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Kercken-Raedts verg. van 2 Octob. 1698. 

Dewijl op gisteren den I deser zynde Saturdagh op de behoorlijcke wijse, tydt en plaets gecompareert 

zijn Gerrit Vermeulen wednaar van Nieske Hack wonende tot Waerdenburgh ende Ariaentje 

van Rynberck j.d. alhier woonachtigh, versoeckende in wettige ondertrouw te worden opgenomen 

ende dat vervolgens op desen dagh haere eerste houwelycks-proclamatien geschieden soo is haer 

het eerste toegestaan omdat wy geen reden van wijgeringe hadden maar het laetste en hebben wij 

niet konnen inwilligen overmits ons sulcks van wegens de heer Louis van Steelandt, Hr. van 

Vredesteyn, als Drossaert der Stadt en graefschap Bueren was verboden door dese insinuatie 

luydende als volgt : 

Dewijle de Hoogh. E. Wel Geb. Hre Louis van Steelandt, Hr van Ubbergen en Vredestein, Drossaert 

en(de) Dijckgraeff der Stadt en Graefschap Bueren ratione officii in ervare is gekomen en zynde 

notoir en ydereen kennelyck dat op den 18 Septemb. deses jaers 1698 in den avond eenen Gerrit 

Vermeulen, woonende tot Weerdenburgh in het vorstendom Gelre, met de dochter van Ryck van 

Rynberck, woonende tot Beusichem buyten kennisse van haere ouders is weggereden na 

Gelderlandt en alsulcken trachtende door onbehoorlycke middelen de dochter van voorgen. 

Ryck van Rynberck tot een houlyck te brengen twelck in landen daer justitie regeert niet kan werden 

geleden, maer andere ten exempel strafbaar vermogens Echtreglement van Syn Conincl. 

Majt van Groot Brittanye als Grave van Bueren gestatueert ende wel expresselyvck dicterende Art. 85 

his verbis dat wie eenigh vrouwspersoon getrouwt ofte ongetrouwt haer van ouders ofte 

vooghden ontvoert, gestraft sal werden aen den lyve na exigentie van saecken nota En of het 

gebeurde tzy door voortvluchtigheit van den ontvoerder ofte andersints dat deselve bene tegen hem 

niet conde werden geexecuteert en dat hy gedurende sijne absentie met deselve vrouwspersoon 

quaeme te trouwen, dat die trouw nul en van geender waerde sal syn noch eenigh effect van wettig 

houlyck genieten Nota, al waer ‘t dat de ouders ofte vooghden daerinne namael consenteerden, Soo 

hadde Hooggem. Hre Drossaert goedgevonden tot maintenu van Syn Majts Echtreglement hiervan 

communicatie te geven aen d’ Eerw. Hr Thomas Bolwerck, Predikant te Beusichem ten fine Syn 

Eerw. geen houwelycks proclamatien sal doen, noch de voorn. persoonen in den houwelycken 

staet in te lyven voor en aleer weder sal wesen gedisponeert, den eersten schepen hiertoe versocht 

zynde zal deze aen welgem. Hre Bolwerck, insinueren en aen Syn Eerw. copie laten om van 

dese mede communicatie te geven aen den Kerckenraet relaterende. Soodat wy haer wel by provisie 

in ondertrouw hebben opgenomen om zoo haest dese insinuatie ofte de kracht van dien zal 

zyn ingetrocken ofte vernietight met de houwelycks proclamatien voort te gaen. 

Waertegen Gerrit Vermeulen protesteerende ende copie van onse Resolutie versoeckende soo is 

goed gevonden hem die te geven en daermede werden de Requiranten dien aengaende 

gerenvoyeert aen de respectieve magistraet volgens den 93 art. van het Echtreglement van Syne 

Konl Majt van Groot Brittange omme daerinne te voorsien, waerop de Vergaderinge na Gebeden en 

Dancksegginge tot den Heere in Vrede en liefde gescheyden is.  

(Get :) J. Bolwerck (1690? !) Ryck Cornelis van Rynberck, Dirck 

Aelbertsen van der Lee, Jan Sam; merk (een kruis) van Jan 

Otto Verkerk. 


