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VOORBERICHT.
Sedert de inwerkingtreding van het reglem~nt op het houden der registers
van ·den Burgerlfjken Stand in Nederlandsclt-lndiè' (Staatsblad 849 No. 25),
dat als basis is genomen voor deze verzameling, z's thans een tydvak van
ruim ~g jaren verloopen.
!Vleer dan 200 Staats- en Byöladnum111ers en + 30 reclzterlfjke uitspraken opgenomen in verschillende rec/ztsk1mdige tydsc/zriften lt0uden aanvullt'?Zgen van-, wijzigingen i·n - en toeliclztiugen op dat reglement in.
Dat daardoor het zoeken naar hetgeen den Burgerlfjken S tand raakt
een· tijdroovende arbeid is, behoef t geen betoog.
By· het verzamelen dezer voorschriften was het daarom my·n streven
den Ambtenaren van den Burgerlyken Stand de moeite van veelvuldig
opslaan va1l Staats- en Byöladen en !tet raadplegen van rechtskundige tf/dschriften en andere werken te besparen en lmn te bewaren voor boeten, die
zooals reeds m enigeen tot zy1z schade heeft onde1'Vonden, zoo liclzt beloopen
kumzen worden.
D e toelichtingen zyn ontleend aan de " Verklaringen van !tet Burgerlfjk
Wetboek voor Nederlandsck-Indil" door Mr. C. A . de ',Jongh en door
J . p T. Y. Broudgeest, de "lndz'sche R eclttspraak in verkorten vorm" door
Mr. ',J. H Abendanon en het "lndz'sc/z Privaatrecltt" door Mr. J. A. Nederburgh
en andere werken, en, voor zoover zy· toepassiug kunneu vinden op den
Indischen Burgerlf;ken Stand aan die op dat gebied voor Nederlaud door
Mr. C. Vai'llant- Hartman, G. L. van den Helm en K. .M. Houtaar geschreven.
De modellen zy1z volgens de 1zader uitgl!vaardigde voorschriften gewi.fzzgd
en bfjgewerkt en aangevuld met eenzge jormulierm uit het formulierboek van
Mr. C. P. K. Winckel.
Als aanhangsels zffn bi/gevoegd de bepali'ngen op den Burgerlifken
Stand voor de Inlandsche Christenen en die betre/fende de zoogenaamde
Gemengde Huwelijken .

...

My·n oprechte dank aan allen, die my· van dienst waren by' het verzamelen
va1t deze voorschriften, in liet bijzonder aan den Heer Mr. Y. Lee, gepensionneerden Referendaris bi/ het Depa1·temmt van Yustitie in N ederlansclz-lndië'.
DE VERZAMELAAR.
's-Gravenlzage, 24 Mei 1912.

I

3,

I~

I . /
µ/.t

1

INHOUD.

VERKLARING DER VERKORTINGEN.
Bldz.

Vaststelling van het r eglement op het houden der registers van den burgerlijken
Het Reglement zooals het is gewijzigd bij de verschillende Staatsbladen . .
Aanteekeningen op dat reglement . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ie Afdeeling. Van de ambtenaren, de registers en de akten in het algemeen
lle Afdeeling. Van de akten van geboorte . . . .
. . . . . .

stand.

XI-XXIX

Erkenning van natuurlijke kinderen . . . . . . . . .
Wettiging van
idem
. . . . . . . . .

llle Afdeeling.

Van de akten van huwelijksaangiften en -afkondigingen .
Huwelijks-aangiften . . .
Huwelijks-afkondigingen .
Stuiting des huwelijks . .

Het Huwelijk . . . . . . . . . . .

IVe Afdeeling.

Hoedanigheden en voorwaard en om een huwelij k aan te gaan
Toestemming tot het aangaan van een huwelijk .
Van de voltrekking des huwelijks . . . .
Van de akten van huwelijk en echtscheiding . .
Van de akten van huwelijk . . . . . . . . .
Van de overschrijving van huwelijken buiten 's Lands
Van de akten van echtscheidï°ng

.

Ve Afdeeling. Van de akten van overl ijden
Slotbepalingen. Van de strafbepalingen
.
Modellen . . . . . . . . . . . . . .
.
Bijlagen . . . . . . . . . . . . . . .
.
Burgerlijke Stand voor ,Jnlandsche Christenen" .
.
Bepalingen op de zoogenaamd e "Gemengde Huwelijken" . . . . . . . . " . . .
Lijst van de behandelde Staats- en Bijbladen enz. zoomede van de wetsartikelen en
van de artikelen van het reglement zelf

IX en X

1-170
1-33
34-41
41-56
57-62
63-77
63- 66
66-77
77-83
84- 128
84-94
94-114
11 5-1 28
129- 148
129-141
141-144
144-148
149-164
165-170
171 -226
227-251
253-272
273-288

. 289-212

Alphabetisch bladwijzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293-393

Art.
Artt.
B. B.
B. W.
B. R. V.
B. S.
G.-G.

=

Artikel.

=
=

Artikelen.
Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-lndië.

-

Burgerlijk Wetboek voor Ncderlandsch-lndië.
Reglement op de burgerlijke rechtsvordering in Nederlandsch-lndic.

Gem. Stem =
H. G.
=
H. R.
=

Burgerlijke Stand.
Gouverneur-Generaal.
Gemeente Stem. ·
Hooggerechtshof van Nederlandsch-lndië.
Hooge Raad der Nederland~n.

"Het" of "dit reglement" = Reglement op het houden der registers van den B. s. Stbld. 1849 No. 25.
N.B. W. = Burgerlijk Wetboek voor Nederland.
= Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof in Nederlandsch-lndië.
P.-G.

R. v. J.

=
=

R. R.
R. 0.

=
=

Regeeringsreglement.
Reglem ent op de rechterlijke organisatie.

Rt. B. S.
Stbld.

=
=

Staatsblad van Nederlandsch-lndi ë.

S. E.

-

Strafwetboek voor Europeanen.

s.

-

Rt.

T.

1.

-

Reglement.
Raad van Justitie.

Reglement op het houden der registers van den B. S.

id

Inlanders.

Toelichting op de modellen behoorende bij het reglement op het houden der re-

T.R. ofR. T. =

gisters van den B. S.
Tijdschrift van het recht of ook Rechtskundig tijdschrift van Nederlandsch-lndië.

W.

Weekblad van het recht in Nederlandsch-lndië.

=

'

1

VERBETERINGEN EN BIJVOEGINGEN.

Blz.

"

IX Tusschen de Se en 6e regel van boven behooren gevoegd te ivorden de ivoorden : "De
ambtenaren met het houden dier registers belast, worden genoemd Ambtenaren van den
Burgerlijken Sta~"·

2 regel 2 van boven staat : "inpezetenen•• lees: "ingezetenen'•.
11
" : "Zie noot 2~ moet zijn "zie noot 3".
16 "
" : "Directeur van Bijblad" lees: "Directeur v. Binnenlandsch Bestuur".
19
5 "
" : "Stbl. 1858 No. 131" lees: "Stbl. 1885 No. 131".
25
25 "
onder, Tusscl!en de ivoorden: "Het verzoek daartoe" en "zal alleen kunnen
worden ingeleve rd" bij te voegen: "Zie model La. R."
25 in den 4en en Sen regel van boven staan resp. "Art. 28" en " I" 8.W. lees: "Art. 281 B.W."
26 regel 19 van boven staat: "Art. 884" lees: "844".
36
13
onder " : "bevolkinh" lees: "bevolking".
40
3
" : "natuurlak" lees: " natuurlijk".
49
9 " boven, Achter de ivoorden " Erkenning en geboorte" Ie plaatsen "Circulaire
ddo. 22-6-1907 No. 1444".
49
21
staat : "er erken nen" lees: "te erkennen".
21
59
onder
" : "bepanlt" lees : " bepaalt".
"
boven
60
23
" : "twee" lees: "twee".
"
" : "schriftelijke aangifte" lees : "mondelinge aangifte".
64
23
"
"
67
24
" : " nietigverklaring" lees: "nietigverklaring".
76
"
: "verleopt" lees: "verloopt".
3 "
109
: "hernieuwt" lees: "hernieuwd".
112
: Acfller Art. 330 B. W. te voegen: "zooals het is gewijzigd bij Stbl. 1901
10 "
No. 194".
125
16 " onder: Achter de woorden "te vorderen" bij te voegen: "indien de ambtenaar van den B.S. aan de echtheid de r handteekening twijfelt" .
133
2 " boven staat: "Gouvernnment" lees : "Gouvernement".
139
17
" : "(!)" lees: "(2)".
235
30: Vóór het ivoord "Toepassing" ie plaatsen n(3)".

VASTSTELLIN·G van

het Reglement op het houden der

Registers van den BURGERUJKEN STAND voor de
Europeanen en daarmede gelij!g~ telde bevolking in
Nederlandsch-Indië bij besluit van den Minister van
Staat, Gouverneur-Generaal, van 10 Mei 1849 no. 4.

2
8

Art. 4. B. W. Bchourlc11s hel bepaalde bij a1·tikel 10 van de Alo·erneene
Jlcpali11g·en rn 11 \Velgeving in Neclerlaudscl1 -Indië ('l) best aan ver Yoor
. Et1rOJl,Q; t1 1en en dnal'll1 ede ge l ~iJiKes te lcl e personen in gchee.l NederlandschJnclil; rrgistcrs Ya11 gebool'len, van l1uwelijksaangiflen en :ifkondil)'in"·ei1,
van huwelij keu e11 cchtsc11eiclingen en van overlijden.
v v
(1) Art. 10 der Algemccnc Bepalingen van Wetgeving voor NederJandsch-Indië is als vervallen te bescbou wen door a r t. lOD van het H.. H.

Art. 5 8 . W . De Gou ven ienr- l:e11cra al bepaa lt na het Huog-Gerecl dsl1 ur Ic' l1eb lH'll i:)'t' l1oord, bij een a fzoJJ de rlijk reglement gegrond or de
Nedt> rla1Lclscl1c wotfl'lijk e rnorscliriften omtrc11L den Burgerlijken Stand,
de pl aatsen waar, de pe1·so11cn door wie en de \r.ijze waarop cle registers
ra11 dt'I J Bt1rge rlijkc•11 Sta11rl gelLO udrn, alsmede !toe de actcJL ingcricl1t
t'll m·lkl' ror11ie11 daa1·biJ. in acht ~·c 11omon moelen "·orrle n. Bi1· dat n'"lcn
1nt' 11t \\' Onlc11 tcn•1 1s straffen gesteld op de orrrlredrn gen del' ambtt'11aren
van den Burgc rlijkt'll Sla11d , voor zoovr r claari11 hij de wettelij ke bepali11uc11
v
op hel s trafrecht ni r t is or zal worden voorzien.
( J

•

~

Do Gonveraeur-Gt• IH'l'aal va11 N.-1., heeft naar aanleidiug ;vau !tet
lwpaalck bij artikel 5 ,·aa het D. Vv. voor N.-l. gocdgern11de11 e11 verstaan :
Ten eerste. Vas L_tes ll'l Ien ee11 R eg lernent op l~~t houden van de r egisters
van den B. S . voor de Europecsche en clam·mee gelykgestelde personen in N .-1.
Ten tweede. Te bepall'11:

hc~ lu it gcliecllte v~' rzam r li11 g-t' n rnoclrllen van akten
de n B. S. <'11 IJi_jbeboo rende toe liclitrng zal wo rd L\11 gedrukt en, door
inicld l•I ,1111 cl<' plaatse lijlrn a utoritrite 11 mmlcn toegezond en aan cle ::unbtei i an' IJ
die, i11gcvo lge liet l1 1a11s \'ilSlgc•stelrl rcgforncnl met lirt liouclen
\"llll rl'e l'Cg"ÏSL81'S VUll den IJ. S. zijn belns t.

a. Dn.l dr mw di l

\"<lil

H. van Houten, Burg. Stand.

la

x
Zulle11de die slukk ou C\"C ll\r<'I 11iel worde11 beschoU\rcl als Vl·rbi nrll•1111v
roorscli ri f'le11 , maa r allee11 als l'Cll lcidd raad bij de door die amb lt•11 a1"C11
tl' verri gteH w·crkzaamhecleJL.
b. Da t de formu lieren va 11 de schriftelijke aa11gifle n va11 geboo rt en
n11 sterfgevalle11, bedoeld bij art. ·l5 van li et reg le men t, en in de YCrzameli ng modelleu te vincl e11, 011de r No. JIJ c11 IV, bij cle 011cl()rscl10icl m1e
ambten a reH van deu B. S. ve rkrij 9·baar gesteld e11 levens doo r rn idcl el
van de Javasche Courant a lgemeen n ekencl gemaakt zull en worden.
Ten de1·de. I·fot rrlari11 0-departcme11 t aall te schrij vc11, om de l~ n
rnees!.!:<.f'S en verdere, bij hel tweede lid vau arl. 46 van het reglement
J5ëêloelde, a mbten aren uit te reik en een vold oenrl aanta l van :ie aan lw t
deparlemeat, bij extract dezes, loc t e zenden gedruk te fo rrnul1 r n•1 t J1u. V
c1t XVII van iuscàuij vin ge11 va11 g1:t4 oo rtc en sterJ1.tevall ~·u , aa11 boo rd v:~11 ,
Ne<lerlandsch-Iudische schepen, e11 zulk s ten erncle d tL' ambll' t1 are11 rn
s täa ttê s ten en, om, in Yoldoeni11g aau li e t voorgC'sc lircn•11 c bi.i dl'
artikels 16 en 76 van het rcglcmcHL, L'Clt exempl aa r van e lk dier fo nn11lierc11 , tegelijk m e t de mons tcrrnl , te r bam i te s tel lcll an. 11 1l • gczugYOer ders van Nederlandsch-Indiscl1 c schepen.
Ten vierde. Het militair deparlemr11l, alsmede de h elrokk erw p laa lselijke autoriteiten aan te schrijvp11, ~m ieder, Y?o1: zoovecl lr~m :li.lll l)a.at,
aan cle bestuw·rl ers va.11 de bu rgc rhJl<e en m1'1la1rr g ~l 1u1 z<•11 , 111 L Le
reik en rle- ]1un to l cl.at einde, bij exl l'act dezes toe Le ze11de11 P·( •dJ'tll~ Le
exemplaren van het, bij :i.rl. 7'l van ltet _1>•gfo1~ienl, bedoe ld .lor 111ulic1·
110. XVI vaH schriftelijk e aa11gifle Yall overlwl e11 m een as llum;.
11

Ten vijfde. Enz.
Ten zesde. In vm·band m et hel vastgestelde bij r esol11lie H Jlci 1H3i3,
A o. 5 (Stbld. No . 24) en bij besluit vc1,n 26 April '1817, No. '1 (Stbld . No. 20),
te bepalen :
,
.
.
Dat de conirnandanlen van hel f or t E1fpnns (Oran:Je) en van hel f ort
B eliling , bij vo01·tduring zull~n zijn ani blenaren vmi de1~ B_. ~· ;.
En dal beiden zullen blijven ressorteeren onder de 1unsdiclic van den
mad van j'Uslitie te Soembaya.
.
[Deze bepa lin ge n zijn ing et r okken b ij Stbld. 1850 No. () en 1857
No. !)7 w aar b ij teven s b epaald is, dat de ambten a ar van d en B. S. te
Grisee d e acten voo r het for t E rfprins (Ora nje) za l opma k en .l
1

REGLEMENT

op

het houden der Registers van den

BURGERLIJKEN STAND voor de Europeesche en daarmede
gelijkgestelde bevolking in Nederl.-lndië, afgekondigd
bij Staatsblad 1849 No. 25 en zooals het is aangevuld
en gewijzigd bij de verschillende Staatsbladen loopende
tot en met het jaar 1910.

EERSTE AFDEELING.
Van de registers van den burgerlijken stand In het algemeen.

