1e gebod - den 20 april, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - 27 april, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 4 maij, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 4 maij, ingevolge vertoond attest van
den predikant G.J. Colenbrander op den 11 dº.
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19.04.1800 - 19 april 1800 - Compareerde voor H. Stroman, W. Willemsen en A.B. Roeloffsen,
commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - LAMMERT VREEMAN , jongman oud 35 jaaren, geboren onder Reurlo, wonende alhier,
zoon van wijlen WILLEM VREEMAN en JANNA SLUIJM ER, indertijd echtelieden. Van de moeder attest
geproduceert dat dezelve haar volkomen toestemming in dit huwel. verleend; voorts verklaaren
bruijdegom en bruid geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - GERRETJEN LEEMREIJSE, jonge dogter oud 25 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter
van DERK LEEMREIJSE en wijlen JANNA NARREVELD , indertijd echtelieden. De vader, present zijnde,
verklaart dit huwelijk te consenteeren.
- Getuijgen - Erschenen voor bovengemelde commissarissen en zijn de comparanten in ondertrouw
opgenomen. Mede gecompareerd Hendrik Vrakkink & Jan Vreeman als getuijgen.
- 1e gebod - den 20 april, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - 27 april, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 4 maij, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - Ingevolge attest van F.C. van Thoor, Roomsch priester op den Kranenberg, aldaar
getrouwt op zaturdag den 7 maij. Het attest vertoond den 11 dº.
25.04.1800 - 25 april 1800 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen van
huwelijkszaaken
- Bruidegom - GERRET J AN M ENKHORST, jongman oud 29 jaaren, geboren onder Vorden, woonende
onder Warnsveld, zoon van wijlen JAN MENKHORST en GERRITJEN HISSINK. De moeder, present
zijnde, verklaart dit huwelijk te consenteeren. Voorts verklaaren bruidegom en bruid geen
verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - HENDERS HAVERKAMP , weduwe van HENDRIK ADDINK , oud 39 jaaren, geboren onder
Hengelo, wonende alhier, dogter van wijlen HENDRIK HAVERKAMP en EVA HIETKAMP. Aan
commisarisen gebleken dat de bruid aan haar onmundige kinderen het vaderversterf heeft bewezen.
Voorts attest geproduceert dat de moeder dit huw. consenteert en dat de bruid langer als een half jaar
weduwe is geweest.
- Getuijgen - Erschenen voor bovengemelde commissarissen en zijn de comparanten in ondertrouw
opgenomen. Mede gecompareerd Albert Wonnink als stiefvader van den bruidegom.
- 1e gebod - den 27 april, volgens relatie van de bode
- 2e gebod - den 4 maij, volgens relatie van de bode
- 3e gebod - den 11 maij, volgens relatie van de bode. Mede ingevolge ingekomen attest te Warnsveld
naar behoren geproclameert.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 11 maij, ingevolge attest van den
predikant G.J. Colenbrander, vertoond den 18 dº.
02.05.1800 - 2 maij 1800
- Bruidegom - GARRIT J AN HAGENS , weduwenaar van ANNEKEN TRAGTER, geboren en woonachtig
onder Reurlo
- Bruid - B ERENDINA WISSINK, jonge dogter van WILLEM WISSINK, geboren te Reurlo, woonachtig
onder Vorden.
- Getuijgen - Op attest van A. Bemer, secretaris te Reurlo, aldaar in ondertrouw opgenomen en
worden hier mede geproclameert.
- 1e gebod - den 4 maij, volgens attest van de bode
- 2e gebod - den 11 maij, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 18 maij, ingevolge relaas van de bode.
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16.05.1800 - 16 maij 1800 - Compareerde voor A.B. Roeloffsen, W. Willemsen en H. Stroman,
commisarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - ALBERT J AN TEN HAVE, jongman oud 27 jaaren, geboren te Diepenheim, woonachtig
alhier, zoon van JAN TEN HAVE en GEERTRUIJ SLOOT, echtelieden. De vader, present zijnde,
verklaard voor zich en mede dat zijn voornoemde ehevrouw dit huwelijk consenteren. Voorts
verklaaren bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - LUMMEKEN HEERDINK, jonge dogter oud 45 jaaren, geboren in Dochteren onder Lochem,
woonachtig alhier, dogter van wijlen WILLEM HEERDINK en wijlen JENNEKEN JOLINK, indertijd
echtelieden, welke beide volgens verklaaring van de hierna benoemde getuijgen zijn overleden.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde commissarissen en zijn de comparanten in ondertrouw
opgenomen. Mede gecompareerd Gerret Hilverink en Berent Veurtjes als getuijgen.
- 1e gebod - den 18 maij, ingevolge relaas van de bode
- 2e gebod - den 25 maij, ingevolge relaas van de bode
- 3e gebod - den 1 junij, ingevolge relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 1 junij, ingevolge attest van den predikant der
Hervormde Gemeente, G. J. Colenbrander, vertoond den 1 dº.
04.07.1800 - 4 julij 1800 - Compareerde voor A.B. Roeloffsen, W. Willemsen en H. Stroman,
commisarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - ARNOLDUS KNIPPENBERG , weduwenaar van GESINA REMMERS, oud 50 jaaren,
geboren te Olst, wonende te Lochem, zoon van JOHANNES KNIPPENBERG en wijlen MARIA
HENDRICA DUISTERMARS, indertijd echtelieden. Attest overgegeven dat de vader voornoemt zijne
toestemming tot dit huwelijk heeft gegeven en dat de moeder is overleden; voorts hebben bruidegom
en bruid verklaart geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - CATHARINA ANTHONIA VERSFELT , jonge dogter oud 42 jaaren, geboren binnen de stad
's-Hertogenbosch, woonende alhier, dogter van wijlen ARNOLDUS VERSFELD en wijlen MARIA
ELSELINA DE RAAF. Attest geproduceert dat derzelver ouders voornoemd zijn overleden.
- Getuigen - Compareerden voor bovengenoemde commissarissen en zijn de comparanten in
ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 6 julij, ingevolge relaas van de bode
- 2e gebod - den 13 julij, ingevolge relaas van de bode
- 3e gebod - den 20 julij, ingevolge relaas van de bode.
- Solemnisatie - Voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen van huwelijkszaaken, alhier
wettig getrouwt den 20 julij.
27.06.1800 - 27 junij 1800
- Bruidegom - HENDRICUS NIEUWENHUIS , weduwenaar van HARMINA LANKHORST , oud 46 jaaren,
geboren te Hengelo, woonachtig alhier.
- Bruid - ANNA BODDE, jonge dogter oud 28 jaaren, geboren en woonachtig in Beek.
- Getuigen - Op attest van F. Haffkenschijde, secretaris te Beek, aldaar in ondertrouw opgenomen en
worden dezelve alhier geproclameert.
- 1e gebod - den 6 julij, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 13 julij, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 20 julij, volgens relaas van de bode; à dato daarvan attest teruggegeven.
- Solemnisatie - te Beek getrouwt den 21 julij, volgens attest van J.H. Preijer, pastoor aldaar,
ingevolge vertoond attest den 23 dº.
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01.08.1800 - 1 augustus 1800 - Compareerden voor H. Stroman, W. Willemsen en A.B. Roelofsen,
commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - GERRET HARMELINK, jongman oud 26 jaaren, geboren te Geesteren, woonachtig
alhier, zoon van wijlen ARENT HARMELINK en JANNA ZOERINK, indertijd echtelieden. Dat blijkens
ingelevert attest de vader is overleden en de moeder dit huwelijk consenteerd. Voorts verklaaren
bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - CHRISTINA ROMVILLE, jonge dogter oud 26 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter
van P ETER ROMVILLE en wijle n HENDERS WONNINK. De vader, present zijnde, verklaart dit
huwelijk te consenteeren.
- Getuigen - Erschenen voor bovengenoemde commissarissen en zijn de comparanten in ondertrouw
opgenomen.
- 1e gebod - den 3 augustus, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 10 augustus, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 17 augustus, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 17 augustus, ingevolge attest van den predikant
G.J. Colenbrander, vertoond den 22 dº.
09.08.1800 - 9 augustus 1800 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen van
huwelijkszaaken
- Bruidegom - J ACOBUS SNEL, jongman oud 25 jaaren, geboren te Lochem, woonachtig alh ier, zoon
van wijlen JAN P AUL SNEL en ANNA MARGARETA WILDERMAN, ehell. Attest ingegeven waaruit
blijkt dat de vader is overleden en de moeder 't huwelijk consenteert; voorts verklaarden bruidegom
en bruid geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - HARMINA J ANSEN , jonge dogter, oud 24 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
