TROUWBOEK NH GEMEENTE HAAKSBERGEN 1666-1725
Vid: Voetium PolitiaEccles. torn. 2. Part 1. L. 3. Track: l
de Matrimon. Sect. 3. c. 6. p. 110
Aenmerkingen
waer op
Van een Predicant in t opnemen van
personen in ondertrouw en de
inschrijving moet aghtgegeven worden.
Voor eerst
Staet te sien.
1. Off daer tegenwoordig zijn die personen die tot de ondertrouw vereijst worden, of
van de Wettelijkheit des selfs konnen getuigen, als Bruidegom en Bruid, neffens
Ouders, Vrienden, Momberen, of Getuigen. Overyss. houwlyx Ord. art. 3, 4, 6.
2. Off die personen syn in behoorlyke Staet dat is nugteren en niet dronken.
Lingense Echtordinant. art. 8.
Voor 't Tweede.
Te Vragen:
1. Nae der ondertroude haere afcomst, Ouderen, geboorte-plaats, tegenwoordige
Woonplaets, en hoelange en waer het meeste verkiert hebben.
Om te sien of daer van attestatien nodig zijn.
Daer te notieren Staet, dat yemant, die elders een jaer en 6 weken heeft gewoont, daer
behoorde te worden afgecondight, of ten minsten een getuignis syns gedrags daer van
dan behoorde te brengen.
2. Ofse vrije en onverbondene personen zijn, door houwelyk, ondertrouw, of beloften
niet verbonden aen andere. Ordin. van Overyss el. art. 3.
3. So onverbondene,
ofse zijn noyt getroude, of in Weduwschap.
S o noyt getroude,
Wat jaeren sy hebben, mondige of onmondige,
S o onmondige, of de ondertrouw met bewillinge raet en toestemming van ouders, etc.
is geschiet,
So Weduwen, of gescheidene,
of waerlijk in weduwestaet zijn, daer van moet blijken, gelijk ook van een wettelijke
echtscheidinge. Ordin. van Overys. ar. 3 en 7.
Hoe lange in dien staet hebben geweest? of ook Veniam moet versogt worden.
Overyss. ordin: § 12.

of van de voorkinderen, so der enige zijn, zijn gescheiden? Lingens. Echtord. art. 44.
4.Off.de inteschrijvene malkanderen ook te naebestaende zijn inbloedverwandtschap.
Ordin. vanOverijss. art. 13 ...... 24.
5. Of de Ondertrouw met beider vrijenwille geschiet zij, dan uit dwangh.
Lingens Egtreglement. Art. 10.
6. of gedoopte of ongedoopte. Lingens Egtregl. art. 42.
7. of melaatse. Lingens E. R. art. 40
8. of te vooren vleeslijk hebben geconversiert. Lingens E. R. art. 73.
7. Wat religie sy beide hebben, om also de Paapse of andere partye te nootsaken de
Gereform. niet te misleiden, nogh de kinderen in een ander religie op te brengen.
Siet Egtord. der Stad Swolle.
8. Off sig dit alles so waer is, en sulx kunnen voor Godt verklaren.
9. of sig dan so in de vrese Godts in de heil. Houwelijken Staet gedenke[n] te
begeven. Lingens Egtregl. art. 11.
Voort derde
Naem en toenaem te Vragen, en die te boeke te stellen, met bijvoeginge van ouders en
woonplaatsen,
Voort vierde
Haer scherpelijk aen te seggen dat sigh gedurende de ondertrouw sullen onthouden van
bijslapen. Ordin. Overyss. art. 6. in 't einde.

Door dien door den Bisschoplijcken oorlogh onse boecken van de houwlijcks
proclamatien en copulatien waren wechgerooft is dit tegenwoordige ad 1666. den 6. Maji
weder toegeleght.

BRON

: Lijste van de getrouwden uit de catholijke gemeente van
Haxbergen voor den jaare 1732 - 1808

De statie Haaksbergen is voortgekomen uit één der oudste parochies van
Twente. Vóór 1699 kerkten de Rooms-Katholieken van Haaksbergen een
tijdlang op Munsters gebied. Het hieronder beschreven register bevat
inschrijvingen van de gemeente Haaksbergen.
Trouwboek, 1732 mei 20 - 1808 juli 22. Hiaten van 1747 febr. 23 tot 1751
febr. 10 en van 1760 sept. 8 tot 1791 jan.

Meest gebruikte afkortingen:
j.d. = jonge dochter dus niet eerder gehuwd geweest.
j.m. = jonge man eveneens niet eerder gehuwd geweest.
wed(e) = weduwe, wedr = weduwnaar, d. = dochter en z. = zoon.
Meest gebruikte Latijnse termen:
benedictio(benedicat)
ceterus(ceteri)
contraxit(sponsalia)
copuleren
cum
d(ominus)
eodum dato(die)
ibidem
matrimon vinculo juncti sunt
matrimonium legitime
mixto gradu consanquinitalis
obtra dispensatione
petitas dispensatione
post tradium catalogum
pro 2 da visie
pro secunda vid(ua)
seq(u)enti
vide
vidua
9bris/Xbris

= (huwelijks)inzegening
= andere
= ondertrouw
= trouwen
= met
= heer
= op de zelfde datum(dag)
= bij, aldaar
= zijn in het huwelijk verbonden
= wettelijk huwelijk
= gemengde graad van verwantschap
= na het verkrijgen van vrijstelling
= verzoek om vrijstelling
= na het overdragen van de naamlijst
= voor 2 van kracht
= voor de 2e keer weduwe
= volgende
= zie
= weduwe
= november/december