Art. 1. Zooals hel is gcw!f ziud en aanycvulcl bij cle S laalsblaclcn
l 8ö7 N o. 21·. '1005 No. 3'r·2 en Hl0() N o. -J 7U. Er beslaan in Neclerland:ch
lml~ l.', vo~ ~ · ? e E11 rop.ea11çn en clafil:.Ul..<illc...~.es lcld.c•..pm~.QJ).en , 1 ·cgi s l ~ r~ rno1·
de rnsch r1JV111g van geboorten , vaa hmrcl~1 k s- aa n•9"1 ftell en a fkon dwm•"Cn
· 1 n en ec.1scrn1c
l t 1 . l rn
" gen, en Y a ll over 1JJCCn.
· 1
° 0 ,
\ .:t
, tl 11uw e 1·1J<~
Deze reg1s lers worden gehouden doo r a mblen areu rnn den hurffeli jken
slanrl ,. welke ~elrekkin g, tenzi.) de Gouveru eur-GeneraP I daartoe, l~i \rijzc
van ullw ndenn g, op d~_ze o1 gene plaats oenen aJ'zo11cle rlij ke11 or oene1t
anderen beamble a~n w1.ize of .bereids hebbe aange\rnzen, vervul d za l
"·orden cloo r il e bml en de hoofcl plaalsen ,,·eveslig'Cle assistent residen ten
iu de afrl eel in~·en over \rel ke zij geslel d zfjn ; en~ o\'C ral ciders iloö r tle 1{
arn bleuaar ?f beam b te, clie op hel bureau vau tlcn gc\\'eslelij ken bes lu urr le 1·
li e t 11oogs t m rang is.
. De 1 .go uverni\1eurs
hoog·s tc t;.,.cza•"bebbers
I
·
j e11. a1tdcrc
..
o
.i11 de l>ci'.illi1 1n"0111 óo(,c.r.Clt
JJ 111l eu '!'t~.a en: r af oera, z~J n bevoegd om, rn geval van da1..u·Loe besta and e
,
11oodzakel1.1 kh e1d , onder n adere goedk euring va u cl e11 Uou\' crn eur Gen eraal - ·c i' c "•/.'
/
1
op bepaal de plaatsen, _h el houden der reg isters v;1n den bu rg·el.i.i ken stand;
an.11 ancl el'e ~an de hie rvo ren vermeld e, cl aa nn ecl e uil kraeht van h 1mnc
·
and1Lshelrek krn_g _belasle personen, op Le dragen .
ln de bez1thu g-en h11i~en .Java en i\ lacloera wordl cle betrekking va n ~' c./1,.'i. ,
am l>lcu aa r vau den burgel~ikcu sta11cl , bel1al vc doo r de f 1.1 ar t. 'I, alinea 2 ,, c ""~
v~ 11 het reg l em.~11 t genoemrle ambtena re11 , Yern tl d doo r all e ambl enuren ~ ,,.., 0,
die, hoezee r z1.1 een eH min deren rang h ebhe11 clan rl ien v:u 1 ass islen l 1 « l. ' 1 ;,.,,:,
11
resident,J mei
hel
b11n~..(el'li1
in cen in·e
a l'decl in'"ü ol ~-v..._
'A". "
1·
b l dag-eli
.. .jksch
.
.' k n·cza•"
n
o
Jij'._<-<"'~
ond er~fctee _mg . e as t zr.Jn, ie1 ler rno rzoo r crre zij ne afdeeling of onder- )
// vafdeelrn•" 1.1ch mlstrekt.
v fi "
·ûl 11.1

Ten zevende. Met tr rn gz icht. op dt• missirn v:-1.11 dC'n P roc urcu r-Gc1.1t'raal bij het Hoou !>'Cl'<' C.: h Lslt o r Vll ll N .- 1., Vil Il 1 Au gus tu s '1 848No.11i·27/14:7/1l:i10
e 11 op de tot di~ missive bl:'tre l<k C' lij ke rapporten, tc11 overv_l ot•rle L~ ~·cr
klarell , da t als vci· vall e11 rn oct word en lJPschouwd hel bes lml v:111 o S~ p
tember 1837 No. 15, bi.i Jr elwl' ll< aa 11 de11 l1 oo frl-a~ll nini stra ll'U 1· der mar:rn_e
voo rscll riflen zij11 ue"'eve11
0111Lre11l de bl'h:rnd e lmg- va 11 ï..t k lu11. va n ove10
lijd en van personc~, 1ua tstelijk. i11 Ncdt•rl a11 <l gevcs Ugd, opgemaak l aaii
boo rd vau schepeh op reis h en .r au rls ;
11
zUn cle rli t on twerp iJ1 he t alg(• mee1 1 gerngel~ ~ l1ij a rll. 46- 52 ('
ar tt. 76- 8-L vau he l Lcge11won rdig rcglern enL en b1J a 1~LI. :-3G- 60 va11 he l
Nederl anclsch W etboek.
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Art. 2 . Zoo als hel is gewijzigd lJ!] Staatsbladen ·1869 No . 13 en
'1 905 No. 342. De residen ten en a ndere hoofden van gewestel ijk bestuur
zu llen, bij akte \\·aarvan afsch ri rt zal worden gezonden aan den amb tenaar
van het openbaar minis ter ie bij den raad van justitie, ten einde ter griffie
van dat collegie te worden nedergelegd en bewaa rd , de beambten aan~-z~n, welke, bij tijdelij ke on tstentenis of o komende verhinderi ng van
ëië'lJîj he vorige ar i ce aanfJ!. ui e ::un J enaren, a s u1tengewone ambtc.van en urO'er i ken standWll en o treden . .
nar
e on stentems, o
e oorzaak der ve rhinder ing zal in elke akte,
welke door den aldus aangewezen amb len:rn.r wordt opgemuak l, bepaaldelijk rnrmeld worden.
Met opzicht tot de oJLCLerafd cclinge11, ia wel ke ten gevolge va1 L 01 1.lsteutenis vau ocreschikt persoucel' t"'1 •·cen bulten o11 ewoo1L ambtenaar iLall'"es
n lélrl
is kunn en worden, is rlc ambtenaar vau rle11 bu rgerlijken stall(I lor hoo fd plaa ts van de a fdeeling bevoegd om, bij tijclelij lrn ontstente11is of Ycrliincle ring
rnn deu ambtenaar, rlie i11 de ouderafdeeli ug- de fuuctie11 vall ::u nbten aur
van den burgerlijkeu stand 11itoel'en t, de al.Len te verlijdt'll, rlie anders
zo uden behooren tot he l ressor t van cl cu ambtenaar in de 011derafdeeling.
Hij moet van de 011 tslenlcuis of de oo rzaak der verhinclerin1j in zijne
akte melding maken .
Art. 3. Als vervallen te beschouwen doo1· Staatsblad '1 887 No. 207. De

001·spronkelijke redactie lu,idt: "Behalve de hie1'v01·en aangeduide beambten,
worden 1net de betrekking van cimbtenaa1· van den bw·ge1·lijken stcmcl, ter
plaatse wacir zij gevestigd zijn, belast hel opperhoofd van den Japanschen
handel en de consul in China" .
Art. 4. Zooals het is gewijzigd by· Staatsblad '1005 \ o. 34"2. De
residenten e11 andere hoofden va11 gewes telijk bes luur zu ll en de lll!.,11dlcekeJtin~·en çkr_a rnb ten arer.i_ V1!:JL den bu rge rl ij ~g sta1~ d, zoow1: l buite11"C:wone als 11ew011c binn en den kring vaLL hun Lestu111· geVl'SL1gcl, <l oe11
toekomen aa~ den ~lmb teuaar van h et openbaar miaistl'r ie bij den raad
van L!-1stitic, die clez_elve ter grirfie van dat co lle1;;e zal veclerl egg:en, om
ulclaar te worden bewaard.
Art. 5 . Geen ambtenaar Vi.llL rlL'll bu rger lij kcLL s la11d vermag Le s laan
orcr a k ten, welke hem zelven, zijHc vrouw, zij ue ou ders of zij 11e kiJLrlcren
betreffen.
Art. 6. E r worden -.;_i,jl' uJ'zo nd ed ij ke reg·iste rs v::1 11 den burgc rlijkl'u
stand gelioucl en, bestem d Lo l insel1rij viu g der ak ten van:
I
ueboo rte '
n
L
lmwelijks-aa a g ifl.l',
J huwelijks-afkoud igiJ1g,
t/_ huwelijk eu echtsclicidi11 g, 'll
~~ overlij rleu.
Voo r de i11scl1rij vi11 g dt'r ::;chriflclijke aangil'te11 va11 geboortr11 PIL
s tC' rf" evallen, iu de gevallen wila ri11 die ]Jij d il regleml' ul \\·o r<l ('11 loegclale11 ,
PIJ v~n aud Pr e akte11 , die i11 Yo rm en i11 hou1 Lva11 de gPwoo11 lijk rnork~m~_11r_le
v01·schille11 , kunn en ]Jjjrq ó ste rs \rnrd e11 aa11geh oud1'1t, m ils di~, geli,J kl1.J'l 1g
me t de gewone, ter lrnnllec ke11i11:..;-, norn meri rrg en \raar111 erlrn1 g, word~ll
Lor hand ges teld ua11. dNL me t deze werkzaamh eid belaste rt beam bte, rlie

g·el1o ud e11 zal zijn v_a11 hel bestaa11 nn elk b.liregi§ler u itdrukkelij k melrl.ingle maken op liet t1Lel bl a.d van hel gewone register waarbij het behoort.

Art. 7. :&Jle rcg·islers van <len bu rgerlijken stand, die der hu we lij ks- 1..c" t-4 ~; ~/
a:111gi fte11 en af kon rligin gei 1 alleen ui tgezoncl erd, zullen dubbel worclen /
f;1<,'F -4J ,
grhouden.
r
""u..
.....U'<•
""'""'
Ct e.,." ; 1' L fi., u " d_,../.
Art. 8. :toocils het is gewijzigd bij Slaalsblad 1905 No. 342. Het ~,..,.. dt ·.,._.._ ,
a~rste e1.1. hel ~e b lo.cl van de regis ters rnoetim g:,ekanteekend, en alle l
/
.
c e ovel'lge genommercl en gewaarmerkt worden door den presiden t van Ql!Vl'>'Vl"ot'."."
tl cn raad Y:ln j11 sti t~ e, or ~e1 1 en door dezen daartoe te delegeeren rechl.er. 1 • 1"
I~ 1 c~ e. res1den t~en 4ll!teg._J rn:Jt en rfa.doen, binne_n welke geen raad ,(,v" a «-'v'M~ '}
van JUSt11._1e gevestigrl 1s, g~scb1ec en c e k antteekenn~~-, nornmerin g eu ~ /1-1
'
\\'aarrnel'krng doo r de respectieve IJ.92fden van _gewestel]k bestuur.
~
f
....

t-"-r

1

1

Art. 9 . De akten zu llen \lcllJ.er elkander in de reo·isters
worden
0
i11geschrev en, zonder dat eenig wit vak Lusschen beicle maCT worden
'
1a len.
~
.
---- - - û
upe11gc
Al belg-een bij de opmaking- der akten daarin mocht worrlen <1001·gehaalcl, tusschen beide or op den kan t g·eschreven, zal moeten wo l'de11
gqedgck eul.'._d, en, evenal_~ de akte zelve, u·eteekencl worrlen ; zullende niel s
l11J vcr korlrng of met c1.ifers mogen wol'den uil g~clrnkt.
Nn. cl e voltooiing der akten mag daarin geenerhancle vera.n<lering
plaats hebben, dan tengevolge van eeu daarloe strekkend vonnis llcl\\'elk
kracl1t Yan gewijsde heeft bekomen.
'
Art. 10. De amlJtenaren va11 rlen bnrgerlij ken sta.nel zullen in de
doo r hen op Le_ maker: aklen,. 11clzi.i. in dérzelve1· lichaam, hetzij hi.i wijze
van lrn.nlleekenmg of JL tlasschmg, rnels mo•ren vermelden huil en he tn·ee11
doo l' de verschijnende parlijen, overeenk~mslig· rle \\'Cl, moet wo7'dcu
ve rk laarcl.
Art. 11. _B ij de akten van den hn rgel ijken stand zullen worden uit~·ed 1:ukt hel .1aar, de maand en de dag hare1· inschrijving, mitsgaders tle
'001nam en, de .. namen, de .~:mcle rd o m , het beroep en de \\'Oonplaals, zoo\\'Cl del' versch1.J110nde parl1,1en als der getuigen.
~ rt. 1~_. ~ n alle <le geYallen '~'.a.ari n de be la.nghebhencle pal'lij e11 niel
11 .
ve1yhcl1L ~l.)l1 rn persoon te verscli1.1~en, zullen zij ~!ch mog~en lalen ver-f~~" ';{~ '
t~se11woo 1 d_1gen door eenen _1:ren-1ach l!Q'de, bepaaldelq k lo l che ve1Ticltli11g a1.-~ ~Ä H ~ "
1>1,J ·n
authfilll.Leke
, 't r
- .-.:ik.te
. . aane:estela
.,
.
'\..!, ''<«·c.
,"
~ ma.clll1_gmg zal evei~ wel _hij onderli andsche, op ?ncr zeo·eld. pil pier
·
esclH
evenc.
alte
kunnen
geschi
eden,
\\'
anneer
de
wo11111 0·
es
lastu·cve
rs
11
l]C.C.~. tln.? . 1 1~1~ paLen v~rwijde~·d is van de plaals, \mar de 1~1asth~j wo~10ndc
110,La11s gevestigd ~s; duch zal 1 1.~ dat geval de Yol rnachl door eea E111·0peesch
fJe,tnible voor gezien moelen z1Jn g'eleekend.

Art. 13. Zooa.l_s het is gewij:igd bij Staatsblad 1004 .J\,. 'o. 328. De get.11ige11 ,,t'c1.""fV°V""
/ ·
/
van een
burgerlijken stand gelil'll ik maakl,
l
l
ae a\ten
zu llen daarl.oe door de belanghebbenden, en wel illi voo l'keur 11it tle <?-Y> t'-< ~,, E11rupe~ 10 en daarmede gelijkgestelde bcrolki11g \\· ord en gekozen; dcz •l\'tl ,,.., \.et~'.: ~" t11
moelen zïn mans Jersonen in gezctc11 e11 van Ncderlanclsch-Jndit\ Pt 1 cÜ'11
m l e11 om en om ran ~11 liercikl li ehhen.
' t-iu.A,..,,,J

,·au we11~ e men blJ
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Oo~ nabes laand~n zullen als gel uig·en worden toegelaten.
lnd1en de getmgen tot de ln lQJJJische of daarmede o·elijk o-este lde
bevolking: . behoo ren, en den ambtena a r van den burgerlijke°n s l:nd 11ief
bekend ZIJ n, zal deze kunnen vorderen dat derzel ver bevoegdheid bevesti o-cl
worcle doo r de Yerk larin g van den wijkm eester der wijk of het hoofd v~ 1 1
het do rp, waarin zij wouen.
'
A ~~· 14 .
ve rs~h1J nend e

De ~.m bten~ren van den burgerlijk en stand zullen ::1.:1.11 de
partlJen, mitsgaders aan de getui gen, de akten voo rlezen, en
da.arm vermeldeu, dat aan die fo rmaliteit is vo ldaan.
vVanneer ee n der verschijnende partijen of der getuigen de Nederlandscbe taal nie t verstaan, zal h un eeue vertolking der akle door den
ambtenaar van den bu rge rlijk.en stand worden voor<reh ouden; en indien
die ambte~taa r daartoe nie t in s taat 1s, zal de voOJ?ho uclin g door eenen
to lk [,rnschieden. Van het ve rvullen dier fonnaliteit znl in ffe
n liJ'ks meldin°·
wo r den gemaakt.
Iedere akte moet door den ambtenaar van den burge rlijken s tand,
d.e verschijn ende partij en, de get uigen en, in he t bij hel vo rige lid voorziene geva l, door:. den tolk worden ge teekend. Wanneer de eene of andere
der partijen · of de r getuigen, of de tolk i:ili1t t11Q..G.lrt k..ill.Wen teek enen,
moet van de oo rzaak des beletsels in de akte meTcïen:..r "\verden i:remaakl.
Art. 15. Zooals het is gewijzigd bij Staatsblad 1905 No. H4·2. vVanneer
eene geboo rle of een ste rfgeva l h eeft plaats ge had op eenen afstand van
meer da n tien palen van h e t gebouw, waa r de ak ten van den burgerlijken stand worden opgemaakt, kan de aangifte van geboorte of van
overlijden, b innen de daartoe gestelde t ermijnen, schriftelijl( op ongeze~g
~1· geschieden, mits tot dat eind e wor de gevolgahërformu lier h el\ve1l
:ilg8ITieen zal wo rd en beken d gemaakt, en tevens bij de ambtenaren van
den burgerlijken stand verkrij gbaar zal zijn.
Deze ambten aren zu ll en die aa ngirten dadelijk overscl1rij ven, a lleen
op het r egis ter teekenen, e n met de s tukken han delen overeenkomstig
het bepaalde bij art. 24.
(
vV::mnee r zij e ven we l aan çle echth eid der aa ngifte Nrij)elen, zu ll en
\ zij daa rvan kennis geven aan h et hoofd van het geweste IJ c )estuu r, ten
ein de daaromtrent onde rzuek te doen , en de oversch rij ving zal ill da t
geval geen p laats hebben. voor dat van de deugdelijkh eid de r aangifte
._ zal zijn gebleken.
Art. 16. Bij aankomst van eeu Necle rla udsch-Incliscli of ander schip
in eene plaa ts van Neclerla nd sch-Indië, waar zich ee n lpve:q,meg_styr of
ancl~r. daartoe g·estelcl bea mbte bev indt, i? ~~ze v~rplicht aai~ den scl~eeps
k~prtem of gezagvoerder af te vragen, of hIJ eemge opzendmgen of a ang1fl.e11 belrekkelij k den b urgerlijken stand te doen heeft , en, dit liet geva l
zijnd e, te zorg·en dat daaraan worde vo ldaan.
Art. 17. Zooals het is gewijzigd bij Staatsblad 1905 No. 342. De
registe rs zu llen door den a mbten aar van den burgerlijken stand op het
~ van ieder jaar wo rden afgesloten.
In de maand Januari claara:rnvo lgencle zal, door t u ssc h enko rns~ va n
het hool'd \'a11 lr et gewes lelij k bes tnnr, ~1 d.fil.· du.!2!L.e le11 van de regis ters
v;rn ;-..,<re lJoo rle ' va1 1 l1u welij·ke11 e n cc-l1lsc l1 c id in•i'1"eri ' e11 van overl .iJ·d en, tc~e
11
'-....
afgil'te van ee11 scl11·ifïelijk bew ij s va 11 011lvilrr:i·s t, lûl' hewar 1u1-r wordA11
~
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overgebrach t te l' gTiJfie van den raad van, justil.ie; terwijl het andere
dubbel ten kantore van den ambtenw van den burgerlijken stand, onder
diens bewarin g zal blijven berusten; all es beh oudens het bepaalde bi.i art. 30.
Art. 18.