JAN WOLTERS en WILLEMINA HARMSEN , ehelieden. De vader, present zijnde, verklaarde voor zich
en mede dat zijn ehevrouw voornoemt dit huwelijk volkomen consenteeren.
- Getuigen - Erschenen voor bovengemelde commissarissen en zijn de comparanten in ondertrouw
opgenomen.
- 1e gebod - den 10 augustus, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 17 augustus, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 24 augustus, volgens relaas van de bode
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk alhier getrouwt den 24 aug., ingevolge attest van den predikant
G.J. Colenbrander, vertoond den 31 dº.
18.09.1800 - den 18 september 1800
- Bruidegom - HENDRIK WILLEM GARRITSEN , jongman oud 35 jaaren, geboren en woonachtig
alhier, zoon van wijlen GERRET HASSINK en JENNEKEN ESKES, indertijd echtelieden. De moeder
voornoemt verklaart dit huwelijk te consenteeren en bruidegom en bruid verklaaren geen
verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - J ANNA BOSCHMAN , weduwe van JAN MEIJER, oud 34 jaaren, geboren en woonachtig alhier,
dogter van BERENT BOSCHMAN en wijlen HENDRINA VELHORST . De vader, present zijnde, verklaart
dit huwelijk te consenteeren. Attest geproduceert van den officier van het scholtampt Zutphen dat het
vaderversterf aan de kinder is bewezen; de bruid verklaard mede reeds langer dan een half jaar
weduwe te zijn geweest.
- Getuigen - Erscheenen voor commissarissen van huw.zaaken H. Stroman, A.B. Roeloffsen en W.
Willemsen en zijn de comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 21 september, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 28 september, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 5 october, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk alhier getrouwt den 5 october, ingevolge attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 12 dito.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1800-1803
01.11.1800 - den 1 november 1800 - Compareerde voor A.B. Roeloffsen, H. Stroman en
W. Willemsen, commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - GERRET J AN WONNINK, jongman oud 34 jaaren, geboren en woonachtig alhier, zoon
van wijlen HENDRIK JAN WONNINK en HENDRICA HOOGKAMP, indertijd echtelieden. Attest
geproduceert dat de moeder bovengenoemt dit huwelijk consenteert; voorts verklaaren bruidegom en
bruid geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - HENDRICA GEERTRUIJ WINDENBERG , jonge dogter oud 29 jaaren, geboren te Vorden,
woonachtig in Dochteren onder het scholtampt Lochem, dogter van wijlen DERK WINDENBERG en
wijlen JENNEKEN SCHEUTERS, indertijd ehelieden. Zijnde opgemelde vader en moeder beide
overleden, volgens verklaring van de nabenoemde getuigen.
- Getuijgen - Erschenen voor bovengenoemde commissarissen en zijn de comparanten in ondertrouw
opgenomen. Mede gecompareert Willem Olijslag en Jannes Wonnink als getuijgen.
- 1e gebod - den 2 november, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 9 november, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 16 november, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk alhier getrouwt den 23 november, ingevolge attest van den
predikant G.J. Colenbrander, vertoond den 29 dito.
1801, den 17 Februarij een authenticq afschrift van het Trouwboek
over 1800 bij een missive van
den 14 Feb. aan het Hof van
Justitie in Gelderland verzonden.
J.H. Gallée
Secretaris
1801
16.01.1801 - 16 januarij 1801 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen van
huwelijkszaaken
- Bruidegom - ALBERT GARRETSEN , jongman oud 40 jaaren, geboren te Hengelo, woonachtig alhier,
zoon van wijlen HENDRIK JAN GARRETSEN en wijlen HARMINA TILLERS, indertijd ehelieden, welke
beide zijn overleden, volgens verklaaring van de erschenen getuigen. Voorts verklaaren bruidegom
en bruid geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - M ARIA KLEIN KRANENBERG, jonge dogter oud 22 jaaren, geboren en woonachtig alhier,
dogter van MARTEN VOSKUIL OP KLEIN KRANENBERG en wijlen GERRETJEN KLEIN KRANENBERG,
indertijd echtelieden. De vader, present zijnde, verklaart dit huwelijk te consenteeren.
- Getuigen - Erschenen voor bovengemelde commissarissen en zijn de comparanten in ondertrouw
opgenomen. Mede erschenen Marten Voskuil, Arent Tillers en Abraham Bretveld als getuigen.
- 1e gebod - Ingevolge relaas van de bode Jan Weenink den 18 januarij
- 2e gebod - den 25 januarij, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 1 februarij, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 1 febr. volgens attest van den predikant
G.J. Colenbrander, vertoond den 7 dº.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1800-1803
16.01.1801 - 16 januarij 1801 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen van
huwelijkszaaken
- Bruidegom - ROELOF STEENBLIK , jongman oud 40 jaaren, geboren onder Geesteren, wonende te
Reurlo, zoon van wijlen JAN STEENBLIK en JENNEKEN ESSELENBROEK , indertijd echtelieden. Attest
geproduceert dat de moeder het huwelijk consenteerd; voorts verklaaren bruidegom en bruid geen
verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - J ENNEKEN KLEIN KRANENBERG, j.dogter oud 30 jaaren, geboren en woonende alhier,
dogter van MARTEN VOSKUIL OP KLEIN KRANENBERG en wijlen GERRETJEN KLEIN KRANENBERG,
indertijd echtelieden. De vader, present zijnde, verklaart dit huwelijk te consenteeren.
- Getuigen - Erscheenen voor bovengemelde commissarissen en zijn de comparanten in odertrouw
opgenomen. Mede erschenen Marten Voskuil, G.J. Esselenbroek en Jan Hendrik Esselenbroek als
getuigen.
- 1e gebod - Ingevolge relaas van de bode Jan Weenink den 18 januarij
- 2e gebod - den 25 januarij, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 1 februarij, volgens relaas van de bode. Mede volgens ingelevert attest te Reurlo naar
behoren geproclameert.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Reurlo getrouwt den 8 februarij, volgens vertoond attest van
den predikant H.J. Woldringh, op den 9 dº vertoond.
16.01.1801 - 16 januarij 1801 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen van
huwelijkszaaken
- Bruidegom - ENGBERT HORSMAN , jongman oud 28 jaaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
wijlen HARMEN HORSMAN en wijlen HENDRICA BOENK, indertijd echtelieden, welke beide, volgens
verklaring van de nabenoemde getuigen, zijn overleden. Voorts verklaaren bruidegom en bruid geen
verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - J ENNEKEN GARRETSEN , jonge dogter oud 22 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter
van HARMEN GARRETSEN en HARMINA TIGCHELMAN, echtelieden. De moeder, present zijnde,
verklaart dit huwelijk te consenteeren, alsmede dat haaren eheman, welke bij indispositie niet present
konde komen, dit huw. volkomen consenteerd.
- Getuigen - Erschenen voor bovengemelde commissarissen en zijn de comparanten in ondertrouw
opgenomen. Mede gecompareert Hendrik Bielderman welke mede verklaarde dat de vader, hiervoren
gemeld, het huwelijk consenteerd; dan mede gecompareerd L. Elshof en H. Nijland als getuigen.
- 1e gebod - den 18 januarij, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 25 januarij, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 1 februarij, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 1 februarij, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 8 dito.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1800-1803
23.01.1801 - 23 januarij 1801 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen van
huwelijkszaaken
- Bruidegom - PAUWEL VISSER, jongman oud 26 jaaren, geboren en woonachtig te Zutphen, zoon van
ANDRIES BALTUS VISSER en ANNA MARIA SWEERS, echtelieden. Attest geproduceert dat de moeder
dit huw. consenteerd en de vader, present zijnde, verklaard mede zijn toestemming te verleenen;
voorts verklaaren bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkaar te zijn.
- Bruid - J ANNA HIDDINK, jonge dogter oud 25 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
wijlen DAVID HIDDINK en JENNEKEN DIJKKAMPS, indertijd echtelieden. Van de moeder attest
ingelevert dat dezelve dit huwelijk consenteerd.
- Getuigen - Erscheenen voor bovengemelde commissarisen en zijn de comparanten in ondertrouw
opgenomen. Dan mede gecompareerd Andries Baltus Visser, vader van den bruidegom en Gerret
Gotink, stiefvader van de bruid.
- 1e gebod - den 25 januarij, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 1 februarij, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 8 februarij, volgens relaas van de bode. Mede volgens ingekomen attest hun