De registers van

hu~k s-a~ten

of aflrnndio'inffen zullen

op ge lij ke wijze 1er griffie van den raad van. justitie worden

ive~o·ebracht.

·w ann eer deze lve evenwel aangirten of afkondig ingen behelzen van
l1uwelijke11, welke op het tijdstip die r overbrenging n og niet zijn voltrokken,
zullen deze regis ters ten kantore van den ambtenaar van den burgerlijken
si.and blij ven beru sten 12,t. I!];. cl~ vq.Ltr.el<ki!}g van die hu,!Y,_e!.ij!<~n , doch iu
geen geval langer mogen worden aangehoud en, êîan één jaar n a derzelver
afsluit ing.
Art. 19. "Wanneer bij het einde van bet jaar in eenig register geene / h·i,;~..,.
1
~ mpchlen 3 ij1}_ ingeschrt3ven, zal zoodanig register niettemin, met ( P~'~n~ ~ ~'
vermelding van deze omstandigheid, worden afgesloten en opgezouden, >••t .< 1 "' ..z.:>,
in \'Oege als bi.i fle twee voorgaande artikelen is bepaald.
~ -Jt;~ lf ~~~',
Art. 20. .Behoudens <ie

voorscl~.ri f'ten

van de drie vorige artikelen,
mogen de registe rs van den bu rgelr.Jken sland z..Qll.der rechterlij k bevel
niet wo rden ve rp laats t.
vVanueer de rechter de verplaatsing der loopende r egisters gelasl ,
za l de ambtenaar van den burgerlijken stand, na de beteekening· van bel
IJevel, verplicht zijn zich onrniddell,jk van ve!J!Qlgregj.§iers te "voo1·zien .

' /-'Z- ' e,f.._

"'.1/

u""' ~' ,

Art. 21. Nadat de ambtenaar van den burgelijken slancl de vervolffl'erris ters, ingevo lge art. 8, zal hebben doen kantteekenen en waarmerke~
zàFl1ij de regislers, waarvan de vel'plaal.sin g is ()'elast, al'sluiten met.
ve rm?lding der reden, waarom die afsluitin g vóór l~e l einde des ja~rs is
gcschrnd, en da::trf1:a onvenYijld aan het rechterl,jk bevel vo ldoen .
. . De ver volgre<Y1sters. zu llen steeds in all e opzichten worden beschouwJ
l'en geheel me l de reg r~~ers, waa rvan zij hel verrnlg zijn, uit te make n,
en zal dus, 9ok de. afslmtrng aan het einde van liet jaar geschieden, alsof'
or slechts een regis ter bes tond.
. Art. . 22. '\i\Tanneer de zaak, ·waarin de registers· hebben moeten
dienen , I? afgeloopen, zullen dezelve worden overgebracht in de bewaarplaatsen 111 de a r t. 17 en 18 aangewezen.

I

Indien het te voorzien is, dat de loopende reO'isters n·eene g( l t rl"'
B'e1wg~ame ~e ::i.anbie.~en .om de ak1~n, di~ gedurende het loo~e ~ / · ..i _:; i,.-J
.1 ~uu· nog te verwachten zrJn, rn te schnJVen, 1s de ambtenaar van den _,/ f. S
IJurgelij ken stanrt verplicI:t zich in tijds Yan vervolg r·egj§_tfil:§ te voo rzien,
en dezelve, overeen komstig ar1. 8, Le doen kantleekenen en waarmerken.
Het tweede lid van art. 2·1 is ook op deze yen,0 l gre~~ters van toepassing.
Art. 23.

Art. 2 4 . De volmachten en andere stuk ken, welke bij de akten van
den bu rgerlijken stand gevo rderd worclen, zu llen aangehech L blijven aan
de registers, welke ter g!].ffie rn,.D. ~12: !:Q.acl van justitie rno~ tcu worden
overgeb rach t.
Art. 25. Zooals het is gewijzigd bij Staalsblad '1 905 No. 31.2. Een
iede r is bevoegd om zich <loo i· de bewaarde rs der regislel'S van dr11
b11rgelijkeu s tand ni ll:reksels uil die r cgislel's Le rloen ge\'r n, al smede
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afschriften de!· rnlmachten ea an~e1·c stukk en,_ welk e aa 11 de akle11 zij rt
gehecht. De u1~lre ks~s, wanneer zu met de registe rs ovcrecuslemmen en
door den p1'ësidëQ.L YfilLd_~n raad vau justilie, or door den rechter cli r
dezen ~'ervan g t, zijn gelez~ liseerd, zul len geloof' verd ienen tot op llC't
oogenbhk, dat de valschbeid daarvan, hetzij lano-s den weer
van stral'0
".?rdering, hetzij . op de wijze bij de we l lelijke bepalingen op de l1urgerl1jke rechtsvo rde rrng voo rgeschreven, zal zijn beweern.
Op de plaa tsen, bedoeld bij het t wcctle li d van ar t. 8, kan de le11·alisatie
{ geschieden door li e t hoofd van li et ge\restelijk bestuur.
r

;:;,.:.:

-

Art. 26. W anneer op den kant van eene reeds ingescl1reven akte
111oe t worden meldin g gemaa kt van eene :rnd ere alZte,· tol den burgerl ijkeu
stand betrekk elijk, wordt zulks gedaan iloo r den amb tenaar va n de11
bu rgerlijken s tand in de loopeud e of' in de te zijne n kan lore lJC\raarcl
\rordeude r eg isters, en door den grif'D e r van den raad van justitie in die
welke ter grirli e zUn overgeJJracli l.
De zorg voor de eenvo rmige inschrijving is opg·eclrage n aan hel
openbaa r ministeriP. bij deu raad van j11stitie, aan hetwe lk de am]Jte11 aar
Yan de11 burge rlijken stand or de g-rifn er vun den raad van juslilie, op
Java en Madoe ra binnen ti en dagen na de aanleekcu in g, en in tl e buil en]Jezitti ngeu zood ra moge JU k, daa rvan een woo rd elijk a.l'scl1 ri Il ze nd L
Geene uittreksels uit de registers vau den burgerlijken sla11d mogen
"'.ordeu afgegeven, t enzij daarbij \rord en gevoegd cl c a:rn tee ken iugcn, \relkc
zich op den kant van de alde bevinden.
Art. 27. ~Ieu kan, zoo,rel door ge tuigen, als door bescheiden · bewijzen, da t registers van den burgelijkett slaad nooit heblJen bes ta.a u, or
ve rloren z~jn ger aakt, of wel dat cene in geschrevene akte claar:liln 011LIJreekl.
In orreval van ver v::dschin o•
o- Ycraucleri1w
(l'ino or
·
o• versche11ri1w
tn vc1·11ieli to
verdonkering cene r akte vau cle11 lJ11rge l~jke JL sla11cl, zal liet \'011nis waardoor Yan JJe t mi sdrijf Llijkt, de kracht heLbc11, ·welke aw 1 gew ijscl e11 i11
s trafzaken, ten aanzie n van burge rlijk e recltlsgcdinge11 , lJij liet li111·gcrlijk
welLoek is toegekend.
1"

Art. 28. De ambt©_na ar van den hurgerlij ken stand en a11rlere bewaarders zijn, ieder vÖo r-zooYeel Item aa.ngaat, aansprak elijk rnor li el ricl llig
houden en ~ce1 1 del' regislers. Elke veranderi11 g, elk e verva lschin g i11 de
aklen, elke inschrjjving op een lus IJlad, mi tsgad e1·s ulle ovc rll'cd i11 g legr.n
de voo rschriften van dit reglern e1il begaan, k111111en aa11 rle pa r tij en gl'011d
opleyeren, om tegen die am1Jteua rn11 of bewaal'd ers schadcvergoed iug
...; Le eischen.
'
In geval van overtreding Legen de voorschriften ran dit reglement
begaan, kunn en die ambten aren en bewaarders, voo l' zoovetTC daarlegcu
1tiet hij de we ttelij ke bepa lin gen op hel st1·af'reclll is voorzie n, door de n
raad va.n justitie worde11 venrezen in ecne geldboe te 1tiel Ic IJovc11gaancl e
cle som van honderd gnlden.
Bij de wettelijke bepalingen op de burgerli_jk e rccltl srnl'(lcri11 g, wurrll
de procesorde op dat stuk voorgeschreven.
Art. 29. Het ope1Lbari.1· mini ste rie hij de rad en va rt justiti e is vc rplicl1l, de te r g rilfü.! ove 1 ~aclite rq~iS ll' t·s e1 1 rlc <la;u·;uut ge l1eclile
slllkke11 Le oucl erzueken, e11 v;u1 desze ll'::; l1evi ndi1 1g, hi 1111 cn de zes cel'sle

--

rnaancle1 1 rnn elk jaar, proces verhaal op Le maken. Hel is bevoeo-d om
in zage Le nemen van de dubbelen \relke niet ter gl'iffte beru slen° docl 1
'
zonder dezelve Le mogen vc l' plaulsen or doen YCrplaatsen.
In geval van orerl.reding of misdrij f', zu ll en zij de daarnan schuldigen
ambtshalve Yer volgen.
Een geauthentiseerd afscl1rift van het bovengemeld proces verban:!
van bevind ing wordt door hen, binnen acht dagen na de opmaking iu'
gezonden aan den pL"ocu reur-generaal bij het hoog gerechi shof.
Art. 30. Zooals het is gew!)zigd bij Staatsblad 1905 No. 34~. Op di e
pl aatsen, "·aai· cle griffi e van den raad van justitie en het kantoor van
deu a rn Ltenaar van den burgerlijken stanrl zich in hetzelfde gebomr bevi ucleu, zu ll en de, overeenkomstig art. '17 en 18, Le dier griffie in gekomen
rc<risters, dadelijk na de opmak ing van het proces verbaal, bij het vo1·io·
arli kel bedoeld, ,,·orden overgebracht naar ccne andere, buiten dal gebom\?
(1oo r hel l1 oofcl van het gewestelijk bestuur aan Le wijzeu bew<tarplaals'.
Art. 31. De akten van den bu rgelij ken stand en de aanteekenino·cn
welke in de registers moe l.en geschieden, zullen kos teloos worden ing eschre\~en.
Art. 32. Vel'vallen dooi· Staatsblad 1873 No. 45J0 • Staatsbladen '1887
.Va. 207 en '1889 r{o. 66. Oorspro1 1kelijke redactie: Het oppe1·hoofd Va?l

den Japanschen handel en cle consul in China ::.ijn niet onderwo1pcn aa:11
de ve1·plichling tol het houden van registe1's.
Z?} zullen van de voor hen ve1'leden wordende akten van den burgel'lijken stand d1·ie eensluidenden opmalcen, waCl1·uan het eene bij lmn arch'ief
zal worden 11ede1·gelegd, tel'w{jl de beide cindel'en b1j verschillende scheepsr1elegenheclen ::,ul/en worden toege::,onden aan den ambtenacw van den biirge1·lijlrcn stand le Batavia, die dezelve in de loopende 1·egiste1·s ::,al insçhr[jvcn.
De oorspron lee lij ke volmachten en andere stukken, bedoeld uij art. 24,
zullen gehecht wol'den aan dat51e11e de1· d1 ·ie eensluidenden, helwcl/; bestemd
is om, in het archief te wonien nedel'gelegû. Bij de ande1·e eenslnidenclen
;:,ullen geautl1enliseerdc a(schiften die'/' vol1nachlen en vel'de1'e bijlagen
gevoegd worden.
Ouel'igens ziûlen, behoudens het voorgesclwevene bfj w·t. '165 van het
reglement op de 1·echte.l'l{jke organisatie en het beleid de1· .fustitie, doo1' hel
opµe"hoofd van llen .lapanschen handel en den consul in China worden
opgeuol!Jd, en le hunnen aan.zien geldig ::!fn, de voor de m11bte11aren van
den bil?'gel'lijken stand in li et ei/gemeen vel'binllende ucpalingcn, voo1·zoovc1·
die op hen toepasselijk kunnen zijn.
Art. 33. Zooals hel is aangevuhl bij Staatsblad '.l 855 No. 27. Do
amblcnarc11 van den burge rlij ken sland en andere bewaarders zij n gc1·ccl1Li gd om, boven de kosten van hel zegel, de volg-eyde rechten le
l1 elfc11 vou r de uitgiften \'an akten v:m den liurge l'lijken s and: - ·
--V-001· de uitgifte van ee11e akte va u g·cboo rl e, erkfil uüng, nqa.ms- 011
,.001·1rn<uns-vera.rnlerin g, overl ijden, or lrn\\"elijks-a l'kondiging-, f 2;
\"OO I' cl i.e van eene hmre lijks-akte c11 van ee ne all e van echlsd 1eiding,JH.
l lil hel bedrag dezer rechten zu ll e11 doo r de amblenarc11 vau dr.u
lJurgcrlijk en stan d wo r~l e 11 goed ge maakt de kosten vau hel J~e n oodi gd c
tol het l1 outlcn der reg1::; Le1·s.
"
- Aart alle tol J e lancl - en zee rnacl1t bel1 00L"ellllc pel':;onen, henednn
H. van Houten, Burg. Stand .
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den 1:ang va11 onderof'flcjer, mitsgaders uan JJelwe rtigen, zullen de a fsclll'lften
TWEEDE AFOEELING.

en mttreksels der a kten va n den bu1·gerl]jk en s tand kos teloos en vrij Yan

zege l \\'Ord eu u itgereikt.
Al cle b[j het aangam~ van een huwelijk . ove1· te leggen en op te maken
akten, . op _ongezegeld papier gescl11·even, en ko~~eloos idtgereikt wo1ylen, op
de ve1 klanng van de belanghebbenden, dal zy onvennogend zijn, om, het
~egel of de ko~len v_an die akten te cfragen; zullende hiervan, te1' ::-?]"de van
iedere aldus mtgel'eikte akte, k01·te aanteekening gehouden worden.
De~e laatste alinea vcm artikel 33 kan als vet vallen worden beschouwll
doo1' • 'taalsblad 1885 No. -1 33.

Van de akten van geboorte.

Art. 33a. Staatsblad 'l805 No. 9. Te Batavia, Semaran o· Socrabaia
Padang en ~fo.kasstu· wordt iederen \ iVoensdan· en Donde%lao·0 ove ral
elde1·s ' iedereu vVoensdag vau 9 uur vc'>ór tot 3nm1r namfrldags ~el eo·enheicl gegeven lot hu welij ksvoltre k king.
n "

Art. 37. De ~e va11,._geboor.Le _lal _bi@fill.drie ,dag·en, of, wannee r
de geboorte heeft plaats gëî1ad op eenen al's land van meer dan Lien palen
van li et gebouw \raat' de akten van den burgerl ijken stand worden opgemaakt, 11iLe d~k op de11 tienden da_g na dien der bevalling moeten worden
n-eclaaó. aan en p laaîse1tJken ambtenaar van den burgel'lU ken stand, in
terren
woordigheid of, in het gernl voo rzien bij art. '15; op sch riftelijke
0
be vesLigin g van ~ getui ~·eu. - Die ambtenaa r zal rlaarvan dade lijk
eene akte opmaken.
Hij is bevoegd om zich ter plaa tse der geboorte te begeven, en Le
vorderen dat het kind aan h em "·orde vertoond .

. Art. 33 b. Staatsblad 1895 No. 0 . . Voor e lke huwe lijksvollrekkin g
buiten het gebouw, waar de a kten van rlen burgerlqkeu sLQlliLQpgemaak 1.
worden ol" op een dag en u ur, daarvoo r niet bestemd, is de ambtenaar
van clen burgerlij ken stand gerech ligd, behalve hetgeen krachtens art. 33
kun gevorde rd worden, een bedrag van f 10 (t ien gulden) in l'ekening
te brengen.
Indien ernnwel door ee11e verk la d ng van h et Hoofd van plaatselijk
)Jest uul' rn 11 het onrermogeu van partUen blijkt, g·eschiecH de in de vorige
a linea bedoelde huwelijksvoltrekkin g buite n he t gebonw, waa r de a kten
van deu burgelijk e11 stand opgemaakt word en, eveneens kos~el oos.

Art. 38. \iVanneer de geboorte heeft plaals gehad op~e,n.::u1cler eiland.
clan dat op hetwe lk de ambtenaar van den burgerlijken stand is gevestigd,
O'e lij k mede wannee1· het ~ek aan middelen van gemeenschap Lusschen
cte p laats der geboo rt~ en aie ,\iäar d~ aängifte moe ~ g~schi e~èï1, ofscho_on
beide op hetzelfde ei l ~nd gelegen ZIJ.1:1 , de oprnlgmg der m het vonge
artikel vervatte Lepalrn gen onroog-elIJ k waakt, zullen de betrokkene
pe 1 ·s?ne 1~. kunnen_ vo l st.~an met de ~oezend in g der bij art. 'J5 b edoel~e
s__ç~e aang:!.fte blJ de eerste z1ch daartoe voordoende gelegenheid.
-- - Deze aan gifte moet .~chter uiterlijk op cleg ye n~n_ dag na_ _0i~ll_ der
bevalling in geschrifte z1Jn gesteld.