huwelijksproclam. te Zutphen op den 25 januarij , 1 en 8 feb. naar behoren gehad.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 8 februarij, ingevolge attest van den
predikant Colenbrander. Het attest vertoond den 15 dito.
23.01.1801 - 23 januarij 1801 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen van
huwelijkzaaken
- Bruidegom - HENDRIK J AN L ENTINK, jongm. oud 30 jaaren, geboren en woonachtig alhier, zoon
van wijlen HENDRIK VOSKAMP en wijlen GERRETJEN LENTINKS, indertijd echtelieden. Bruidegom
en bruid verklaaren geen te na verwantschap tot elkaar te zijn.
- Bruid - GERRETJEN HISSINK, jonge dogter oud 24 jaaren, geboren en woonende alhier, dogter van
wijlen GERRET HISSINK en wijlen JANNA WEENINK, indertijd echtelieden.
- Getuigen - Ten overstaan van bovengemelde commissarissen zijn de comparanten in ondertrouw
opgenomen. Mede gecompareerd W. Wenneker als getuige.
- 1e gebod - den 25 januarij, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 1 februarij, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 8 februarij, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwd den 15 februarij, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 21 dito.
20.02.1801 - 20 febr. 1801
- Bruidegom - WESSEL P ELGRIM , weduwenaar van LUBBERTJEN VAN ESSEN, oud 45 jaaren, geboren
onder Brummen, woonende onder Warnsveld, zoon van wijlen JAN P ELGRIM WESSELS en wijlen
JENNEKEN JANSEN BOERSTOEL, indertijd echtelieden. Hebbende uit zijn vorig huw. geen kind of
kinderen verwekt. Verklaarende bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - J ANNA ROESINK, jonge dogter oud 29 jaaren, geboren en wonende alhier, dogter van wijlen
HENDRIK ROESINK en FENNEKEN VAN DER STEEG , indertijd echtelieden. Van de moeder attest
ingelevert, waaruit blijkt dat dezelve dit huwelijk consenteerd.
- Getuigen - Ten overstaan van de commissarissen Stroman en W. Willemsen zijn de comparanten in
ondertrouw opgenomen. Mede gecompareerd H. Roesink als getuige.
- 1e gebod - den 23 febr., ingevolge relatie van de bode
- 2e gebod - den 1 maart, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 8 maart, volgens relaas van de bode. Mede te Warnsveld geproclameerd den 23 feb.,
1 en 8 maart.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Warnsveld getrouwt den 8 maart, volgens attest van den
koster Dekkers, vertoond den 10 dº.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1800-1803
03.04.1801 - 3 april 1801 - Compareerde voor W. Willemsen en L. Elshoff, commissarissen van
huwelijkszaaken
- Bruidegom - REINDER VAN DEN B ORN , jongm. oud 28 jaaren, geboren te Bennekom, thans wonende
op den huize Ampsen onder Lochem, zoon van wijlen CORNELIS VAN DEN BORN en SOPHIA VAN
BINSBERGEN , ehel. Attesten geproduceert dat de vader is overleden en de moeder dit huw.
consenteerd; verklaarende bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkaer te zijn.
- Bruid - SUSANNA WILHELMINA B ECKER, jonge dogter oud 24 jaaren, geboren te Amsterdam,
woonachtig op de Wiersche onder Vorden, dogter van HENDRICK BECKER en wijlen CATHARINA
MARGARETHA JODOOTSI , indertijd echtelie den. Attesten geproduceert dat de vader het huw.
consenteerd en de moeder is overleden.
- Getuigen - Ten overstaan van bovengemelde commissarissen zijn de comparanten in ondertrouw
opgenomen.
- 1e gebod - den 5 april, volgens relatie van de bode
- 2e gebod - den 12 april, volgens relatie van de bode
- 3e gebod - den 19 april, volgens relatie van de bode. Mede op voors. datums onder Lochem
geproclameerd, volgens ingekomen attest van Jan Vrielink, secret. in Groot Dochteren.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 26 apr., volgens attest van den
predikant G.J. Colenbrander, vertoond den 26 dº.
11.04.1801 - 11 april 1801
- Bruidegom - JOHANNES ROBOR, jongman oud 37 jaaren, geboortig van Bokum bij Urdingen,
woonachtig alhier, zoon van LORENZ ROBOR en wijlen BARBARA ZINKEN , indertijd ehelieden. Attest
overgegeven dat de vader dit huwelijk consenteerd en de moeder overleden is; verklarende
bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkaer te zijn.
- Bruid - WILLEMINA ZWIENENBERG, jonge dogter oud 23 jaaren, geboren onder Voorst, woonachtig
alhier, dogter van THEUNIS ZWIENENBERG en BERENDINA DERKSEN , ehelieden. Bewijs
geproduceerd dat gez. ehel. dit huwelijk consenteeren.
- Getuigen - Ten overstaan van H. Stroman en L. Elshof, commissarissen van huwelijkszaaken, zijn de
comparanten in ondertrouw opgenomen. Mede gecompareerd F. Westhof als getuige.
- 1e gebod - den 12 april, volgens relatie van de bode
- 2e gebod - den 19 april, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 26 april, volgens relaas van de bode
- Solemnisatie - In de Roomsche kerk aan den Kranenberg getrouwt den 30 april, volgens attest van
J. Dusar, capelaan aldaar, vertoond den 2 maij.
11.04.1801 - 11 april 1801
- Bruidegom - ARENT FREDRIK TOP, jongman zoon van wijlen LAMMERT TOP, wonende in de
buurschap Barchem.
- Bruid - AALTJEN HIETBRINK, jonge dogter van HENDERS HIETBRINK, geboren in de buurschap
Klein Dochteren, wonende onder Vorden.
- Getuigen - Op attest van J. Bergman, secretaris van het district Wildenberg, aldaar voor
commissarisen van huw.zaken in ondertrouw opgenomen en worden dezelve alhier geproclameert.
- 1e gebod - den 12 april, ingevolge relaas van de bode
- 2e gebod - den 19 april, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 26 april, volgens relaas van de bode. Daarvan attest afgegeven.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1800-1803
12.06.1801 - 12 junij 1801
- Bruidegom - J AN ROELOF P ASMAN , weduwenaar van ZWAANTJEN GARRITSEN , oud 38 jaaren,
geboren en woonende te Warnsveld, zoon van wijlen ZWIER P ASMAN en JENNEKEN ROELOFSEN .
Attesten ingegeven dat de moeder voornoemd dit huw. consenteert en de vader overleden is, alsmede
van den officier van het scholtampt Zutphen, dat aan bruidegoms kinderen hun moederversterf is
bewezen; verklarende bruidegom en bruid geen te na verwantschap tot elkaar te zijn.
- Bruid - J ANNA PASMAN , jonge dogter oud 35 jaaren, geboren onder Warnsveld, woonachtig alhier,
dogter van HENDRIK P ASMAN en wijlen HENDRICA BARTELSEN . De vader, present zijnde, verklaard
dit huwelijk te consenteeren.
- Getuigen - Ten overstaan van H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen van huwelijkszaaken,
zijn de comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 14 junij, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 21 junij door mij, J.H. Gallée
- 3e gebod - den 28 junij, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de kerk te Warnsveld getrouwt den 28 junij, volgens vertoond attest van
P. Dekkers, custos aldaar.
25.09.1801 - 25 september 1801 - Compareerde voor H. Stroman, W. Willemsen en L. Elshoff,
commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - TEUNIS KLEIN TJOOITINK, weduwenaar van BERENDINA GEBBERTS, oud 38 jaaren,
geboren onder Hengel, woonachtig alhier, zoon van ARENT KLEIN TJOOITINK en TEUNE TEUNISSEN ,
in der tijd ehelieden. Bewijs geproduceerd dat gezeide ouders beide zijn overleden; verklarende
bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - AALTJEN KOSSTEE , jonge dogter oud 38 jaaren, geboren en wonende onder Vorden, dogter
van wijlen DERK KOSSTEE en wijlen JANNA LEBBINK, indertijd ehelieden. Bij commissarissen
bekend dat genoemde ouders beide zijn overleden.
- Getuigen - En zijn de comparanten ten overstaan van bovengenoemde commissarissen in ondertrouw
opgenomen.
- 1e gebod - den 21 september, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - 4 october, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - 11 october, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de kerk te Vorden getrouwt den 11 october, volgens attest van den predikant
Colenbrander, vertoond den 17 dº.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1800-1803
02.10.1801 - 2 october 1801 - Compareerde voor H. Stroman, W. Willemsen en L. Elshoff,
commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - GERRET J AN B RINKMAN , weduwenaar van AALTJEN NIJLAND , oud 34 jaaren, geboren
onder Vorden, woonachtig te Warnsveld, zoon van wijlen JAN BRINKMAN en wijlen BERENDJEN
HISSINK, indertijd ehel. Volgens getuigenis van de stiefvader Albert Kemink zijn genoemde ouders
beide overleden. Voorts attest geproduceert dat de stiefvader aan zijne stiefkinderen het
moederversterf heeft bewezen.