Art. 34. Inschrijvin g·e11 en aanteekeuin gen vau geboorten, htnvelijken
en ste rl'g eva ll en, vóó r de in voeriug van de registers van den hul'gerlijk on
sland , in gero lge de destij ds bestaan hebbend e "·etten of' vaste gebruiken
gedaan, blij ven, te 11 aanz ien van derzelver bewU skracht, met de inscl irijvingen in de regis ters van de n bul'ge rlijk en slancl gelijk gestelrl .

Art. 39. De aau g i[~çkLa.fil!.Qorle va11 een kind zal door de'l~'.a.der
moe len 'ro rden gedaan of, bij g·ebreke van di en, door de g~sl1t2.ereu,
heelmees ters, vroedmees l.ers, vroedvrouwen or .fil)dere personen, welke bij
de bevallino- zijn tegenwoordig geweesl, or wel, wanneer de I?-JOeder
buiten
h are° woniu 0 bevallen is, doo r den persoo
n Le--..wiens
lnnze het
-·
.
,.._
bnd is gebo ren.
.
.
.
Indien de bevalling hee ft pin.als gehad m een gasthms of m eene
gevangenis, zal de aa ngifte, bli_Gfil?xe ke '.'._!'ln flen vad~r, ged~an worden
doo r het hoofrl of door een der bedienden van zoodamg gesticht.

Art. 35. Staatsblad '1007 No. 56. De boeken, registers en ande re
besche iclen, waarin de b ij het vo l'ige a rti kel verme lde inschl'ij vingen en
aanteekeningen van geb oo rten, Jnl\relijken e n s le rf'ge vall e11 vervat zijn,
wo rden l1ewaard iu 's Lands archie f te Batavia.
De Lanclsarchivaris zal uits luitend bevoegd zijn, tegen be ta lin g van
liet ye1·schulcligde zegelrecht en vergoedi ng van scl1rijlloon, nitlreksels
uil rle meer bedoelde boeken, registers en a nclel'c bescheiden af 1e geven .
Art. 36. De we tt elijke bepalingen om trenL de ve rbe tering van de
akte11 van den lmrgerlijk en stand zu llen 111ede toepasselijk zijn ten aanzien
van de i11 schrijvingcn en a:rnteeken i11gen bij de t\ree voorgaande artike len
bedoelcl; _ zu lk s even wel me t dien verstaHde, cl at die verbeteringen zicl1
rn llen moeten bepalen tot ' rnrk elijk e bcs taarnle inscl~ rijvin ge11 en aa nleekc11in a<"e 11 ' en a lzoo nueenszius zu ll e11 rnoue
n worden 111t0uest rekt lot cl c aan<;
vulli ng v::u1 on f bre kcucle ald e11.

0

Art. 40. Zooals het is aangeunld bU Staatsblad 1907 No . 233. De
a kte van geboo rte zal vermeld en:
1 o. he l jaar, de maand, de n dag, het uur en de plaats der geboorte;
20. rle kun ne van het kiud, en de voornamen, welke Ran hetzelve
zull en worden gegeven ;
30. cle voornamen, nam en, het beroep en de \\·ooupl aals der 011ders;
40. de voornamen, namen, den onderdom, hel beroep en de woo11plaa1s des aan gevers en der ge tuigen.
Geene namen van bestaande geslachten zullen nls voomarnen aan l1e l.
kind mogen gegeven worden~. !en ware die geslachtnamen teven g·t'bruikelijk e voornamen mochten ZIJll.
.
· In n'eval krachtens het aan Cl1risten-Inlanders voo rLchouclen recliL
S taatsbtad 1851 No. 70, 'J864 No. 'g 2, en '1885 No. 'l85 om zich aa11
de voorscl11·ifl en om trent het houden de r ~~egi s te r::; vau de11 bu ~ ·ge rlij ke 11
stand voo r E11ropea ne11 e11 daarmede gl• lqkges telcl e pl'1'so11e11 111 Neder-
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landsclt-lndië le ond?r,rel'pen, aan.~ ifte va u de gebool'le va11 eeu kind
wordt gcdaa11 , \ \"O l'Clt u1 de acte tere11 s rerme ld dat de ouders zijn Christen·
Inlanders.

Art. 44. vVarmeer het kind dadelijk in een gestich t. is opgenomeu,
zal de i11 het bovenstaande artikel vermelde Yerklaring moeten "·orden
gedaan door hel hoofd of een der bedienden van dat gesticht.

Art. ~1.. \tVa_i_mcer liet kin.cl buiten echt geboreu is, mag de naam
~les _ va~e1:::i niet_.~IJ de. akte ,,·ord ell Y~rme ld_,_ ten \~t~~·e l1ij het kind, hetzij

Art. 45. Hel ingevolge a l'L. 4~ op Le maken proces verbaal moet in
de registe rs van gebonrte worden ingescht_'~ven ; een afschrift van hetzelve
zal door den ambtenaar van den burgerhJken stand worden toegezonden
aan den ambtenaar van het openbaar ministeri e bij den raad van justitie.

1~1 1Je rsoon, li etz iJ do01 ee11en ge rnacht1 gcle, b~Jzonde l'l\Jk clanrtoe bij authen-

ti eke akte aanges teld, el'k e1me.

" ~rt. 42. I n i~e1'king gebracht b?f . Staatsblad -1867 No. 3 en gewijzigd
by Staatsblad 189G No. 1.09. De aangifte van ee11 imlY..t.u.:Jjjk kind wa::ir·-

Art. 46. ·wannee r een kind gedurende eene ze13rQis geboren wordt
a:m boo rd rnu een in Nederlandsch-Indië te huis beho orend schip, moet
de akte van geboo l'te, binne1~ vier-en-twintig _u ren, door. den l~ap it_ein ?f
gezagvoe1·del' in het dagregister van het schip "·orden brngedsc~1rev en, m
Leo·emroo rdi o-heid van den vader, \\'annee r deze aan oor is, en van
l\\~ee gelu ige~1 zich op het schip bev indende.
. .
.
Deze inschrijvin g zal gesclueclen volgens zooclan1g lorlllu l1e1· :ils doo r
1le11 havenmees ter of aud eren daartoe ges telden amhte11aal', Lege l~jk met
de mon sterrol aan den scheepskapitein or gezagvoerder za l worden ter
hand gesteld.

4

nm de mo ccl el' lol de Inlauclsche of daa rrn ede rrelijkrrestëld e -be'vo lki 1w
1Jelioort, zal slechts dan door de amut~nar~n van ~len J~urgerlij keu staud
word en a~genomen , wann eer zoodan 1g kmd eenen Europea an of daarm ed~~l 1J!~q:_~.!.fle-Re1~soon tg.1_ "._ad~ heeft, en de aangifte door dezen,
'!?_et_geliJ k1 1 a1g~ __erfr_g_nnm g van he t kind, geschiedt.
·
Deze aangifte . kan op eiken J~ftjjcl__ v;:m j1~ I.. kind gedaan " ·orden,
doch dezel_~·e zal m geea geval in ogen pi aai s hebben in si rijd rnel l1 e L
JJepaald e DIJ de art. 282 eer ste lid 283 en 281· eel's te lid van he t 1>11ro·er0
lijk well)Qek.
'
Art. 42a. Staatsblad 1905 No. 3t2. De ambleun ren van de11 liurr"erlijke n si and zijn verplicht om van elk e aanrrifle van creboorte van nal~11r
lij ke_ kind eren en van elk e erk ennin g IJ!nue~1 vier en°twinti g urcu rnedecl_~elrn g Le doen a_an de v\ eeskamer binnen welk er geb ied zO geves tigd
z1.Jn, zoomede _om 111 gevall e ~ van erkenning op te geven of de vade l' of'
de rn_ocder, die de el'kenlllug gedaan heef'!, al dan ni et rnin<l e rj:ni g is
Cl! ol de door den vader gedane erkenninoal da11 1ii el ,.1'i1'1 r he t ove r0
lijden Ynn de moeder heeft plaats gehad.

Art 47. In de Cfl~~te haven welke l1el schip zal aandoen, wturnee1·
die binnen Neclerlandsch-Indië gelegen is, zal de scheepskapitein of gezagvoerd er verplicht zijn twee uiLtreksels uil hel dagrngisler van hel sch!p,
beval tende de aanleekenin g der geboorte, aan het hoofd van het e1lajgi liJ k
bes l11ur le ove rhandigen.
Deze ambtenaar zal van den dag dier lerhandsl.elliug melding mak en
aau drm voet dier uitlreksels en, ua dezelve te hebben gelegaliseerd, lil'L
eene in zijn archief bewaren, en hel a11clere lei· inschrij vin g in de registers
toezenden aau den ambtenaar van den burgerlijken stand der woonplaal s
van den va de r, of va11 de moeder, ind ien de rader onbekend is, mils dil'
woonplaa ts bi 11nen Ncderlandsch-l nclië gelegen zij.
Wann eer die woonplaats buiten Nederlandscil Indië ge lege11 is, zal
hel tweede uitlreksel word en opg·ezonden aan den Gouve rn eur-G eneraal,
clie hetzelve aan den Minis1er van koloniën za l doen toekomen.
Indien de vader, of', die onbekend zijn de, de 111oede r geene bekendl!
\\'Oouplaals heeft, zal hel L\r~?de uittreksel \rü l'd e1 ~ loes·ezonden aan d1•11
arnblenaar van den burgerhJken stand Le Balavw, die hetzelve op de
loopende geboo rte-registel's zal ove!'schrij veu.

Art. 43.

Die een _yas geb?ren kind gevornleu l1eeft, is ge l1ouclen
tn Qge l1Jk aang1He Ie doen aan deu ambte11aar rnn den
b11rgerh1k er stand der p laats, ahraar het zelve is ontdekt, mi tsgaders de ld ecdere11 en a nd el'e voonrerpen aan ie duiden en Ie ve!'lo one11, welk e nevens
hel kind mochten zijn gevonden , en ei11d elijk op te geren all e de omstandigheden opz ichtel-ijk den tijd wanneer en do plaats waar li e t kind
gevonden is.
Hel daarvan doo r de n amhle nan.r vn.n de11 hurgelijkea slaad op Lo
mak en proces verbaal moe l eeHe nau \\·kenri ge umscl rr~j vi n g behelzen van
de in li e t vo ri ge li cl 1Jedoeld e omst::111digl.1ed en e11 voorworpen, e11 claarcn]Joven vermeld en de11 verm oe d e l~j ken oud e rdorll des kinds, zij11 e ku1111e,
de Jjj_j zondere kenlceke nen welk e Jietzelre rnocliL l1el>be11 , den voomaam
e n gesla.clitnaa1u , welke he tze lve zal voe ren, e1J di e, in ored eg- met den
aai1 gever, door den amLlenaa r va n den burge rlijken sla11tl z11llen wo rde n
be1mald, ten ware 1Jij .l1 el kind ee ne aan\\'ij zin g werd gevonden van
lmrneu, welke men het verlangde fe doen dragen, en die alscla11, wann eer·
daal'legcu geene 1Jedenkinge11. bes t:ia11, aan l1 elzelve wll en gegcveu worden;
eindelijk J1eL gesticl1L waa rin, of den persoon bij wi en 11el kind is verbleven.
Aa11 l1 ul te vond eling g-e leg-clo ki ud za l gee1t zoodanige 11aam wo rd eJL
gegrvcn, \\·elk e aa n di e orn s taiid ig l1eicl is 011Llee1Ld , of di r and e rzins lol
deszelfs vc·1·11 cdcl'ing zoud e lrnrrneu s ll'ekk e11.
1fel Leptw lde l1ij hel laats te lid v:rn a rl. /~Q i: Ie dezc11 locpasselijk .
daarva1~. zoodra

Art. 48. vVa.nneer hel Vi.lal'Lu ig is ing·cloopen, l1elzij Îll eeue Ncdc rland sche haveir, hetzij iu eene ktvei1 van eeue der O\'crzccschc bezittingea
van het Rijk builen Nedc d a n<lsch-Jnclië, zullen de lüc rbo,·cn ,·crnie ld c
uittreksels worden toegezonden, in he t ee rs te g·c val aaH liet departemen t
van kolouië11 , en in het laa lsle gcm! aan he t hoofd de l' Tederlandschc
regee ring iu de uvel'zeesche bezittin g-.
Indieu liet vaa rtuig in eene vreemde liavc11 is i11g-cloo pe11, geschiedt
de Lo ezeadin g auu den co nsul, itL die ha.ven uf i11 de naasl hU gelogcttt'
plaats o-evestigd.
Dign onverrniadel'd bl.ijf'l de scheopslrnpi lcin of gczagroenler gehouden ,
hij de terngkomst vau. hel vaarlnig b ~n n e n ~ede1:l a1Lll. ch-lnclil•, te ktnde len
zooals bij bet eerste lid ''an hel vo ri ge urt1kel 1s bepaald.
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Art. 49.

\i\i;mr rer r OlJ cc11c zeereis uil 011del's die iw• czc le11en zijn
Yau ~cded~111dsch J11di1\ een kind gebor:ell is aan boo l'd \'~IL een Ned.c rlandsch sclup, he l,rnlk daarna eene Nede rlanclsch-lndische l1avcn aaucl oel
:~?r~t ran ,\·ege tl~11 Go uv~ rn eL~1:-G ene rnal , een tw eede, door liem or op
zr.Jn e 1~ las l ge lega l1se.~ rd alschnl L van hel, ingevolge arl. 36 va11 he l
Nede1l~ncl scl1 burgerlijk wetboe k, aan hem toeo·ezonden uittreksel uil he l
?.ag regrsle r Yan h et schip, ler insch.1_'ijving ü~ de refd sters, toegczonde11
ctan ~ ;ien a~i:ibt e naa.r .van de n b111·ge r~1.Jk ? n s tand der woonplaa ls van de n
vn.der des kmd s, of H tn de moeder, mdr en de vader onbekend is.
A~t. 50. Zooa/,s het is gewijzigd bij S taalsblad HJ05 No . 31:2. vVanncc l'
eeu krnd g~ d11rende e~n e zeereis geboren is aan boord van een Ncdrr1a.nd:sch lndr scl1 Yaa rt111g, 'rnarvan noch de gezagvoerde r, noch ce11 der
o.tn cieren to l. ~I e Enrnpeesche or daa rm ede gelijkges lelcl e be volkin g behoort,
ui de aang rl Le de r geboorle doo r den vader 'rnnneer deze zi ch aan
boord bevin d l, en, indien zulks nie t l1e l geval i s, door den gezan·voerder
gedaan " ·orden aan ~'.e~1 a mlJLenaar van den burgerlijken s lancf van de
eers te pl aa ts, welke h1J m Nederl an dsch-lndië za l aa ndoen.
Deze ambtenaar zal een uillreksel uit zijn e ren·is lers beva l Lende de
a kte van geboorte, ter insclirijvillg doen toekome~ aan den ambl enaar
van de.IL b urgerlijken stand de r woonplaals van den vader ol' van de
moeder, indien de vade r onbekend is.
'
1~1 de ge vall en voorzien bij het derde en vierde lid van art. 1·7, za l
he l ulllreksel door den belrokken a inuler1aar van deu burge rlijken slanrl
worden .t.er hand ges te ld a an h et hoofd van h e t ge wes telijk bes tuur en
zull en wijde rs de a ldaar gegern n voorschrifleu \\·orden opgevo lgd.
1

Art. 51. Indiei;i eene beva llin g p laats h eeft na
bl'eu k za l de aangifte kunnen r ·edaan worden aan
den burge rlijk en .s land V<~ n cl~ eer~Le plaats van
\\'elk e doo r de scl11pbreuke lm1;;-en bere1kl wordl.
He l Lweede en derde lid van li e t vorige artikel zijn
0

een e gelede 11 schipden arnblenaar van
Nederlandsclt-Inclië,
Le dezen toepasselijk .

Art. 52. Indie11 ee11 kind geboren wordt aan boo rd van een Nede rl:wrl ·ch-lndisch scl1ip, he l\relk in ee r1 c haven or op eene recrl e va11
• erle d a ud.~clt Jn cli~ li gt, zal de aang-ifle van zooclanige geboorte op dn
s:~wo ne m.Jz e geschieden aa n rl en p laa tse lijken ambtenaar van den b11rgerlrJk e11 s lanrl, ten zij e1· gee rte rnoge lijkheid mocht bestaan om he l schip
!o l Jrn t do~1.t der aan gi.fle te ve rlat en, ia \re ik geva l geha11d eld za l m )t'cle11
1tt voege h!J de a rl. 46, IJ.7 en 18 is bepaa ld.
De plaalse lU ke ambten a reu vau den burgerlij ken stand zu ll e1t vo orls
verpli cht zijn om, daa rloe aan gezocht. wo rd ende, ook de ;.rn11 g-ille Ie ont\'an gen e11 akten op te ma keJL van geboo rte11, aan boord van a11d ere cl au
Necl r rl:rnrl sch-Indische schepe11 Yoor valle11de, terwijl deze in ee11e haven
of op een e reede va n Ncderl a11<lsch-Indii; liggen.