- Bruid - M ARIA WUESTENENK, jonge dogter oud 26 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter
van HENDRIK JAN WUESTENENK en GEESKEN TJOONK, ehel. De vader, present zijnde, verklaart dit
huw. te consenteeren, alsmede dat de moeder haare toestemming heeft verleend. Voorts verklaaren
bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkaar te zijn.
- Getuigen - En zijn de comparanten ten overstaan van bovengenoemde commissarisen van
huw.zaaken in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 4 october, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 11 october, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 18 october, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Warnsveld getrouwt den 18 october, volgens attest van de
koster P. Dekkers, vertoond den 24 dº.
16.10.1801 - 16 october 1801 - Compareerde voor H. Stroman, W. Willemsen en L. Elshoff,
commissarissen van huwelijkzaaken
- Bruidegom - GERRET REESINK, jongman oud 30 jaaren, geboren alhier, woonachtig onder
Warnsveld, zoon van wijlen WILLEM REESINK en wijlen TEUNE P ARDIJS, indertijd ehelieden.
Verklarende bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - AALTJEN WONNINK, weduwe van HENDRIK WOLTERS, oud 41 jaaren, geboren onder
Lochem, woonachtig alhier, dogter van wijlen JAN WONNINK en wijlen ANNEKEN KLOEKHORST ,
indertijd ehelieden. Attest ingebragt dat de bruid aan haar onmundige kinderen het vaderversterf
heeft bewezen.
- Getuigen - En zijn comparanten ten overstaan van bovengenoemde commissarissen in ondertrouw
opgenomen.
- 1e gebod - den 18 october, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 25 october, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 1 november, volgens relaas van de bode. Mede op voorschr. datums te Warnsveld
geprocla meerd, volgens ingekomen attest van P. Dekkers.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 1 november, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 6 dito.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1800-1803
23.10.1801 - 23 october 1801 - Compareerde voor H. Stroman, W. Willemsen en L. Elshoff,
commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - J AN GOSSELINK, jongman oud 33 jaaren, geboren te Zelhem, woonachtig alhier, zoon
van wijlen BERENT GOSSELINK en ENGELE WENTINK , indertijd ehelieden. De moeder, present
zijnde, verklaart dit huwelijk te consenteren; verklarende bruidegom en bruid geen verwantschap tot
elkaar te zijn.
- Bruid - FENNEKEN M AATMANS , jonge dogter oud 22 jaaren, geboren onder Lochem, woonachtig
alhier, dogter van wijlen JAN MAATMAN en HENDRICA REINTSEN , indertijd ehelieden. De moeder,
present zijnde, verklaart dit huwelijk te consenteeren.
- Getuigen - En zijn de comparanten ten overstaan van bovengemelde commissarissen in ondertrouw
opgenomen.
- 1e gebod - den 25 october, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 1 november, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 8 november, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 8 november, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoont den 15 dº.
06.11.1801 - den 6 november 1801 - Compareerde voor L. Elshoff en W. Willemsen, commissarissen
van huwelijkszaaken
- Bruidegom - J AN KETTELARIJ , jongman oud 27 jaaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
HARMEN KETTELARIJ en JANNA HIDDINK , ehel. De vader, present zijnde, verklaard voor zich en
mede dat zijn ehevrouw dit huwelijk volkomen consenteerd. Voorts verklaren bruidegom en bruid
geen verwantschap tot elkaar te zijn.
- Bruid - AALTJEN NORDEMAN , jonge dogter, oud 20 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
JAN WILLEM NORDEMAN en HARMKEN RUEMPOL, ehel. De vader, present zijnde, verklaard voor
zich en mede dat zijn ehevrouw dit huwelijkj consenteerd.
- Getuigen - En zijn de comparanten ten overstaan van bovengemelde commissarien in ondertr.
opgenomen.
- 1e gebod - den 8 november, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 15 november, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 22 november, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 29 november, ingevolge vertoond attest
van den predikant G.J. Colenbrander, vertoond den 6 december.
20.11.1801 - den 20 november 1801
- Bruidegom - B ERENT B OUWMEESTER , jongman zoon van JAN BOUWMEESTER, geboren en
wonende in de buurschap Wildenberg.
- Bruid - GEERTJEN EGGINK, jonge dogter, dochter van JAN EGGINK, geboren en woonachtig alhier.
- Getuigen - Op attest van J. Bergman, secret. in de Wildenberg, aldaar in ondertrouw opgenomen en
worden dezelve mede alhier geproclameert.
- 1e gebod - den 22 november, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - 29 november, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - 6 december, volgens relaas van de bode. Daarvan attest afgegeven den 8 december.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1800-1803
26.12.1801 - den 26 december 1801 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen,
commissarissen van huwelijkszaaken
- Bruidegom - WILLEM WESSELDIJK , jongman oud 26 jaaren, geboren te Laaren, woonende alhier,
zoon van wijlen HENDRIK WESSELDIJK en DERSKEN HOLMER, indertijd ehelieden. Attest
geproduceert dat de moeder dit huwelijk consenteert; verklaarende bruidegom en bruid geen
verwantschap tot elkaar te zijn.
- Bruid - HERMINA KRUISWEG , jonge dogter oud 19 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
pleegvader ANTONIJ ENZERINK en HENDRICA KRUISWEG , echtelieden, welke, present zijnde,
verklaarden dit huwelijk te consenteeren.
- Getuigen - En zijn de comparanten ten overstaan van bovengenoemde commissarissen in ondertrouw
opgenomen.
- 1e gebod - den 27 dec., volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 3 jan. 1802, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 10 jan., volgens relaas van de bode.
- Solemnistatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 17 januarij 1802, volgens attest van
den predikant, vertoond den 20 dito.
Een afschrift van
het Trouwboek over
1801 met een bijgaande Brief d.d. 5 februarij
aan het Hof verzonden den 6 Febr. 1802
J.H. Gallee
N.B. 17 paar
1802
02.01.1802 - den 2 januarij 1802 - Compareerde voor H. Stroman en L. Elshoff, commissarissen van
huwelijkszaken
- Bruidegom - GERRET VOSKAMP , jongman oud 30 jaaren, geboren en wonende te Vorden, doch
onlangs gewoond hebbende te Verwolde, zoon van P ETER LENTINK OP 'T VOSKAMP en wijlen
GEESKEN VOSKAMP, indertijd ehelieden. De vader, present zijnde, verklaart dit huwelijk te
consenteeren. Verklarende bruidegom en bruid geen te na verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - M ARIA GARMEL, jonge dogter oud 23 jaaren, geboren en woonachtig te Vorden, dogter van
JAN GARMEL en wijlen MARGARETA HIETINK , indertijd echtelieden. De vader, present zijnde,
verklaart dit huwelijk te consenteeren.
- Getuigen - En zijn de comparanten ten overstaan van bovengemelde commissarissen in ondertrouw
opgenomen.
- 1e gebod - den 3 jan., volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 10 jan., volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 17 jan., volgens relaas van de bode. Volgens ingekomen attest mede te Verwolde
onverhinderd geproclameert.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 24 januarij, volgens attest van den
predikant, vertoond den 26 dito.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1800-1803
06.02.1802 - den 6 februarij 1802
- Bruidegom - J AN KORNEGOOR, jongman oud 31 jaaren, geboren en woonachtig in den Boshuirne
onder het scholtampt Lochem, zoon van ARENT KORNEGOOR en wijlen HILLEKEN SLUIJTER,
indertijd ehelieden. Attest overgegeven dat de vader het huw. consenteerd; verklaarende bruidegom
en bruid geen te na verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - J ENNEKEN RIKKENBERG, jonge dogter oud 31 jaaren, geboren en woonachtig alhier, dogter
van wijlen GERRET RIKKENBERG en JENNEKEN KORNEGOOR, indertijd ehelieden. Attest
overgegeven dat de moeder voornoemd dit huwelijk consenteerd.
- Getuigen - En zijn comparanten ten overstaan van H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen
van huwelijkszaaken, in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 7 febr., volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 14 febr., volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 21 febr., volgens relaas van de bode. Volgens ingekomen attest mede te Lochem
onverhindert geproclameert.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Lochem getrouwt den 28 febr., volgens attest van den
predikant B. van den Broek, vertoond den 3 dº.
12.02.1802 - den 12 febr. 1802 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen
van huwelijkszaaken
- Bruidegom - ANTONIJ PETRUS SCHAEPMAN , jongman oud 26 jaaren, geboren en woonachtig te
Zwol, zoon van HERMAN THEODORUS SCHAEPMAN en JOHANNA VAN SANEN , ehelieden. Attest
geproduceert dat genoemde ouders dit huwelijk consenteeren. Verklaaren de bruidegom en bruid
geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - HENDRICA THEODORA J ACOBA ROELOFFZEN , jonge dogter oud 20 jaaren, geboren en
woonachtig alhier, dogter van wijlen ANTONIJ BERNADUS ROELOFFZEN en wijlen CONSTANTIA
CATHARINA SCHEMMINK , indertijd ehelieden en hebben derzelver voogden R.A. Roelofsen, J.E.
Derksen, W.H. Roeloffsen en E. Broeker mede hun toestemming verleent.
- Getuigen - En zijn comparanten ten overstaan van bovengemelde commissarissen in ondertrouw
opgenomen.
- 1e gebod - den 14 febr., volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 21 febr., volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 28 febr., volgens relaas van de bode. Mede hun drie proclamatien te Zwolle gehad,
volgens attest van de secr. G. Tuinier.
- Solemnisatie - Aan de Roomsche kerk den Cranenberg onder Vorden getrouwt den 1 maart, volgens
attest van den pastoor F.C. van Thoor, vertoond den 3 dito.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1800-1803
19.02.1802 - den 19 febr. 1802
- Bruidegom - TOONE TER HUERNE, jongman oud 21 jaaren, geboren te Ruerlo, thans woonende te
Verstonden onder Brummen, zoon van EVERT TER HUERNE en HENDERS WANINK, ehelieden.
Bewijs geproduceert dat de vader en moeder voornoemt dit huwelijk consenteert. Verklaarende
bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - FREDRICA B RANDENBERG , jonge dogter oud 24 jaaren, geboren en woonachtig alhier,
dogter van HENDRIK BRANDENBERG en HENDRICA JIMMINK , ehelieden. De vader, present zijnde,
verklaart voor hemselfs en mede dat zijn ehevrouw voornoemt dit huwelijk consenteeren.
- Getuigen - En zijn comparanten ten overstaan van L. Elshoff en W. Willemsen, commissarissen van
huw.zaaken, in ondertrouw opgenomen. Mede gecompareerd Derkjen ter Huerne, als zuster van den
bruidegom, als getuige.
- 1e gebod - den 21 febr., volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 28 febr., volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 7 maart, ingevolge relaas van de bode. N.B. Mede op voors. datums te Brummen
geproclameert, volgens attest van H. Wildeman, secr. aldaar.
- Solemnisatie - Op den 13 maart voor commissarissen van huwelijkszaken W. Willemsen en
H. Stroman alhier wettig getrouwt, in kennis van mij, J.H. Gallée, secretaris
12.03.1802 - 12 maart 1802
- Bruidegom - HARMEN ROESINK, weduwenaar van JENNEKEN JANSEN VAN DER BEEK , zoon van
wijlen HENDRIK ROESINK en FENNEKEN STEEGEMAN , oud 38 jaar, geboren en wonende onder
Vorden.
- Bruid - AALTJEN P LUMPMAN , laatst weduwe van GERRET GRAAUWERT , oud 45 jaaren, geboren
onder Verwolde, wonende onder Laaren.
- Getuigen - Voor T. Eggink en J.E. Sluijter, commissarissen van huw.zaaken, te Laaren in
ondertrouw opgenomen, volgens attest van J.F. Broesterhuizen, secret. aldaar en mede alhier
geproclameerd.
- 1e gebod - den 14 maart, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 21 dº, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 28 maart, volgens relaas van de bode; à dato attest daarvan afgegeven.
20.03.1802 - 20 maart 1802
- Bruidegom - GERRET J AN BOERKAMP, jongman oud 30 jaaren, geboren onder Warnsveld,
woonachtig alhier, zoon van DERK BOERKAMP en TEUNTJEN STEVENS, ehelieden. De vader voor
commissarissen verklaart hebbende voor hemselfs en mede dat zijn ehevrouw dit huwelijk volkomen
consenteeren. Verklaarende bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - GERHARDINA HEUVELINK, weduwe van ANDRIES GOTINK, oud 45 jaaren, geboren en
woonachtig alhier, dogter van BERENT HEUVELINK en wijlen BERENDINA TE VELDE, indertijd
ehelieden. De vader heeft mede voor commissarissen verklaart dit huwelijk te consenteeren. Zijnde
door de bruid bewijs vertoond dat aan haar onmundige zoon het vaderversterf bij decreet van het
scholtengericht van Zutphen is bewezen.
- Getuigen - En zijn comparanten ten overstaan van H. Stroman, H. Willemsen en L. Elshof,
commissarissen van huw.zaken, in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 21 maart, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - 28 maart, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - 4 april, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - Aan de Roomsche kerk den Cranenberg onder Vorden getrouwt den 5 april, volgens
attest van de pastoor F.C. van Thoor, vertoond den 5 april.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1800-1803
09.04.1802 - 9 april 1802 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen van
huwelijkszaaken
- Bruidegom - M ATTHIJS B ROEKHOFF, jongman oud 30 jaaren, geboren en woonachtig onder Voorst,
zoon van WINOLDUS BROEKHOF en CATHARINA MASEN , ehelieden. Attest geproduceert dat
genoemde ouders dit huwelijk consenteeren; verklaarende bruidegom en bruid geen verwantschap tot
elkaer te zijn.
- Bruid - B ERENDINA NIJENHUIS , jonge dogter oud 25 jaaren, geboren in Vierakker onder Warnsveld,
woonachtig alhier, dogter van HENDRIK NIJENHUIS en CHRISTINA MEKKEVELD , eh. De vader,
present zijnde, verklaart voor hemselfs en mede dat zijn voornoemde ehevrouw dit huwelijk
consenteeren.
- Getuigen - En zijn voornoemde comparanten ten overstaan van bovengenoemde commissarissen in
ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 11 april, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 18 april, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 25 april, volgens relaas van de bode. Mede te Voorst geproclameerd, volgens attest
van de secret. A. v. Welbergen.
- Solemnisatie - Te Baak getrouwt den 1 maij door L. ten Brink, Roomsch pastor in Baak, volgens
attest vertoond den 5 dito.
23.04.1802 - 23 april 1802
- Bruidegom - J AN HEKKELMAN , jongman oud 33 jaaren, geboren onder Warnsveld en mede thans
aldaar woonachtig, zoon van wijlen DERK HEKKELMAN en MARIA KOSTKAMP, indertijd ehelieden.
De moeder, present zijnde, verklaart dit huwelijk te consenteeren. Verklaarende bruidegom en bruid
geen verwantschap tot elkaar te zijn.
- Bruid - WILLEMINA A LDERKAMP, jonge dogter oud 26 jaaren, geboren onder Hengelo, woonachtig
alhier, dogter van wijlen JAN ALDERKAMP en GEULTJEN HENDRIKS, indertijd ehelieden. Attest
geproduceert waaruit blijkt dat de moeder dit huwelijk consenteerd en de vader is overleden.
- Getuigen - En zijn de comparanten ten overstaan van L. Elshof en W. Willemsen commissarissen
van huw.z. in ondertrouw opgenomen. Mede gecompareerd Roelof Hietbrink als getuige.
- 1e gebod - den 25 april, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 2 maij, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 9 maij, volgens relaas van de bode. Mede hun huw.proclamatien te Warnsveld gehad,
volgens attest van de secretaris Dekkers.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Warnsveld getrouwd den 16 maij, volgens attest van
P. Dekkers, vertoond den 20 dito.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1800-1803
07.05.1802 - 7 maij 1802 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen van
huwelijkszaaken
- Bruidegom - TEUNIS GOSSELINK, jongman oud 23 jaaren, geboren onder Steenderen, woonachtig
alhier, zoon van wijlen GOSSELINK GARRETSEN en HARMINA WASSINK, indertijd ehelieden. De
moeder, present zijnde, verklaart dit huwelijk te consenteeren; voorts verklaaren bruidegom en bruid
geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - M ARGARETA M UIJDERMAN , jonge dogter oud 25 jaaren, geboren en woonachtig alhier,
dogter van HENDRIK MUIJDERMAN en SOPHIA GALLÉE , ehelieden. De vader en moeder, beide
present zijnde, verklaaren dit huwelijk te consenteeren.
- Getuigen - En zijn comparanten ten overstaan van bovengenoemde commissarissen in ondertrouw
opgenomen.
- 1e gebod - den 9 maij, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 16 maij, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 23 maij, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 23 maij, volgens attest van den
predikant G.J. Colenbrander, vertoond den 30 dito.
03.07.1802 - 3 julij 1802
- Bruidegom - HENDRIK M OMBERG, jongman oud 42 jaaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