Art. 53. \ iVarn1 ee1· de rl'ke1IÎ11 g Yarr een na tuurl ijk kiucl , 11a de opmaki 11g vau deszelfs gelJonr tC'-akl e, ler1 overslaan van den a111lile11aar va11
rle11 h11 rgerlijk e11 s la11d gescl1i ecll , Zïtl dP.ze daarvan een<' a kt e opm ake11
in legernrno r<ligheid ,·a n L\\·ee g<' luigen, vu wijde rs hanrl eleu ov eree nkoms ti g li e t rno rgesc li reve ne bij a rl. 28'1 m u li e t burge rlijk we tboe k.

Art. 53a. Slcuitsblad JOOD No. 538. ln11ieu ee ne wettiging van een
11;tl11urlijk kind heeft plaats g·ehacl, h clz ~j door opvolgend lnmelijk Yall
de oud ers, helzi.i door brieven van welliging verleend krachlens a rt. 271
en 2ïG Yan he t burgerlijk wetboek, zal op verzoe k van belan ghebbend en
'' "1 di e we LLi gi11 ~· meldin g worden gemaakt op den kant van de geboo l'lc-akte.
Hel bes luit \\' aarb~i brieYen van welliging zijn verleend , zal word ea
ove rgr.scl11·even in de loopende registers v:w lnmelijk e11 echlscheidin g
Yan de \\·oo up laals van cl engene, op wiens verzoek de brie,1en werd eu
rnrl cend <'11 de datum en het numm er die r ·inschrijving in de in hel
eerste lid bedoelde kantm elclin g aangeteekend.

DERDE AFDEELING.
Van de huwelijks-aangiften en afkondigingen.

Art. 54. De ambtenaren van den burgerlijk en s lancl zullen in he l
daa rtoe Jmslemde reo-isler de liu welijks-aangilleu inschrijYen, welk e O\·eree11koms lig de arl. 5°0 en 51 van hel burgerlijk welboek ged aaH \\'O rden.
Art. 55. Die aangifle zal vet'l'nelclen de voornamen, de nam en, cl cn
011tle rd om, hel beroep en de woonplaa ls de.r aans taand e echl genoote11,_
mif sffacl ers hun voornemen om mel elkande r m den echt Le treden ; en nl
zij b~ vorcns al ~I' niet, ~n zo.o ju, rneL~v.ien. zij he l laatst z~jn gehuw1l gewcesl.
\ 1\Ta11nee1· die aangifte 111 geschnlte is S'.edaan, zal de ambl enaar. van
cl e 11 burgerlijken stand dezelve oversch r1Jve11, alleen op hel reg1s ler
Lcckenen en het s tuk daaraan vasthechten.
Art. ' 56. Wann eer aan den ·a.mhlettaill' van den burgerlijken slallrl
1tiel blijk, dal voor de aangevende persone11 ~~uig \Y~ ttig be l ~ lsel l?e~Laa l ,
urn met elkand er in den echl le treden, za l h1.1 claclel1Jk. de al kon d1g1nge11
doen, welk e bij art. 52, 53 en 51 van het burge rlijk \Yel~.oek vermeld ~!.in .
vVa nneer het aan den a mbtenaar van den burge rlIJ ken s la11cl bli.Jkl ,
da l er eeni g ,rettig bele tsel bes laa t, ~a.l hij een ak~c opmake11, inhoudend <'
cl e reel enen om het doen der afkon d1gmgen Le ' re1geren ; Yan \m ik e ak lc
;1an de aange vend e perso nen een afschrift , in den vu rm Ya11 uiLLreks 'I
uil liet regis ter , zal worden afgegeven .
Art. 57. De akten waaruit zal moe len l>lijk.~n , dat de afk onc\igin grn
overeenkomstig art. 52, 53 en 51 van hel bmge rl1Jk we luoek heb~)en J~l aa l s
"·ehad, zu ll en in hel regis ter, volgeus de orclc hare~'. dagtee kem ug, 111gc~chl'even en door den ambtenaar van cl e11 Lurge rl1.1ken stand onclert eekend worden.
Art. 58. Zooals hel is gewij::;iud bij Slacilsblad ·J907 N? -. 56 l~n tweed!!.
ToL hel ve rlccuen van di spensa li e van de tweede afkonclrgmg, 111 g-eYo l~{C
. rl 56 van hel burfferlij k wel IJoe k, word en bevoegd Yerk laard de res1~~e i~te n en and ere, een ~l.\·elij k gezag a.ls.deze nitoel'enencl e amblenareu, hinn r 11
"' ier kring vnn besluur de afkondrgin gen moe len plna ts hebben.

A t. 59. Van de aklen van stuiti ng clrs ltuwe~~ik -. \relke aan de1t
iLmbte~ aar vu.n den burgerlijk ell s lancl }Jcleeken d z1.1 11, zal op den kanl
der akte van afkondiging eene aan teekenmg· \\'Orden ges Le.Id.
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HeLzelf'd e zal plaals hebben tell opzichlc van ronu1sscn of aklen,
\raarva11 de stuiling \\·ordt opgehe \'en.
. ~fe11 aa11zien vau de aklett eu ronnisseu betrekking l1cbbe11 cle lot de
s ~~1Lrng d;s hmrelijks, zal gehandeld word en uveree11ko1nslig hel bepaalde
biJ art. 2.:i:.
VIERDE AFDEELING.

30. de ,·c1·melcling van het getuigsclirill ran den griffier, strekkende
Lol be\\' ijs dal tegen · het vonnis door geen wellig middel kan worden
opgeko men.
De aide zal, volgens bare dagteekening, in bet huwelijksregister
worden i11gescl1rcven, en zal daarenboven de partij die de echlscheiding
l1 ee l'L verkregen, verplicht zijn le zorgen, en de andere bevoegd zijn te
,·urdere11, dat daarvan aanteekening· worde gedaan op den kant der
l 1u welij ksa<..:I e.

Van de akten van huwelijk en van echtscheiding.

VIJFDE AFDEELING.

Art. 60. Nacla l bij den arnblefiltar va11 den bu t"··el'lï kca slancl zal
zij1 1 afge legd de verkla ring der partij en, waarvan IJ a1':'t. SCJ va 11 liel
burge rlij k \rnlboek gesproken wo rdt, zal hij in 11aam der wel verk laren,
dat dezelYe door den echt aa n elkander ·verbonden zijn, en daarvan
dadelijk in het daartoe bestemde regis ter eene akte opmaken.

Van de akten van overlijden.

Art. 61. De hmvelijd'-sakte zal vermelden:
'1 o. de voornamen, e nameJt, den ouderdom, de geboor tep laats, l1 cl
beroep en de \rüO!}@'lals der echlge noo tcn, en, wanueer zij te voren
geh uwd waren, de YOO l'namcn en na1ne n van de vrocg·erc ecli lgcnoolcn ·
2°. hunnen staat van meerde rjari gheid of rni11cle rj arigl1eid;
3°. de rnomamen en na men, het beroep en de woonplaats l1unuer
ouders;
-}O. de toesl em miug Yll11 rle Oll dE' l'S, \'illl de groO lûUdCrS Of \'ilt1 clc
voogd en eu de weeskamer, or wel J10Lverl of vau den r ecl1ler, .in rlc gevallen
waarin helzelve gevo rderd wordt;
50. de tusschenspraak van rlen rccliter, zoo clie heeft plaats ge l1ad;
.
50. de verleende dispe11satien;
.
i- 1 0. de gedane lmwelijk s-i;l fko1 11 c~ ig i11gen ter plaulsc al~11· ~10 ve rciscl1t w~len, en, ingeval van s tmtmg, de opîieffiiigëlaal'ra n ;
--S 0 • de verklaring der pal'lijen om elkander Lot ec l1tgenoo lc11 te ue111en,
cu de uitspraak van hunne ech lvcreenio·inrr door den ope nbaren am l1lc1tait1';
o
!Jo. de erkennin o· ran 11al1 111rlijke okinderen,
zoo die plan.Is 1Jee 1· l;
lOo. de toeslcrn~ in g voor of'1cieren en mililairen van minderen rang,
Lot lte t aangaaa van een lnnreJ ijk ve reisch L;
H o. de voo_!J2ameu, de uanien, den oL~c_l~lom , l1et 1!.&rq_ep eu de
\\'OOnplaals· der orretu ·io·e
u ' rnits"'aclers
de orr rad en .. van blocdve n vanl schap of
o
o
aanhuwclijking, welke tussch cn hen en de part~Jen moclll en IJesWan.

Art. 6 2. W anueer een l1uwelijk ]Jij gcvo lmacl1t!gdc! of.wel in e.~ 11
bijzonder hu is voltrokk e11 wordt, zal vau cl ie 01rislandigl101cl u1Lcln1kkel'.)k
meldjng ia de akte \vorde11 ge n1nald.
Art. 63. De over sch !·i.i viu g va11 de a ki.en va11 lnLWelijk ]Jui.~ett 's lands:
uvereenkoms lig de be1Jal1uge11 rn.11 a rt. 8.3 v;111 liet l>urgcrl1.1 k we lboc l,
zal
in de loo11eude rerristers
\'all cl c \\'OOUldauls der et;hlgeaaurren·aan
o 0
'
.
0
nooteu plaats hebbeu.
Art. 64. De ak lc mu i11 scl1rij viu g er11 er ec lilscheicli11g za l l1cva lle11:
1 o. de voo1·11 ame 11 d(• 11ame11, l1 el beroep e11 clt' \\ï)Ql1Ji lua ls der
11·rschr idcu cel1l u·enoo te1 ; me l w n 11e1di11 11· w ir: hu 1111er dei 11scl1l'ij \' i11g vorc!erl ;
v
<'
,.
.
20. de rnr111elrl
i11g '\1111 he l ,·111111is " waa rbij de ec:.ltlsc 11 r .1~.111g
1s
111 1g'C's1Jroke11, v:111 l1 el\r Plk oe1 1 al'scl1l'ilï aa11 !te l rPgisler zal bl1Jve11 gPli ec l1I

Art. 65. Zooals het is gewijzigd bij Staatsblad 1852 No. G en :1005
.\o. 312. De aa ngifte vau overlijden zal Linnen drie dagen, uf, wanneer
ltclzelve heen plaats gehad op eenen afstand rnn meer dan tien palen
va11 hel gebouw, \\·aar de akten vau tleu burgerlijken stand worden
opgemaakt, uiterlijk op den Lienden darr na het sterfgeval, worden gedaan
aa it den amb le11aa1· van den burgerlijl.;:e11 stand der plaats, alwaar de
persoon O\'e rl eden is; welke amblenaar op de verklaring of, in het geval
\'an ar t. '15, op schriftelijke bevestiging· van Lwee getuigen, cle akte van
overliideu zal opmaken.
\iVann ee r het bli,ik l dat rlc (IVerleclene elders zijne woonplaats heeft
gehad, zal de ambtenaar van den b11rge.1:l~j ken sland een uittreksel _uil
li el reo-is
ter 110ude11rle de akte Yill1 overl IJdeu, doen toekomen aan dien
0
Vi.lll cte Jaa l;l bekende \\'Oonplaats van den ovel'leclene, ten einde insgel\jks
in de l'err islers aldaar Le worden ingeschreven.
]n cli~n het blijkt, dal de overleden~ zijne woonplaats builen Nederlaudsch-lndië lt ad gevestigd, zal het u1ltreksel, door tnsschenkomst van
l1et hoofd van het gawestelij k bestum, ,,·orden opgezonden aan den
c:ouvemeur-Generaal, door wien hetzelve zal worden overgemaakt aan
den Mi nister van kolonit:n.
Indien de ovededen e geene bekende woonplaats gehad lieefL, za~. het
ui tt reksel worden toegezonden aan den amb.tenaar van den b~1.rgerltJken
sland te Batavia, die het in de loopende registers zal overschnJven.
Indien de O\'erledene behoorde tot het Ned.erlandsch~ zeewezen., zal
de ambtenaar ,·an den burgerlijken staud een mllreksel mt he.t reg1sler,
li oucle1tcle de aid e ran overlijden, doen toekomen aan hel Il?arme-deparlemenl Le Batavia, hetwelk zo rgen zal, voor cle doorzendmg aan hel
ministerie vau marine in Nederland.
Art. 66. Wauneer liet overlijden heen plaats gehad .?P eeu anLl~r
eilaurl, dan dat op hetwelk de ambtenaar van ~en burger11Jken sta.nel is
geves tigd, gel\jk mede wann eer .B'ebrek aa!L m~dd,elen van ..g:emeensch~p
Ltis:clien de plaats van hel ovcrl1Jclen ~n die \VrLa1 de aangifte. moet g:-scliiccleu ofschoon beide op he lzel_l'cle elland gelc.~·en, de opvolipng der m
hC'l vo ri g·c arlik cl Yervatle bepalrngen onm ogehJ k rn.aakt, zuil~~ rle b~.:
Lru kkeue pers?11e1: kurn1en .. volslaatt mrt rle .loezendrng .. der b1J. arl: .1:J
liecloelde schr1fl ellJ ke aangil te . Le cl oen plaals hebben btJ de ee1 sle zich
daartoe aanbiecleude gelegenlie1d._
..
Deze aaw"ifle moel echter Lil lerl~J k op den tienden dag na dien v:rn
liet overlijclen°in geschrifte z~jn gesteld.
H. van Houten , Burg. Stand.
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Art. 67. De ak len nm overlijden zullen bevatten:
1°. de rnornam en , den naa111 , deu oud erdom, h et be roep e11 de woonplaals van den overledene, mitsga ders den dag en het u ur des ove rlijdens;
2°. de voornamen en den n aam van den ande ren echlgen oo l, indie n
de over leden e getrouwd, cla n wel 'rnduw naar of' wedn we was;
3° . de voornamen, den n aam, den ouderdom, het be roep en de \\·oonp laats der aangevers, en wanneer zij bloed- of aanverwanten zijn , den
graad van verwantschap.
De akten van overlijde n zu lle n daarenboven b evatten, voo rzoornrre
men zulks kan te welen kom eu , de voo rnam en, namen, he l be roep e n de
woonplaats der oud ers van den overleden e, mitsgaders deszelfs geboo rlepl aa ls.

Art. 68. De ambten aar van den burgerlijken s tan d zal geen e akle
van overlijd en \ëlll een pas gebo rea kind mogen opma ken, dan voorzooverre aan hem zal zijn geble ken, dat de geboorte van he l kind iu
het daartoe bestemde register is ingeschreven .
Bij ontstentenis vau clie11 , zal die amblenaa r uie l vermogen uil Le
drukken dat h et kind ove rleden is, maar a lleen dat he lzelrn a ls levenloos
is aaugegeven. Hij kan i n een zoodanig geval, bij twijfeling omlrenL de
deugdelijkh eid der aan gif te, vo rd ere_n dal lteL ki°:d aan Item warde v~l'loo 1~?·
Hij zal d aar enboven de verkla rrng der ge tuigen ont van gen opz1chlel1Jk
de voor namen, n amen, hel beroep en de woonplaats van ~e ouders van
h e t kind, m et aanduiding van het jaa r en de m aand waarm, en den dag
en h et uur waarop b et kind is t e r wereld ge.bracht.
De akte zal, ove reenk oms ti g hare clagteek en ing, in de sle!:rregis l~ rs
w orden in ueschreveu, zonder dal daa rdoor eenigermale zal zlJll besli st~
of' het kind levend, d an wel dood i s ter we reld gekome11.
Art. 69. Zooals het is aangevuld bij Stcwtsblad 1907 No. 230 len tweede.
B iun en den afst and van .!Jen pal,en van h et gebouw waar. de akler~ van
dennurgerlijk en s tand worrTëit opgemaak l, mag geene begravin g geschieden
zonde r h et verlof, vrij van zegel e u k osteloos, .~l oo~· clen. ar~1bteu~ar van
den b.w;;~rlijken :'laJJd af Le ge veu, nadat hiJ z1cb , md1ëûï-ii] zu lks
n oodig acht, van n et. over lijd en znl h ebben ver?:ekerd.
. .
B uit en hel geval, dat een e vroeger e b egravm g doo r de pohl1e mocht
zij n toegelaten of bevol e11 , zal dal verl o [' door den a mlJLenaa r vau den
burge rlijken stand ni et vroeger " ·ord e n vel'leencl rl a u twaa lf ure ll na
h e t overlijden.
.
.
Op de plaatsen , aarwe,reze11 d oo r den chef over dc11 ge nceslrnnd1gen
di en st · krachten s a rl.
a li1tea ·I , va n het r egle me nt op cl en bu rge rlijken n·e11eeskundi<"e11 di ens ! iu Nede rla u clsch-Indiü (Staatsblad ·J882 N o. 97)
zooals 0 da l: artike l luidt i11 ge volge ad. 'l de r ordormanli~ van. 3 Mei 1907
(Staatsblad No. 236) " ·o rcl f he l i 11 he l ee rs te lid van d1t,.art1kel i>edo~ld
verlof Lot beoTaven door deu ambt en aar vall den J111rge rhJ k ei~ s i.and rue t
rreo·eyeu d a n °nadat doo r hen1 zijn ontvau gen de doodsve rk la l'f 11 g verine~rl
i'n ° h e t ·Ie lid vaa het voreugP 11 oemcl a r l. 16, ell Ji e l· ~ouverl, waar~n
iu gevolge het achls le lid , let1 er u, va.n rl~l a rt. 1,6, de b rJ l iet eers le !tel
uaarvau bedoelde doodsoorzaakver ld a rrn g JS beslot en.
.
De ambten aar ran den ]J 11rgerl~j ken s land voeg! de doocls ve rklan11g
bij lie t door hem verleend ve r lof' lol liegrave11'. .
A lle rl.oo r de11 amlJte11 aa r valt de11 b11rgerhJ ke n s·1a 11rl gecli 1rende een
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.ianr ont va ngen co uverten, waarin de cl0odsoorzaakverk la ri11 gen zi.jn
besln le 11 , wordell door hem van een doorloopcnd nummer voorzien en m
rl e eers le h elf.~ Y:::m Januari van het vo lgende jaar te zamen bij aangcleekend schnJ ven aan den rhe f over den geneeskundigen diens t verzonden.

Art. 70. vVanneer de plaals waa r de beoTavino· moet 0O'eschieden
meer d.ü.u. Ji.~ n ] _Y.l,ep verwijderd is van het gefüm w ~vaar de akten var~
den hurgel'l"lken sland worden opge maakt, zal de begravin O' zonde r
v~rlo f, doch niet. vroeger dan . vie!·-en-Lwinlig uu r n a het ove rftjd en , en
11 1e L anders dan m tegenwoord1ghe1d van twee getuigen aan wie het lijk
zal zijn vertoond, mogen bewerks lelHgd worélen. '
Bij het doen der aangifte van overl~jcl en zal moelen wo rden overrrel e<•·cl
t•c ue door die ge~uigen geteekende .verklaring, op ongezegeld papi~r
gesch reven, ten bl1.i ke dat de begra vrng vo lgens de bepalüw0 cn van cl il
arlikel heeft plaats geharl .
De overlegging van zooda ni ge verk la riug is onnoodio- wanueer de
a:~ugifle geschie~t door clezelf'~e persone~1, die als getuigen de begraving
z1.111 tegenwoordig geweest ; mils zulks utl de ukle blijke.
Indi en bij schriftelijke aangifte van ove rlijden, de beg ravi ng Levens
11 1ocl p laa ts h ebben op den in h e t eers te lid bep aalden a fstand zu llen
rl e aangevers ook getuigen der begr a'!ing moe len zijn.
'

brf

Art. 71. Zooals het is gewijzigd bij Staatsblad 1864 No. 28. Wann eer
een sterfgeval.. h~en plaats geha~l in een lrnrg~rlijk. of mi litair gas thuis
dan 're l een lijk m zulk een geslicht ler begTavmrr is opO'enomen is het
hoofd ol' de b estuurder, benevens een der diensld~encle ~eneeshe~ren of
offi cie re11 van gezondheid, ve rplicht daar van, binnen vier-~n-twintiO' uren
cc ne sc11rifleli.ike aangifte, inB·.ericht naar een b epaald formulier, a~n rl e1~
arnbt.e11aar van den .. IJurger!JJk en stanrl te doen, ·welke ambtenaar di e
aang1fle zal overschnJVen op de wijze in het tweede lid van art.15 vermeld.
In een zoodanig geval is geen verlof Lol beoTaving
of eene daartoe
0
s trekkende verklarin g noodj g.
Art. 72. Wanneer er leeken en or aanduidin °·eu van eenen rrewelcli o·en
dood :1anw ezig zijn , of an dere omstancli g·hedei:i bestaan, die n~'den ge~en
om dien le vermoeden, zal de .Uegravmg m et mo 00 ·en 0<1escl1ieclen clan
'
lladal lie t lijk gerechtelijk zal z~j n geschouwd.
B~i h el verb aal de r schouwing zu llen, zoo veel mogelijk , " ·o rrlen
opgegeven de voo rnamen , de naam, de oude rdom , de geboor teplaats, he t
beroep en de woonplaats r an den overledene.
Art. 73. De ambtenaar die lte l verhaal ,·a11 schouwino· zal hebben
upge.maak l , is .verplicht, Yer gezeld vau een en lweeclen per sog11 a ls mecll'gel11JJ{e, aan ~1en van dell burgc r lijk eu . s tan d, dadelijk na de sch ouw ing,
aa11 g1 1le Ie doen van a l belg-een ver e1schl zal worden om de akt e van
orn rl~jd en op Le maken.
He l t weede, de rde en vierd e lid van a rt. 65 zijn te dezeu toepasselijk .
Art. 74. De gr iffie rs bij cle r echluank en, of de ambtenaren die
dezelve vervan gen, zijn verplicht, vergezeld als b oven, binnen vie r-en1wintig uren na liet ten uitvoer leggen van een doodvonnis aan den
a mbtenaar van den burge dijkell s laud der plaats, a lwaar hel' Yonnis is

-
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len uitvoer gelegd, Yan hel ove rl ijden aaugifle Le doen, en alle aanduidingen op Le geven, welk e vel'eischt worden om de aide ove reen komstig
arl. 67 te kunnen opmaken.
W anneer een sterfgeval hee n plaa ls gehad ill gevangeHhuizen of
andere gestichten van dien au rd , zijn de cipiers or gezagvoerders lol
eene ._pelijke aangifte verplicht.
h et tweede, derde en vierde lid \·an art. 65 ZlJll bier mede van
toepassing.

gewone wijze geschiecle11 aa11 deu plaaLselijken ambtenaar van den
burge rlijken stand, tenzij er geen mogelijkheid mocht bestaan om hel
schip tol het doen der aangirte Le verlaten, in welk geval gehand eld
zal worden zooals bij art. 76 en 77 i~ bepaald.
De plaatselijk e ambtenaren van den burgerl~iken stand zullen voorls
\'8rplichl zijn om, daartoe aangezocht wordende, ook de aangiften Le
ontvangen en akten op te maken van sterf'gevallen aan boord van and ere
clan Neclerlandsch-Indische schepen Yoorvallende, terwij l deze in eene
11aven of op eene reecle van Neclerlandsch-Indië liggen.

Art. 75. Iri geval vaH eeneu. ge \reldigen ~?od , _van liet ter ~ood
breugen van ee11en veroo rde~ld e, of v.a n liet ove r li.Jdei~ rn gevaugen huizeu,
zal van die omstandigheden m de registers geeue rnel d~ng word e11 geinaakl,
eu de ak te van overlijdeu eenvoudig worden ingericht naa i' den vor m
bij art. 67 voorgeschre ven.
Art. 76. Wanneer eeu s lerlf!;eval ~redurencl e eene zee reis li eert plaats
n-ehad aan boord van een in NederlaH~Îsch-Indië Le huis behoorend schi p,
~oet de nkle van overlijden binnen vier en lwinli.g uren <1001: cl e u ka_Qilein
of ,"ezaavoerder in het darrregisler van li et schip worde n rngescn reve11,
În terre~WOOrd
i ouheid Vall l~vee
<::>
_
nrre lui o·ell zich U::l.lt boo1·d Yall li ef. SCl1ip
bevindende. .
" .
.
..
.
. . "
Op deze rnschri,JVrn g 1s toepasselijk hel tweede lid van a1l. .~6.
Art. 77. Ten aanzien del' bij het vorige :i.rtikel bedoelde slerfge valle11,
zullen worden opgevolgd de voorscl ~~·ifle n, welke bij de. art. 47 en 1~8 l ~n
aanzi eu der akten v:m geboorte z~Jn gege ven, met dien verstande, da l
hel aldaar bepaalde meL opzicl1t tol de woon plaats der 011 de rs van 1iet
kind, za l \rorrlen toegepasl op de woonp laa ls van deu overlede1te.
·w anneer op eene zeereis, een iugezeleu yau Necle rlandschIudië is overleden, aan boo rd van een Nederlandsch sclnp, li elw elk daarna
eene liaven van Nederla11cl sch-lndië aand oe t, wordt gel1an deld overeenkomstig a rt. 49, met dien vers lu11 de, dat hel aldaar bedoelde L\~~ede
afschrift zal word en toegezonden :i.au den amblenaa r van den hurgerl1Jk en
stand vau de woonplaa ts ran den overledene.
Art. 79. Wanneer ee11 s lerl'gcral gecl.nrende eP.JL_e zee reis hee l'L p 1aadts
o-ebacl aan boord van een Nede rlands-Incl1sch vaurlu1 g, waarvan noc11 e
g·ezagvoerder uocli een de r ofll ciPre11 lot c~e Europeescl1e o~. daa rmede
ge1Ukges1 e ~ ~l e bevo ll~ing hehoo rL, zal de aaugift.e van hol ~~e 1:1 wle n
de
ge wone \Vl.)Ze gesch ierlell aan <lea ~~m l~lcnaar vaJL c'. en bu1.!?;e'. ~ \J l, e 1 1 slru tcl
van de ee l'sle plaats, welk e liet scl11p 111 Neclerlaudsch-llld w z ~ll aandoen.
Art. 78.

op

Art. 80. Wannee r eeH ste rfgeva l 11 a geleclen scl1ipJJ re uk heeft plaats
uehad zal de aanaif'te va11 overlijcle11 kunnen geclaau wordeu aau de~
~mbt;na.ar van de~ buro-elij keu stand van de eers ~e plaals van Nede1laudsch-Indi ë, "·elk e doo/' de scl1ipbl'e11k eli11 geu ]Je ~e il~~ '':ordi. .. .
Hel t\reede, rle rrl e en rier de lid va n art.. 60 zr.Ju 111 de Jll.J dil c11
hel vorig ar tik el rnorzieue geva ll P11 va11 Loepass ui g.
een sle rfo·eval plaats he.en aau 1Jou rcl van een
Art. 81 . Indien
.
" lk .1 ~1. eene lia ve n or·. op . ee.~~ •.·eede van
Neded andsch-Incliscl1
schip, he twe
d
Nederlandscli-Indië l·i gt, zal de uang1Jlc van zoodan1g sle tige' al OIJ e

Art. 82. De u i LNederland van regeeringswege aan den Gouvernem-

(~e n e raa l

loeo·ezonclen afschriften van overlijdensakten, van aan boord
\'an Nederla1fdsche schepen of in Nederland overledene ingezetenen van
)letlerlandsch-Indië, zullen vanwege den Gouverneur-Generaal, ter inschrijving in de loopende registe rs~ worden toegezonden aan den ambtenaar
van deu bu l'gerlijken stand der laatste woonp laats van den overledene.
Art. 83. Zooals het is gewijzigd bij Staatsblad '1870 No . HO. De bij
l1eL laatste lid van arL. 360 van he l burgerlijk wetboek voorrreschreven
kennisn·e
n vinu·
. , , moel i.rnscliieden binnen vier-en-twinlil-! uren na ~e ::u::mo·if'Lc
o
van ovel'lljden en de volt rekkrng van het t'reede en volgende huwelijk.
Art. 84. De üischrijving in de rrewone registers van den burgerlijken stand, van het overlijden van l< rij gslieden, welke op marsc11 Le
velde, in den slag, b~j het ove r zee reizen .van troepen, of in 's la~1ds
d i e n s ~ bu ilen"Nededandsch-Indii; zijn gestorven, geschiedt oYereenkomslig
de alzoude rli,Jk e, d:i.aromtl'ent reeds bestaande, of bter uil te vaardigen
l;epali ug8n.
f1
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Slotbepalingen.

Art. 85. In getrokken bjj Stactlsblad '1867 No. 3 ?net inwerkingtreding
van m·l. 42 van dit regie-ment. De oo1'spronkelijke ?'edactie luidt : A1·t. 1~2
vctn het r eglement zal niet in we1·king treden, zoo lang niet is inget1·okken
het veJ'01·dende bij het derde en vie1·de lid van art. 6'1 de1' bepalingen
om l?'ent de invoe1·ing van en den overgang tot de nieuwe wetgeving.

Art. 86. Als vernallen te beschouwen we.qens de invoering van hel
stmfwetboek voor de Europeanen en voo1· de fnlctnders in Nede1·landscli [ndië bij Staatsbladen '1866 No. 55 en '1t. 72 No. 85. De strafbepalingen,
vm·vat in a1·t. i16, 59, 60, öG, 71 en 80 van het 1·eglement op hel houden
van de rngisters van den burge1·lijlcen stand, vastyesleld bij besluit van den
Conunissa?'is-Generaal van '1 8 Juni '1828 No. 35, Staatsblad No. 50 blijven
van IC?'acht tot aan de invoering van een wetboek van stmf1·echt in
;..1edalandsch- fndië.
Art. 87. Dit art. is aangevuld bij Staatsblad '185'1 No. 61:. Alle
overLredilwen
van de voorschrifLen van dil reglement, begaa n doo r
0
bijzondere personen, en \\'aarlegen bij dil reglement geene straffen zijn
bed reio·d worden gestraft met eene ·geldboele van ~5 tol ~100 gnld en,
Lel'\vij!°bij onve rmogen lot betaling rl.et' boete, als lijl'sd\rnng wordt oudcrgaan ecnc geYangenisslraf' V:lll érn.e11 dag \"OO I' elke verschuldigde 25 gulcl r 11 .
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AANTEEKENINGEN op

het bij staatsblad 1849 No. 25 (1 )
afgekondigde REGLEMENT op h.et houden der Registers
van den BUROERLIJKEN STAND voor de Europeanen en

daarmede gelijkgestelde bevolking (2) in NederlandschIndië, zooals het is gewijzigd en aangevuld bij verschill ende Staatsbladen,
jaar 19 10.

loopende tot

en met het

(1) Door de invoering der nieuwe wetgeving en van het daarmede i u een onafscheidelijk verband stnande reglement op het houden
der r egister s van den burgerlijkeu stand bij Staatsblad 1849 No. 25,
z ijn alle vroegere voorschriften omtr ent clit onderwerp, behoudens,
enkele tijdelijk in stan d gehouden bepalingen, zoo geheel komen te
verval len, dat, behalve in die enkele uitdrukkelijk vermelde gevallen, geen der . ambtenaren, aan wie de uitvoering der nieuwe
verorden ingen is opgedrag·en , zich met de v roegere behoeft op te
h ouden .
De nieuwe bepaling-en wijken daarenboven in zoovele opzichten
van de oude af, clat zelfs een uitleggi ng te beproeven, door vergelijking tusschen het oude en nieuwe reglement, tot verkeerde beg r ippen en daardoor tot misvatting aanleidiug zoude geven .
I n het oude reglement worden vele bepalingen van burgerlijk
r echt aangetroffen, die in het ' nieuwe niet voorkomen, aangezien
h etgeen tot het burgerlijk recht betrekking heeft, te vinden is in
het Burgerlijk Wetboek, terwijl het reglement hoofdzakelijk den
u iterlijken vor m der a kten regelt.
In de Nederlandsche Wetgeving maken de onderwerpen thans
i11 het reg-lemeu t vervat, een deel van het Bnrgerlijk "Wetboek uit,
doch men heeft te r echt begrepen voor deze gewesten, waar plaatselij ke omstandig·heden zoo vele wijziging·en noodzakelijk kunnen ma ken,
het reglement afzonderlijk te moeten daar:;tellen, om niet in de
noodzakelijkheid te geraken Yan het Burgerlijk Wetboek zelf te
moeten wijzigen. Echter wacbte men zich wel om bet reglement op
zich zelf dus zonder inzage van bet Burgerlijk Wetboek toe te passen;
het r eglement en het wetboek, of:>choon afzonderlijk uitgegeven,
vormen een ten nauwste zamenhangend geheel. (§§ 1 en 2 T.)
(2) bevolking lees : personen, zooals terecht in art. 4 B. W. eu
art. 1 van dit reg·lcment wordt gezegd, omdat volgens de a r tt. 3 en 9
van de Algemeene Bepalingen van Wetgeving het ingc,·oerd or iu
te voeren burgerlijk recht, waarvan dit r eglement een onderdeel
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uitmaakt, van toepassing is niet alleen op a lle Europeanen en daarmede gelijkgestelde inpezetenen, maar zoolang de wet het tegendeel
niet bepaalt ook op de niet-ingezetenen van Nederlandsch-Indië.
Onder bevolking toch verstaat men ingezetenen: dat zijn behalve
de inboorlingen des lands, a llen, die bepaald hun verblijf in Nederlandsch-Indië gevestigd hebben. (Art. 105 en 106 en Stbld. 1872 No. 38,
art. 4 en No. 40 art. 3.) Onder personen kunnen begrepen zijn ingezetenen en niet-ingezetenen, vreemdelingen. (Zie het Indisch Privaa trecht van l\fr . .J. A. Nederburgh, b lz. 150.)

EERSTE AFDEELING.
Van de Ambtenaren, de Registers en de Akten van den
Burgerlijken Stand in het algemeen.
Art. 1. Rt. 8 . S.