wijlen GERRET HENDRIKSEN MOMBERG en wijlen HENDERS WEENK, indertijd echtelieden. Bij
commissarissen bekend dat voornoemde ouders zijn overleden. Voorts verklaaren bruidegom en
bruid geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - WILLEMINA B RANDENBERG , jonge dogter oud 22 jaaren, geboren en woonachtig alhier,
dogter van HENDRIK BRANDENBERG en HENDRICA JIMMINK , echtelieden, waarvan attest
geproduceert dat dezelve hun toestemming tot dit huwelijk verleenen.
- Getuigen - En zijn de comparanten ten overstaan van H. Stroman en L. Elshoff, commissarissen
huw.zaken, in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 4 julij, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 11 julij, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 18 dito, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 25 julij, volgens attest van den
predikant G.J. Colenbrander, vertoond den 1 augustus.
21.08.1802 - 21 augustus 1802 - Compareerde voor W. Willemsen en H. Stroman, commissarissen
van huwelijkszaaken
- Bruidegom - J AN WILLEM K LEIN OBBINK, weduwenaar van JANNA ROELOFFZEN , oud 46 jaaren,
geboren en woonachtig alhier, zoon van wijlen ROELOF KLEIN OBBINK & HENDRICA WEENK,
indertijd ehelieden. Bewijs geproduceert dat de moeder dit huw. consenteert; voorts door bruidegom
bewijs geproduceert dat aan zijn onmundige kinderen het moederversterf is bewezen; verklarende b.
& b. geen verwantschap tot elkaar te zijn.
- Bruid - TEUNE O LDWATER, jonge dogter oud 40 jaaren, geboren onder Reurlo, woonachtig alhier,
dogter van wijlen JAN OLDWATER en wijlen JENNEKEN OLDWATER, indertijd ehelieden. Volgens
verklaring van de broeder van de bruid Reint Oldwater zijn beide ehelieden overleden.
- Getuigen - En zijn comparanten ten overstaan van bovengenoemde commissarissen in ondertrouw
opgenomen. Mede gecompareerd Reint Oldwater en Hendrik Klein Obbink als getuigen.
- 1e gebod - den 22 aug., ingevolge relaas van de bode
- 2e gebod - den 29 augustus, ingevolge relaas van de bode
- 3e gebod - den 5 september, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 5 september, volgens attest van den
predikant G.J. Colenbrander, vertoond den 11 dº.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1800-1803
28.08.1802 - 28 dito
- Bruidegom - DERK A LTENA, weduwenaar van JOHANNA NIJLAND , oud 56 jaren, geboren onder
Lochem, woonachtig alhier, zoon van wijlen HENDRIK ALTENA en wijlen GEERTJEN HOGEWEIDE,
indertijd ehel. Verklarende bruidegom geen onmundige kinderen te hebben. Zijnde de bruid de
nagelaten weduwe van bruidegoms broeder.
- Bruid - DERSKEN B ROUWER , weduwe van HARMEN ALTENA, oud 55 jaaren, geboren en
woonachtig alhier, dogter van wijlen GERRET JAN BROUWER en wijlen MECHTELD KLOOSTER,
indertijd ehelieden. Hebbende het wetgevend lichaam, op voordragt van het staatsbewind der. Bat.
Republiek, aan bruidegom en bruid tot het aangaan van een wettig huwelijk verleend de nodige
permissie en dispensatie van alle daartegen obsterende wetten, volgens open briev gegeven bij 't
staatsbewind voornoemd den 13 aug. 1802. Bij presente commissarissen gezien en gelezen.
- Getuigen - En zijn comparanten ten overstaan van de commissarissen H. Stroman, L. Elshoff & W.
Willemsen in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 29 aug., volgens relaas van de bode
- 2e gebod - 5 september, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - 12 september, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 12 september, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 19 dito.
28.08.1802 - 28 aug. 1802
- Bruidegom - M ARTINUS HANENKAMP, jongman oud 25 jaaren, geboren te Vorden, wonende te
Steenderen, doch te voren gewoond hebbende onder Vorden.
- Bruid - M ARIA DE GEUS , jonge dogter oud 28 jaaren, geboren te Zutphen, wonende onder
Steenderen.
- Getuigen - Volgens attest van Harmen Addink, secretaris te Steenderen, aldaar in ondertrouw
opgenomen en worden dezelve alhier, als 't geweezen domicilium van bruidegom, geproclameert.
- 1e gebod - 29 augustus, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - 5 september, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - 12 september, volgens relaas van de bode; daarvan attest afgegeven den 12 september.
01.10.1802 - 1 october 1802
- Bruidegom - J AN LIJFTOG, weduwenaar van GEERTJEN KEMPELS, geboren en wonende te Hengelo.
- Bruid - J ANNA VOORDERMAN , jonge dogter van wijlen WILLEM VOORDERMAN, geboren en
wonende alhier.
- Getuigen - Volgens attest van D.W. Bekking, buurtmeester te Hengelo, in ondertrouw aldaar
opgenomen en worden dezelve alhier mede geproclameert.
- 1e gebod - den 3 october, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 10 october, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 17 october, volgens relaas van de bode; à dato daarvan attest afgegeven.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1800-1803
08.10.1802 - 8 october 1802
- Bruidegom - HENDRICUS KETTELARIJ jongman oud 25 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon
van HARMEN KETTELARIJ en JANNA HIDDINK , ehelieden. De vader, present zijnde, verklaart voor
hemzelfs en mede namens zijn ehevrouw hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen. Verklaren
de bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - CHRISTINA VOORDERMAN , jonge dogter oud 22 jaaren, geboren en woonachtig alhier,
dochter van wijlen WILLEM VOORDERMAN en wijlen MARIA KISTEMAKER, indertijd ehelieden.
Zijnde bij de presente commissarissen bekend dat dezelve beide zijn overleden.
- Getuigen - En zijn de comparanten ten overstaan van de huw.commissarissen W. Willemsen & L.
Elshoff in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 10 october, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 17 october, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - 24 october, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 24 october, volgens afgegeven attest
van de predikant Colenbrander, vertoond den 25 dito.
09.10.1802 - den 9 october 1802 - Compareerden voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen
van huwelijkszaken
- Bruidegom - HENDRIK J AN OLTHOFF, jongman oud 31 jaren, geboren en woonende onder Vorden,
zoon van JAN OLTHOFF en JACOMINA JEBBINK, ehelieden, die beide volgens mondelijke verklaring
van de vader & geproduceert bewijs van de moeder dit huwelijk consenteeren; verklaarende
bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - J ENNEKEN POLMAN , weduwe van HENDRIK KARSSENBERG, oud 36 jaaren, geboren onder
Almen, dogter van wijlen P ETER P OLMAN en wijlen ENGELE KERKHOF, indertijd ehelieden. Zijnde
de bruid langer dan een half jaar weduwe geweest en heeft attest overgegeven dat aan haar
onmundige kinderen 't vaderversterf is bewezen.
- Getuigen - En zijn de comparanten voor bovengenoemde commissarissen in ondertrouw opgenomen.
Mede gecompareerd Jan Olthof, vader van den bruidegom.
- 1e gebod - den 10 october, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 17 october, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 24 october, volgens relaas van de bode. Mede te Almen 3 maal geproclameerd,
volgens attest van P.N. Bloemkolk.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 24 october, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 27 dito.
29.10.1802 - den 29 october 1802
- Bruidegom - GERRET J AN KERKHOF, jongman oud 23 jaaren, geboren en woonachtig alhier, zoon
van ARENT KERKHOF & JANNA VAN TILL, ehelieden. De vader, present zijnde, verklaart voor
hemselfs en mede namens zijn ehevrouw hun toestemming tot dit huwelijk te verleenen; voorts
verklaaren bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkander te zijn.
- Bruid - HARMINA L EBBINK, jonge dogter oud 24 jaaren, geboren in Vierakker onder Warnsveld,
mede woonachtig alhier, dogter van REINT LEBBINK en wijlen JANNA HIDDINK , indertijd ehelieden.
De vader, present zijnde, verklaart dit huwelijk te consenteren.
- Getuigen - En zijn opgemelde comparanten ten overstaan van de present zijnde commissarissen van
huw.zaaken W. Willemsen & L. Elshoff in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 31 october, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - 7 november, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - 14 november, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 21 november, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 25 dito.
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Trouwboek van huwelijkscommissarissen
VORDEN 1796-1803 (R.B.S. 1618)