Dit reglement is ook van toepassing op de Inlandsche Christenen
wanneer zij dit wenschen. (Zie noot ~ op n.rt. 109 R. R. in b!jlage A.)

Zooals li et i.c; acingeunlcl bij Staalsblacl '1807 No . 24
en gewijziud bij Staalsbl1Ld 1905 No. 3i2 en 'lÇ)Q(j Xo. 179. Er bes laan i 11

De uitleggingen, die door verschillende schrijvers over bet
Indisch Recht aan b et begrip Eiwopeanen en clam·mede gelijkgestelde pei·sonen worden gegeven, zijn te vinden in bijlage A.)

Nede rlandsch-Indië voor rle Enropeanen en de daarmede gelijkgeslelde
personen regisle rs voo r de in sc hr~j v in g va n geboorlen, van huwelijks-aangif'len en a fkondi gingen , van huwelijken en echlscheidingen en van overlijden.
Deze registers 'rnrden gehouden door ambtenaren van den burgerlijken stand welk e betrekking, tenz\j de (.;.ouvemeur-Generaal daartoe bij
wijze van uilzonderi ng op deze or gene plaats eenen afzonderl,jken of
eenen anderen beambte aanwijze ('1) of bereids hebbe aangeweze n, vervuld zal worden door de builen de hou fclpl aa lsen gevestigde AssistentResidenten , in de afdeelingen over welken zij gesleld zijn; en overal
elders door den ambtenaar or beamble die op he t bureau van den
geweslelijken besluurcler het hoogst in ran g· is (2).
De Gouverneurs en andere hoogsle gezaghebbe rs in de bezittingen
Liuilen Jaya en Madoera, zijn be voegd om, in geva l van daa rtoe bestaande
noodzake l~j klieid ond er nadere gocdk euriug van den Gouverneur-Generaa l
op bepaalde pla:'llsen l1el houden der regis te rs van den burgerlijken stand,
aan anderen dau de l1ie rvoren gemelde, daarmede uil krachl van hunn e
amblsbelrekking belas te personen, op Le dragen (3).
In de IJezilliugeu buile n Ja va eu Madoe ra word l de betrekkin g van
ambtenaar va n den burgerlijken sla ncl be hal ve door de in art. '1 al. 2
van dit r eglement genoemde ambtena ren, vervu lcl doo r alle ambtenaren ,
die hoezeer zij een minde ren rang hebben dan die van AssistenlResid ent me t hel dagelijksch burge rlijk gezag in eenige afdeeling or
onderafdeeliug belas t zijn, iede r voo r zoovc tTe zijne afdeeling ol' onrlerafdeelin g zich uils lrekt.
(1) S taatsblad Hlül No. ,178. Bij dit Staatsblad is de contr oleur
van ,\mba rawa met ingang van 1 Januari 1902 belast met de fnneticn
van ambten aar van d en burgerlijken stand te Amba.rawa voor het
aanbonden der registers van den burgerlijken stand voor de Enropeesche en daarmede gelijkgestelde beYolkin g in de contröle-afdceling
Ambarawa der afdeeling ::;alatiga ;
zullende de Assisten t-H.esidcnt van Salatig·a mitsdien slechts iu
de contröle-afdeeling van dien naam a ls zoodanig fungeercn .
Een opga ve van het ressort van ambtcuaren van den burgerlijken stand op d e buitenbezittingen aaugewczen bij verschille11lle
Staatsbladen, is te vinden in b(jlage La. B.
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(2) Het is de Regeering gebleken, dat onzekerheid bestaat omtr ent
de vraag, of de door een Hoofd van Gewestelijk Bestuur, krachtens
de hem bij artikel 36 zijner instructie Staatsblacl 1867 No . 114
verleende bevoegdheid, met de waarneming der betrekking van
g e,vestelijk secretaris tijdelijk belaste ambtenaar bevoegd is a ls gewoon
amb ~enaar van den burgelijken stand op te treden. Op de onders?heidene gewestelijke hoofdplaatsen toch wordt, indien het geval
zrnh voordoet, dat de secretaris tengevolge van opgekomen wettige
verhindering niet in staat is zijne runctiën te ver vullen en de waarneming daarvan aan een ander wordt opgedragen, verschillend
gehandeld. Treedt op enkele dier plaatsen de waarnemende secretaris
als gewoon ambtenaar van d en burgerlijken stand op, op a nder e
onthoudt hij zich van elke bemoeienis met bet verlijden van ak ten ,
op nog ander e blijft bij , zoo bij reeds tot buitengewoon ambtenaar
van den burgerlijken s tand is benoemd, als zoodanig optreden.
De Regeering acht bet wen schel ijk, dat de bedoelde onzek erheid voor het ver vo lg worde weggenomen, en heeft mij daarom
opgedragen UHEdG. Hare hieronder aa11geg·eve11 zienswijze mede
te deelen.
Naar het inzien der Regeering clan is de waarnemende secretaris
en niet de titularis de secretaris gedurende den tijd, da t de titula ris
verhinderd bl~jft zijne functiën weder op zich te n emen . Giug men
van eene andere opvatting uit, dan zou men of tot de conclusie
moeten komen, dat er twee secretarissen zijn , of aanleiding vinden
voor de vraag, of de tijdelijk met de functiën vau secr etaris belaste
persoon , niettegenstaande de opdracht van die fuuctiën , wel in het
geheel a ls secr etaris zou mogen optreden.
. ~~ij. is de See:retaris, - a l is bet in den regel voor korten tijd, of b1J is het met. Van het laatste kan b ezwaarlijk sprake zijn of
men zou evenbedoelde vr aag ontkennend m oeten kunn en beantwoorden . Hij i~ het dus wel, maar dan ook als zoodauig· gerechtig-d
en zelfs ver h ebt al dat ene te doen wat zoowel bij de wet a l.s
anderszins aan bet secr etariaat van een_gew est ver oude n is 0. i.
h1J treedt als zoodanig ookop als ,qcwoÖn- aî°"nbtenaa r van den
burgerlijken s tand .
H~t is dus minder regelma tig- da t een a mbte naar, reeds benoemd
to~. bmtengewoon ambtenaar van den burgerlijken stand a ls zoodanig
bluft optreden, wanneer hij belast wordt met de waarneming van
de betrekking va,n gewestelijk secr etari::;. Optredende a ls secre taris,
moet bet ve rlijde n der a kten door bem pl aats v inden a ls "waarnemend secr etaris en als zoodanig belast met d e fn nctiën van gewoou
ambtenaar van den burger lijk en stand.
Het zal wel geen betoog behoeven, dat li etgeeu hier ten aanzien
van de bevoegdheid v.an den waarnemenden secretaris gezegd is,
ev~nzee r geldt ten a nnz1en van de bevoegdheid van de waarnemeucle,
b~uten de ho_2.f9;plaats~ gevestigde hoofden van plaatselijk bestuur,
die aïs _zoodamg· tev~:Q_s gewone ambtenaren van den burger liikcn
stand zijn.
Door UIIEdG. het bovenstaande mede te deelen met ver zoek
~e ii;i Uw. g~west a.anwezige am btena ren va n de n burgerlijk en s tand
m dien zm m te lichten, heb ik de eer mij van ontvangen beve len
te kwij ten .
. Circulair e Directeur van Justitie ddu. 8 .Juni 1898 No. 45 13
gcncht aan de hoofden van gewestelijk bestuur. (Bffbla1l 5295.)
(~) Dooi; ~m~.teuareu met h et h.oogste gewestelijk gezag b ekleed ,
hoogste gcv. estel1Jke gezaghe:;bbers rn de bezittingeu Lmite u .JnvfL en
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:\'l:tdocra worden verstaan de hoofdambtenaren, rechtstr eek s ondergeschikt aan den Gouverneur-Gen er~al en n_ïe~ de a.an d~. Gouverneurs
ondergeschikte r esidenten op de bmtenbezlttmgen. (Byblacl 810.)
Dit bijblad k an a ls ver va.llen worden beschouwd nu de voormalige r esiden tiën Tapanoelie en Padansche Bovenla nden ten gevolge
d er reorganisatie van het Go uv erneme~t Sumat1:a's 1Yes.~kust r espectievelijk een zelfstandig gewest en een assistent residentie ZIJD geworden .

Art. 2 . Rt. B. S. Zooals het is g1•wijzigd bij Staatsblad 1905 No. 342
en anngevuld bij Staatsblad 1869 No. 13. De Reside nten en ande re hoofden
van gewes telij k b estuur zullen bij ak Le (model La. A. § 3 T.}, waarvan afscl1rirt zal worden gezonde n aan den ambtenaa1· van h et Openbaa r
Minislerie JJU d en Raad van Justitie, teneinde ter g riffie van d a t colleg ie
te word e n n eclet·<Telead en bewaard, d e beambten aan wijze11 , welke, bij
" " o l' opkome nde ve rhinde ring van de bij het vo ri g
Lijd e lijk e ontstentenis
art ike l aangeduide a mbt enaren, a ls buite ngewone ambtenaren van den
burae
riij ken stand zullen optreden.
0
De on tstente nis o l' de oo rzaa k der verl1incle ring· za l in elke a kte,
welke door d en a ld us aangewezen ambtena:1r wordt opgemaakt, b e paa l del~jk
ve rmeld wo rd e u.
D at hij nit aan111e1·läng dat gebleke1~ is,. dat het bij ontstentenis van gcschil.:t
p ersu11ctl n ·i el 111ogelijlc is in alle ondentfcleelmgen, waM· k1'achtens de 01·donnancie
vctn 7 111aw·t 1S67 (Staatsblacl N o. 24) mnbte1za1·en ?X~n den bm·gerlfjlcP.1i stand
oevestigcl z·efjn aan hel v oorsclu·ift van m·t. 2 van het rnglem.ent op het lwitclen der
·1·egisters ·van den biwge1'lijlcen stancl te volcloen.
H eeft goeclgevonclcn en ve1·staan :
111et ·nitb?·eiding vctn ct?'t. 2 van voonwenul reglement te bepalen als volgt :

Me t opzicltl tot d e onde l'afd eelinge11, in welke ten g e volge van onts tente nis van geschikt pe rso neel, geen buile ngewoon arnblc uaar aan ges leld
is lrnnue n worde n , is d e ambte naar va n cl e 11 burge rli.ik c n s lnnd Ie r
li ou ruplaa ls van de afd eelin g bevoegd um Lij Lijde l~j~e o nts le nl eni s u r
ve rltiucl el'iug van d e n arn lJle na.a l', d ie i11 d.c 011 clc' ra l'rl ecli ng d e ruacti ('11
van ambten aaa1· va u de n burgerlijk e n s tand nitoefe 1it, rl e aklen Le verlij d en , rlie ande rs zouden be hoor en tot he l ressort van den a mblen aar
Îll de 011d e rafd eeliu g.
Hij m oet va.n d e 011Ls te ute ni s of de uorzaak d e r verltinrl e ring i11 z~jn c
:-ie le m elding m a ken.
Hoewel volgens de uits praak van den Raad van J ustitie. te
Batavia (R. 'l' . X, 960) da t het niet vermelden in de akten of de
ambten aar voor wicn zij ve rleden zijn is gewoon of bitilengewoon ambt.cn aar van d en burgerlijken stand geenc over tr edin g· van a.rt. 2, 2e ltd
van dit r egl emen t, n och van cenig ander wettelijk voo rschrift daarst~lt,
is bet voor de duidelijkheid aau te bevelen de modellen te dien
au,nzien tr ouw te volgen.
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Art. 3 . Rt. 8 . S. Als vervallen te bcsdwui11cn wege1t:; SL(lalsblad 1887
".Vo. 207. Oor ·pro11 keiij kc rerlaclic: , Behalve de hieruo1'en beduelde /Jea111 blen
"worden met lle betrekkinff van wnblenaw· van den b?.ff!]crlijken slaud, ter
"vlaalse waar zij gevestigd zijn, belast hel Opperhou(d ua/1, den Japausclwn
,,handel en Consul in China".
Art. 4. Rt. 8. S. Zooats hel is yewij::,igcl bij Staatsblad ·190.J S o. 31·2.
De Residenten eu aud ere hoorclo11 van ge wes te lijk 1Jeslu1 11· w ll e11 de l1:111illcekeningen (model La. B. § 3 T.) der ambte na re J1 va11 cl e11 burgerlijkeJ1
sland, ('!.) zoowel builengewone als gewone, binnen den kring va11 111111
bestuur gevestigd, doen toekomen aan den a mblenaa l' van l1e l Opc rilmnr
,;\linisterie bij den Raad van .T ustitie, die cl ezel ve lel' gTi me vall dat
collegie zal nede rleggen om a ldaar te worden bewaard.
(1) Bij Stbld. 1905 N'o. 842 zijn de in di t art. voo rkomende
woorden "hoofden van plaatselijk b estuur" gew~jzigd in die va n
" hoofden van gewestelijk bestuur". Door die wijziging zijn t hans d e
laatstg enoemde bestuurshoofden de eenige wettige au toriteit, die de
handteek eningen van d e gewone en buitengewone am b tenaren van
den burgerlijken stand aan den officie r van j ustitie k an d oen toek omen ter nederlegging ter griffie vnn d en raad van justitie.
Die gewestelijke bestuurshoofde n die niet kunnen volstaan me t
het afwachten tot d e nieuw opgetred e n gewone e n buitengewon e
ambtenar en van den burgerlij ken stand hunne ha ndteek e ni ngcn
opzenden, maar verplicht zijn bij ve rzuim die ambtenaren rian hunne
verplichting te herinneren, zijn verzocht aan de Assistent-Residenten
of ander e h oofden van plaatselijk bestuur op te dragen hunne ba ndteekeningen of di e van andere g ewone of buitengewone a mbte111fren
van den burgerlijken stand doo r tusschenkomst van de hoofrlen van
gewestelijk bestuur en n iet meer r echtstreek s aa11 de officieren van
justitie in te zenden. (Bijblacl 6891.)

Art. 5. Rt. 8. S. Geen ambte..!!"~tar vau den burg:..erlijk e11 stand vermag
t~ staau over akten, welke licm zelre11, zijne vrouw, zijne oud ers or zijn e
kinderen betreffen ('1).
(1) Ve rder dan deze vermaagschapping ,·trekt cle onbevoegdheid
van d en a mb ten aar zfoh echte r ni et uit; ofschoon bij d erha lve niet
verma~ te staan over zijne eigen e huwelijksakte, de geboorte-,
!1uw~~1Jks- of overlijde nsakten zijner vrouw , ouders of kinderen, zoo
is btJ daarom nie~. verstoken van cle bevoegdheid om de akten op
te maken, welke ZIJD broed ers o f zusters of hunne kinde ren of ook
1~eer ~erwijdercle bloedverwanten b<.: treffe11 g elij k die, welk e zijne
k!!lds.~mderen aa?gaan, mi ts in het la<itste geval, b.v. bij hu welijk,
h1J b iJ o~t::;tenten1 s va n oud e rs, niet geroepen mog·e zijn om zijne
toestemmrng tot hun huwelijk te ve rl een e n. Evenmin kan de ambtenaar
:van ..den burgerl~~k en stand in een ige akte a ls getuige optred en ;
~n een woo rd, z1J11 e bevoegdheid bestaat zoo d ikw ijl s als bij zelf
zo ude m.oete~ optreden. als ee11 clergenen, wier verklar ing, toestemrniDg·
of g~tmgeo1s tot. cl~ wettig·heid de r a kte vereischt wordt, want hij
kan ID dezelve m et m twee vel'scbillcndc hoedan io·h edell voor komen.
(~fr.
Va~.llant's Handboek voo r den ambtenaar van d~'n .:\ed<•rlanlll:ichen
bul'geriJJken stand bl. 2"2..J
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Het is wel eens voorgekomen, dat een a mbtenaar van den
burgerlijken stand op een onderafdeelings ho~fdplan.ts, doch w a~r
geen buitengewoon ambt.~nam: va~ den bu~·gerl~Jl~.~n s~and. ~~nwez1g
was de geboo1'te vnn ZIJ n kmd mseh r eet, tem IJl d1.t ai t1kel he1~
verbood en art. 2 van dit reglement, .zooals _!5et JS. a~ng:~v1:1ld b1J
Stbld. 1869 No. 13 hem in- de gelegenheid stelde de mschn.ivmg ter
hoofdplaats der afdeeling te doen geschieden.
•