Tijdvak 1800-1803
03.12.1802 - 3 december 1802 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen van
huwelijkszaken
- Bruidegom - J AN WEENINK, weduwenaar van GEESKEN MUIJDERMAN, oud 37 jaaren, geboren en
woonachtig alhier, zoon van wijlen GERRET WEENINK en wijlen DERSKEN LIEFFERINK, indertijd
echtelieden. Bewijs ingebragt dat aan zijn onmundige kinderen het moedersversterf heeft bewezen.
Verklarende voorts bruidegom en bruid geen verwantschap tot elkanderen te zijn.
- Bruid - ANNA M ARGARETA GROOT B RAMEL, jonge dogter oud 24 jaaren, geboren en woonachtig
alhier, dogter van GERRET JAN GROOTE BRAMEL en HENDRICA HISSINK, echtelieden, welke beide
present waren en verklaarden hunne ouderlijke toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
- Getuigen - En zijn voornoemde comparanten ten overstaan van bovengenoemde commissarissen in
wettigen ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 5 dec. door mij geproclameerd, J.H. Gallée
- 2e gebod - den 12 december door mij afgekondigt, J.H. Gallée
- 3e gebod - den 19 december door mij afgekondigt, J.H. Gallée.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwt den 19 dec., volgens attest van den pred.
Colenbrander, vertoond den 24 dito.
17.12.1802 - 17 december 1802
- Bruidegom - GERHARDUS ABERSON, jongman oud 27 jaaren, geboren en wonende te Vorden.
- Bruid - M ARIA J EBBINK, jonge dogter oud 23 jaaren, geboren en wonende onder Warnsveld.
- Getuigen - Volgens attest van P. Dekkers, secr. te Warnsveld, aldaar voor commissarissen van
huwelijkszaken in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 19 dec. door mij geproclameerd, J.H. Gallée
- 2e gebod - 26 december, ingevolge relaas van de bode
- 3e gebod - den 2 jan. 1803, ingevolge relaas van de bode; den 6 dito daarvan attest teruggegeven.
Een afschrift van het
Trouwboek over 1802
met een bijgaande
Missive gedateerd 4 febr.
aan Het Departementaal Gerichtshof, verzonden den 5 Febr. 1803
J.H. Gallée
19 paar
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Tijdvak 1800-1803
1803
27.01.1803 - 27 januarij 1803 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen van
huwelijkszaaken
- Bruidegom - M ARTINUS WEVERINK, jongman oud 38 jaaren, geboren onder Vorden, wonende
onder Hengelo, zoon van wijlen GARRET WEVERINK en JANNA LAARMAN, ehel. Attest geproduceert
waaruit blijkt dat de moeder het huw. consenteerd; voorts verklaaren bruidegom en bruid geen
verwantschap tot elkaar te zijn.
- Bruid - HARMINA ADAMS , jonge dogter oud 34 jaaren, geboren onder Warnsveld, woonachtig onder
Vorden, dogter van wijlen BERENT ADAMS en EVERDINA LANKHORST , indertijd ehel. De moeder,
present zijnde, verklaart dit huwelijk te consenteeren.
- Getuigen - Voornoemde comparanten zijn ten overstaan van bovengemelde commissarissen in
ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - 30 januarij, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - 6 febr., volgens relaas van de bode
- 3e gebod - 13 febr., volgens relaas van de bode. Op voorschreven datums hun huw.geboden mede te
Hengel geproclameerd, volgens attest van den richter Willink.
- Solemnisatie - Aan de Roomsche kerk te Baak getrouwd den 17 februarij, volgens attest van L. ten
Brinke , pastor in Baak, vertoond den 19 dito.
11.03.1803 - 11 maart 1803
- Bruidegom - ARENT VAN VREEDEN , weduwenaar van wijlen LAMMERDINA KALSTERS, geboren te
Warnsveld, woonachtig onder Vorden.
- Bruid - J ANNA TIMMERIE, weduwe van wijlen JOOST NIJEN ES, geboren onder Lochem, woonachtig
onder Ruerlo.
- Getuigen - Voor richter en keurnoten te Ruerlo in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 13 maart, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 20 maart, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 27 maart, volgens relaas van de bode. Den 27 dº attest daarvan afgegeven.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwd den 11 april 1803, volgens vertoond attest
van den predik. Colenbrander, vertoond den 14 april.
01.04.1803 - den 1 april 1803 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen van
huwelijkzaken
- Bruidegom - HERMANUS HESSELINK, jongman oud 26 jaren, geboren en woonachtig onder
Hengelo, zoon van BERENT HESSELINK en wijlen HENDERSKEN HIDDINK, indertijd ehelieden. De
vader, present zijnde, verklaart dit huwelijk te consenteren. Voorts verklaren bruidegom en bruid
geen verwantschap tot elkaar te zijn.
- Bruid - GERRETJEN J IMMINK, jonge dogter oud 27 jaren, geboren en woonachtig alhier, dogter van
BERENT JIMMINK en AALTJEN GELTINK, ehelieden. De vader, mede present, verklaarde voor
hemselfs en mede dat zijn ehevrouw hunne ouderlijke toestemming tot dit huwelijk verleenen.
- Getuigen - En zijn de comparanten in ondertrouw opgenomen.
- 1e gebod - den 3 april, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 10 april, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 17 april, volgens relaas van de bode. Attest ingebragt dat de huw.proclamatien mede
te Hengelo zijn ergaan.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Hengelo getrouwt den 24 april, volgens attest van den
predikant R.T. Snethlage, vertoond den 31 dito.
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Tijdvak 1800-1803
01.04.1803 - den 1 april 1803 - Compareerde voor H. Stroman en W. Willemsen, commissarissen van
huwelijkzaken
- Bruidegom - HENDRIK M AATMAN , jongman oud 32 jaren, geboren en woonachtig alhier, zoon van
JAN NIJENHUIS en wijlen JANNA MAATMAN, indertijd ehelieden. De vader, present zijnde, verklaart
zijn toestemming tot dit huwelijk te verleenen. Voorts verklaren bruidegom en bruid geen
verwantschap tot elkaar te zijn.
- Bruid - THEODORA CORNELIA WONNINK, jonge dogter oud 28 jaren, geboren en woonachtig
alhier, dogter van wijlen HENDRIK JAN WONNINK en HENDRICA HOOGKAMP, indertijd ehelieden en
heeft de moeder haare toestemmming tot dit huwelijk verleend, volgens verklaring van de hierna
benoemde getuigen.
- Getuigen - En zijn comparanten ten overstaan van bovengenoemde commissarissen in ondertrouw
opgenomen. Mede gecompareerd G.J. Wonnink en P.A. Gallée als getuigen.
- 1e gebod - den 3 april, volgens relaas van de bode
- 2e gebod - den 10 april, volgens relaas van de bode
- 3e gebod - den 17 april, volgens relaas van de bode.
- Solemnisatie - In de Hervormde kerk te Vorden getrouwd den 17 april, volgens attest van den
predikant Colenbrander, vertoond den 23 dito.
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Index - Tijdvak 1800-1803

Dijkkamps , 10
Duistermars, 6
Dusar, 11

A

Abbink, 1
Aberson, 22
Adams , 4; 23
Addink, 5; 20
Alderkamp, 18
Altena , 20
Arragon, 3

Heuvelink, 4; 17
Hiddink, 10; 14; 21;
23

Hietbrink , 11; 18
Hietink, 15
Hietkamp, 5
Hilverink , 6
Hissink, 5; 10; 13;

E

Eggink , 14; 17
Elschot, 4
Elshof , 9; 11; 17; 18
Elshoff , 11; 12; 13;

B

22

Hogevonder, 4
Hogeweide , 20
Holmer, 15
Hoogkamp , 8; 24
Horsman, 9
Huerne , 17

14; 15; 17; 19; 20;
21
Enzerink, 3; 15
Eskes, 7
Esselenbroek, 9
Essen, 10

Bartelsen, 12
Becker, 11
Beek, 17
Bekking, 20
Bemer, 5
Bergman, 11; 14
Beunk, 2
Bielderman, 9
Binsbergen, 11
Bloemkolk , 21
Bodde , 6
Boenk, 9
Boerkamp, 17
Boerstoel, 10
Born, 11
Boschman, 7
Bouwmeester, 14
Brandenberg, 17;

I

G

IJkink, 3

Gallee, 15
Gallée, 1; 2; 3; 8;

19

Bretveld , 8
Brink , 18
Brinke , 4; 23
Brinkman, 13
Broek, 16
Broeker, 16
Broekhof , 18
Broekhoff, 18
Broesterhuizen, 17
Brouwer, 20
C

Colenbrander, 1; 2;
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
10; 11; 12; 13; 14;
19; 20; 21; 22; 23;
24
D

Dekkers, 10; 12; 13;
18; 22

Derksen, 4; 11; 16

J

12; 17; 19; 22; 24
Garmel, 15
Garretsen, 4; 8; 9;
19
Garritsen, 4; 7; 12
Gebberts, 12
Geessink, 3
Geltink, 23
Geus , 20
Gosselink, 14; 19
Gotink, 3; 4; 10; 17
Graauwert, 17
Groot Bramel, 22
Groote Bramel, 22

Jansen, 7; 10; 17
Jebbink, 21; 22
Jimmink , 17; 19; 23
Jodootsi, 11
Jolink, 6
K

Kalsters, 23
Karssenberg, 21
Kemink , 13
Kempels , 20
Kerkhof , 21
Kettelarij , 14; 21
Keunings , 4
Kistemaker, 21
Klein Beernink, 3
Klein Elfferink , 1
Klein Kranenberg,

H

Haffkenschijde , 6
Hagens , 5
Haller, 1
Hanenkamp, 20
Harmelink, 7
Harmsen, 7
Hartelman, 1
Hassink, 7
Have , 6
Haverkamp, 5
Hazelberg, 1
Heerdink, 6
Hekkelman, 18
Hendriks , 18
Hendriksen, 19
Hesselink, 23

L

Laarman, 23
Lankhorst, 6; 23
Lebbink, 12; 21
Leemreijse, 5
Lentink, 2; 10; 15
Lentinks , 10
Leurink , 4
Liefferink , 22
Lijftog, 20
M

Maatman, 14; 24
Maatmans , 14
Masen, 18
Meijer, 3; 7
Mekkeveld , 4; 18
Menkhorst, 5
Momberg, 19
Muijderman, 19; 22
Mulder, 3
N

Narreveld , 5
Nieuwenhuis , 4; 6
NijenEs, 23
Nijenhuis , 18; 24
Nijland, 9; 13; 20
Norde , 2
Nordeman, 14
Nusink , 2
O

Oldwater, 19
Olijslag, 4; 8
Olthof , 21
Olthoff , 21

8; 9

Klein Lankhorst, 4
Klein Obbink , 19
Klein Tjooitink, 12
Kloekhorst, 13
Klooster, 20
Knippenberg, 6
Kornegoor , 16
Kosstee , 12
Kostkamp, 18
Kranenberg, 1
Kruisweg, 15

P

Pardijs , 13
Pasman, 12
Pelgrim , 10
Pelskamp, 4
Plumpman, 17
Polman, 21
Preijer, 6
R

Raaf, 6
Reerink, 2
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Reesink, 13
Reintsen, 14
Remmers, 6
Rikkenberg, 16
Robor , 11
Roeloffsen, 2; 3; 4;
5; 6; 7; 8; 16

Roeloffzen, 16; 19
Roelofsen, 7; 12; 16
Roesink, 10; 17
Romville , 7
Ruempol, 14

Steenblik , 9
Stevens , 17
Stroman, 1; 2; 3; 4;

Versfeld , 6
Versfelt , 6
Veurtjes, 6
Visser, 10
Voorderman, 20; 21
Voskamp, 10; 15
Voskuil, 8; 9
Vrakkink , 5
Vreeden, 23
Vreeman, 5
Vrielink, 11
Vrugten, 1

5; 6; 7; 8; 9; 10;
11; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24
Sweers , 10
T

Teunissen, 12
Thoor , 3; 4; 5; 16;
17

S

Sanen, 16
Schaepman, 16
Schemmink, 16
Scheuters, 8
Sloot, 6
Sluijmer, 5
Sluijter, 16; 17
Snel, 7
Snethlage , 23
Steeg, 10
Steegeman, 17

Tigchelman, 9
Till, 21
Tillers, 8
Timmerie , 23
Tjoonk , 4; 13
Top, 11
Tragter, 5
Tuinier, 16

W

Waarle , 2
Walgemoed, 1
Walgemoet, 1
Wanink , 17
Wassink, 19
Weenink, 8; 9; 10;
22

Weenk, 19
Welbergen, 18
Wenneker, 2; 10
Wentink, 2; 14

V

Velde , 17
Velhorst, 7

Wesseldijk , 15
Wessels , 10
Westhof , 11
Weverink, 23
Wildeman, 17
Wilderman, 7
Willemsen, 1; 2; 3;
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;
11; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24
Willink, 23
Windenberg, 8
Wissink, 5
Woldringh, 9
Wolters, 7; 13
Wonnink, 1; 5; 7; 8;
13; 24
Wuestenenk, 13
Z

Zinken, 11
Zoerink , 7
Zwienenberg, 11
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NAWOORD

Betreffende de transcriptie:
Iedere inschrijving is letterlijk in zijn geheel getranscribeerd.
T.b.v. de overzichtelijkheid is extra vóór iedere inschrijving een numerieke datum geplaatst.
Hoofd letters en kleine letters.
Om enige uniformiteit in weergave in deze transcriptie te krijgen, is in de meeste gevallen de
eerste letter van een woord, welke niet aan het begin van een zin stond en met een hoofdletter
werd geschreven, vervangen door een kleine letter; ook in namen van maanden, zoals januari
etc.
In alle gevallen is de eerste letter van een aardrijkskundige naam en van een persoonsnaam,
zowel voornaam als toenaam of familienaam, weergegeven met een hoofdletter.
Leestekens.
Op veel plaatsen zijn leestekens (punten en komma's) toegevoegd of weggelaten. Geenszins is
de inhoud van de oorspronkelijke tekst in het gedrang gekomen; deze is altijd exact
weergegeven.
Afkortingen.
Deze zijn in het algemeen zo correct mogelijk weergegeven. Bij afkortingen, die werden
geschreven met een weglatingsteken, zijn zoveel mogelijk de weggelaten letters voluit in
schuin schrift toegevoegd.
Overig
Onduidelijke en slecht leesbare tekstdelen zijn zo goed en volledig mogelijk getranscribeerd.
Daar waar toch twijfel overbleef over wat er oorspronkelijk gestaan heeft, is dit in deze
transcriptie aangegeven met .... (vier puntjes).
Een toelichting of annotatie is tussen haken [ ] aangebracht.
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