I

Art. 6 . Rt. B. S. Er worden vijf afzonderlijke registers van den
1Jurger lijke11 stand gehouden bestemd tol i1.1s?hrijving d~.r aklcu van
geboo rte, huwelijksaangifte, huwelij ksafkond1gmg, huwelijk eu echtscheiding en ove rlijden ('l).
.
Voor de inschrijving der schl'iftelijke aangifte van geboorlen en sle1·l,"evallen
iu de ~·evall en, waal'in die bij dit reglement "·orden toegelaten
0
'
en van a nde re ~aklen, die in vorm en inhoud van cl e gewoon 1··1
IJ~ vo~rl·orn encl e verschillen kunnen biJ·rerrislers wo rden aangehouden, m ils die,
\
'
0
.
1.
gelijktij d ig met de gewone, ter kantteekening , nommenng en w.aannerrn1g
wonleu ter hand gesteld aan den met deze werkzaaml~.e1d . bel ast~n
bcan1 bte, die gehouden zal zijn van het beslaan van elk b1Jreg1sle1: u1lclrukkelijk melding te maken op het. titelb lad van het gewone register,
waa rb ij he t be hoort.
(1) Voor cl? r~giste.rs i~oet wo1:clen ge?1:uikt goed, cle u6clzaam
Europeesch papier m foho m et .te klc~ ~ van fo1maat (het zooge~aamcl
mediaan is het beste) om ter ltnkerztJde Yan de akten een b1.eeden
rau d te kunnen laten, bestemd tot de inschrijv ing der kantteekenmgen,
die ter zijde der a k te k u nnen gescfi1caeu; het ti:i ander s m~ë1 hjî;:,
zoo niet onm oo-elijk op den kant van bestaande akten, melcl1~g te
maken va n ande~e a k ten tot de eerste betrekkelijk, zooals ve1 betenngen
van namen , erkenn ing van natuurlijke kinderen, enz. (§ 4 T.)
li et samenstellen van a lpbabetische lijsten op de _registers vnu
geboorte huwelijk en echtscheiding en overlijden, ten emde daardoor
het zoekell der akten gemakkelijk te muken, betgee~ v ooral vHn
veel nut zal zijn op volkrijke plaatsen zooal~. B~tav1.a, Samara~g
e n Soerabaia, is zeer aan te bevelen. Deze h.Jst i.s .mmder nood1g
voor de Registers van huwelUksaangifte en a tk.ond1g1i:~··
..
De m odellen van de bedoelde alpha.bet1sche I1.1:;ten ZlJn te
vinden onde r No. XX en daa r bij valt niets anders op te merken
d an dat d e gesl achtsnamen nlpha~Jetisch m ~ete!1 "·orden lferang·
schikt · d at bi j huwelijken voor die mngscl11kk111g alleen m ~an 
merki ~o- k om t 'de ""eslachtsnaam van den mnn; dat bij eenc erkenmng,
.veraud~ring van 1Zaam of echtscheiding daarvan b.ij w.~ge va_n N. B.
moet worden melding gemaakt; dat een p~s gebot en k 1.1.1cl Ie' ~nlo?s
a an ···eg·even en dus !.log 0o·cenc n a men bezittende, al::; ZIJnde met m
· cl e
bet ögeboorte-reg ister ing«.:schreven en waarvan h et over l lJ..d en 111
al phabctisc he lijst der sterfgevallen moet wordeu opgenomen, op
den n aam van den vader en vau de m oeder 111oet :>!Han zooals uit
het model te zien is of bij gebreke van dl' ll vader, op 11 fü1111 van
de moeder alleen . (§ 37 'l'. )
Een bewaarplaats der registers is bij geen. voorschrift aangewezen, wel bij artikel 17 van dit reglement ten aanzien der afgeslotene;

9
nm de akten in de laatste tien jaren verleden, uit hoeveel bladen
hunne registers moeten bestaan . De griffiers ku~nen clan, deze.opgave
erlangd hebbende, de registers doen vervaa~·d1gen en het ti telblad
plaatsen, waarvan een model onder No. 1 is gegeven, om daarna
cte registers aan den president ~f aau den rechter daartoe aangewezen, te r hand te stellen, ten emcle te worden gekantteekend en
gewaarmerkt. ('r. § 4, 2e.)

maar dat de sleutels van het lokaal, waarin de loopende registers
worden bewaard, onder berusting moeten blijven van den ambtenaa r
van den burgerlij ken stand, ten einde binnen den wettelijken termijn de acten te kunnen inschrij ven, moet wor den afgeleid u it de
omstandigheid, dat die a mbtenaar ten ::til en tijde over cle registers
moet kunnen beschikken.
De overga ve de r reg i ste r~ van den burger lijken stand van den
afcredenden aan den optredenden a mbtenaar van den burger lijken
stand moet bij proces-verbaal plaats hebben. (Bijblad 2692.)

Het is den ambten::v1 r van den burgerlij ken stand aan te raden
zich niet aan de § 4, 2e der T. uitgespr oken wen~~llClijkheid te
hech ten, daar bij een vonnis vi:~ den Raad van Justitie te .Padang
een ambtenaar van den burgerllJ ken stand wegens overtredmg van
ar t. 1 van dit reg'lemen t werd veroorde~ld omdat ~ij bij het einde
van het jaar geen zorg droeg voor .het m gereec!heid ~wcngen van
nieuwe register5 voor het volgende .Jaar. (T. R. X I, 301 .)

Voor de bijwerking in het Koloniaal Verslag en deel 1 van de
RegeeringsaJmanak is in bijblctd No. 5182 de jaarlijkscbe indiening
bevolen van de aantooning de r gedurende het jaar in de r egisters
van den burgerlijken stnncl ingeschreven geboorten, huwelijken,
echtscheidingen eu sterfgevall en.

De r egisters worden, zooa ls tlla ns gebruikelijk is door d~n
ambtenaar van den burgerlijken stand aangelegd en op zoodan~g
tijdstip aan de raden van justitie gezonden, dat zij vóór het begrn
va.,n een nieuw jaar weder worden terugontvangen.

In de in genoemd bijblad opgenomen Circulaire van den Directeur

van Bijblad ud 0 . 16 November 1896 To. 5881, gericht aan de hoofden
van gewestelijk bestuur op en buiten Java wordt ten aanzien van
deze aantooning aangeteekend, dat zij zeer in waarde zou winnen ,
wanneer zij de wettige en onechtgeboor ten uiteen hield en bij deze
laatste tevens melding worden gemaakt van de gevallen, cla t men
met erkenning te doen had, en het aanbeveling zou verdienen
tevens aan te duiden tot welk geboortejaar de inschrijvingen betrekking
hadden . In g·elijke r voege behoornn de ingeschreven huwelij ken,
echtscheidingen en sterfgevallen n aa r gelang van het j aar, waari n
zij plaats vonden, uiteen te wo rden gehouden, en het tota;ll de r
inschrijvingen aldus gesplitst te worden.
(De daarvoor benootligde gedrukten zijn a ltijd te vinden op de
bureaux der gewestelijke e n plaatselijke bestur en .)

(2) Op plaatsen, waar de kantteek.~ning, n ommerin~ en wa ar·merking der registers van den .1:Jurgerlt.1ke:i s tand. gescl~~~dei:- mo~ ~
door de hoofden van gewestel1.1k bes tuur, mag drn veu.ichtmg b1.1
afwezigheid, belet o< ontstentenis van dezen 1~iet g3schie~en d.~.or
cte met het houden die r regis ters belaste Secretanssen d er r es1dentien.
(T. H. XI, 307 e.v.).
Een buitengewoon ambtenaar v<1n den burger lijken stand, die
eene ak te inschrijft, in een door ee n gewoon. am_btenaar van deu
burgelijken stand aangelegd ~·eg i~ ter, da t met is ~ewa~nnei:k t,
genommerd en O'ekant teck cnd, 1s met st rnfbaar . De strnfvervolgmg
moet g eric ht w o~dE:u tegen laa tstgenoemden. (H. G.T. R. XLVIII , 209).

Art. 7. Rt. B. S. Alle reiriste
rs van cleu burrrerliJÏ<en
staml, rl io der
0
0
huwelijks-aangiften en -afkondigin gen all eeu uitgezonderd, zullen dubbel
worden gehouden .

De ambtena ren van de n burgerlijken stand, die h1.1:nne n;kten
insch rij ven op losse bladen worden gestraft met gevangemsstraf van
één tot drie 1J1aa nden en geldboete van ach t tot honder d gulden.
(Ar t. 132 S. E.).

Art. 8. Rt. 8. S. Zooals het is gewijzigd bij Staatsblad '1!:)05 1 o. 3~2.
Hel eerste en het laatste blad van de rerrislers moelfm gek::mlteekend, en all e
de overige ge nommerd en gewaa rmerkt worden door den President van den
Raad van Justitie, or eene11 doo r deze n daar toe te delegeeren reel 1Ler ('l ).
In de rnsiclentiën buiten Java eu Madoera, bi1111en welke gec11 H<rnd
van Justitie gevestigd is, gesclii edeu de kant teekening·, nommering en
waarm erking door de respecti eve hoof'd e11 van geweste lijk heslu ur (2).

Art. 9. Rt. B . S . De akten zullen acltl e1· elka nrler in de registers ( l)
,·.:orden iu geschrcven, zo nder dat cenig wil vak lusschen beide mag "·orrl en
ope ngelalen (2).
.
.
.
,
Al he ln-een
bi1·
de
Oj) tnak w o· der ak le (:1) dnann mocht wo1Llen cl oo to
.
0
cl
ge haald 111sschen beide of op den kant gesc hrc rnn zal moeten wor en
goedgekeurd e11 evenals de akte zelve ge leekeud (4) . worden ; zu ll e11de
.
.
11 iels bij verkorting of me l c~jl'c rs (5) mogen worde n u1lgedrukl.
~ \.'
Na de vo ltooiing der aklen mag daarin geenerliande veran.derrng (ü)
1
l·.
Is
n' d·m
ten bo-evol"'e
van een daartoe ::;trekk end von111s hetwelk
\ \ \ p cÎ.tl • hel1bc
·
<
0
kracl1l van gewijsd e (6) heef! bekomen.

~~-

-~-

(1) Dewijl, vo lgens a r t. 8, de registers door clen president van
den raad van Justitie moeten worden gekantteekend en gewaarmerkt,
hehoudens de uitzondering in het tweede lid van dat a rtikel voorkomende, zoude het wenschel(jk ziJ'n, dat de griffiers zich met bet
aanschaffen van het papier en het doen binden der registers, tegen
terug·gave van het kostende, wilden belasten; dit toch zoude het
over en weder zenden d er regis ter:;, zooals thans plaats heeft,
voorkomen. De ambtena ren van den burgerlijke n s tand zouden dan
alleen hebben op te geven, naar aanleiding van het g·emicldeld getal

~\

(1) De ambtenal'en va n den burgerl ij~rnu sta nd moeten zorg d'.:~gen
om b\j het opmaken der ak ten niet te dicht aan den rand te scln '..1ve~ ,
want di t is hinderlijk voor de duidelij kheid en ook ~ oor de co.~set vat1e
de r akte zelve. He t ve rdie nt aaubeveliug· om mmmer bmten eene
H. van Houten , Burg. Stand.
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vierkante lijst te schrijven welke met potlood of ink t kan worden
getrokken , en zelfs gedrukt, zooals uit d e modellen te zien is.
Het lichaam der ak ten moet voor zoov eel hetzelve niet gedruk t
is met duidelijke, niet te kleine letter s worden g eschreven . (§ 4 T ).
(2) Wat is een wit vak ~ Het openlaten tusschen akten eene r
ruimte, noodig voor het faschrijven een er a kte van den burgerlijken
stand, op welke ruimte zich formuliersgewijze gedrukte woorden
(hiermede worden bedoeld gedrukte r egisters die zooals in N. I. op
de groote plaatsen als Batavia , Samarang. en Soerabaia meestal
worden aangehouden voor de inschrijving van geboorte- en sterfgevallen), bevinden en waarvoor twee inktstrepen over kruis getrokken
zijn, stelt geen wi t vak daar, Recbtl;>ank Groningen 1November1861.
Sommige officieren van justitie verlangen echter dat in di t geval
woord voor woord zal worden doorgehaald, en dit wordt bet veiligst
geacht (Gem. Stem No. 1807). Wanneer een blad in een der registers
van den burgerlijken stand bij vergissing is overgeslagen, dan
moeten de beide onbeschr even bladzijden onbruikbaa r worden
~emaakt, waartoe over ieder e bladzijde in haar g eheel tw_?e of meer
m ktstrepen overkruis moeten worden getrokken, terw1.il aan de
voet van elke bladzijde de r eden waarom dit geschied is, zou
behooren te worden vermeld met onderteek ening van den ambtenaar
van den burgerlijken stand . (van Emden, Rechtspraak IX, 54).
Tusschen beiden beteek ent in dit slordig gesteld a rtikel eerst
tusscllen twee akten en daarna tiisschen cle 1·egels. (Gem. Stem No. 3279.)

De omstandigheid, dat door de tusschen verschillende ak ten
open gelaten witte vlakken ce11 schuinloopende streep gebaald is,
heft de st ratbaarheid der witte vakken, b ij dit artikel verboden ,
niet op (T. R. X L, 235)
(Zie verder aan t. op art. 17.)
(3) Bij cle opmaking del' acte. Dns mag nimmer, onder welk
voorwendsel ook, n a dat opmak en , in de akte iets worden doorgebaald of op den ka n t g esch re ven , hetgeen nog duidelijker blijkt uit
het 3e lid van dit art. !l. Ontdekt 1~en na. de teekening der ak_!!e
en dus ua cl~ voltoolïng, waardoor d e akte baar voll edig bestaan
heeft verk regen dat er een e vergissing is begaan, zoo moeten partijen naar den rechte.!" worden verweg;eQ.,__die aJ!.een d e ver betel"ing
kan gelasten. (§ 5 T ., zie verder aant. op a r t. 26.)
Een ambtenaar van den bur gerlijken stand werd weg·ens over tredi ng van het 3e lid va11 a rt. 9 veroor deeld omda t hij een doo r
hem ingeschre ven u.kte in het reg ister van geboorte doorhaalde
toen hem b leek dat d e inschrijving in strijd was met het bepaalde
bij art. 42 van di t reglement en daarom op den kan t der akte eene
onderteekende aa nte(·ken :ng met vermelding der r ed enen waarom
zulks is geschied , stelde. Het bedoelde 3e lid van art. 9 toch sch rijft
voor dat na de voltoviïog d er ak te daarin geene veranderi11 [_mag
plaa ts hebben da n ten gevolge van eeüe naartoe strnKken d v onnis
hetwelk kracht van gewijsde heeft bekomen. (T. R. XHI, 448.)
(4) HeefL tle ver g issing plaats gehad onder he t opmaken. da n
moeten de doorha ling-en of r envooien wo rden goedgekeurd en evenals de akte zelve getee~c·nd. weshalve er geene zoogenaamde parafen
of verkorte handteek.enrn gen mogen worden gebezigd. (§ 5 T.J
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De paraaf onder cene kanttcckening in de registers van den
burgerlijken stand kan niet met eenc .handteekening worden
O'elijkgesteld en stelt derhalve eeue over tredmg van a rt. 9 a l. 2 v;111
het r eglemen t daar. (W. 154, !>Ob en 1155, 132b.)
De wij ze waar op doorhalingen en kantteekeningen kunnen
geschieden, is te zien uit de modellen IX en XVIII.
I s 1·aclee1·en onde1· cloorlialen beg1·epen? Bij zijn arrest van 11-4-186:?,
waarbij het vonnis der r echtbank te Groningen van 13 December 1861
bevestigd werd, ombel~de de Hooge Raad de leer, dat r adeeren _of
het doen ver dwijnen met bijtend vocht van het geschrevene met
kan gezegd worden tot het doorha len in a rt. 16 Ned. B. W. (art. 9 B. S.)
te beboorc·n omdat wie doorhaalt een streep over het geschrevene
trekt, terwiji hij die r adeert of doet wegbijten dat niet doet. Dientengevolge had nanr het oordeel van den Hooge~ Raad de rec~tbank
ter echt b eslist dat uitschrappen en overbeenschnJven noch misdaad ,
noch wanbedrij f, noch overtreding daarstelt. Dit a rrest is bestreden
in het Weekblad van het Recht Nos. 234 1, :2351 en 2359. De r echtbank van Middelburg was bij vonnis van J anua ri 1861 dan ook van
oordeel dat het doen van uitkrabbingen en doorhalingen zonder
goedkeuring strafbaar is volgens art. 27 Ked. B. W. = a r t. 28 B. S.,
en de rechtbank van Deventer besliste bij vonnis van 30 Juni 1875
dat onder het woord doorhalen iedere soort van verandering beg r epen is, die bet oorspronkelijke weggenomen heeft. J?.a~ronde1·
moet dus ongetwijfeld ook worden ve_rstaan elk~ overschriJvrng van
een a nder woord, omdat door .zoodamge bandehng het woord of de
letter he t eer st ter neder geschreven, wordt d oorgehaald . (v. d . Helm ,
blz. 40).

(5) Dat niets bij verkortin g of in c~jfers mag worden uitged rukt ,
moet;, wat het laatste betreft, zoo niet worden opgenomen, dat
h.v. de volgnommers der akten in letters belloeven te wordeu
geschreven; dit is inte'g endeel af te keuren.
Ook ingeval da t een e akte aan welke r redactie ?e ambtenaar
van den burgerlijken stand g een deel heeft genomen, m de loopendc
r eg is ters moet worden o~ei:gcschreven , .. is het niet tw}jfelachtig , da t
aangezien deze over scbrJJ vm_g '~?ordehJk moet g eschieden, betgecu
in cijfers is uitgedrukt, ook m c1.i fers moet worden ov e~:g~schreve~ .
Dit is trouwens de a lgemeene r eg el voor alle overschr1J vmgen, die
woordelijk geschieden. (§ 5 'T.)
Het vermelden va n den dag en jaarteekening, waarop e~nc
a<lllgi !"te aan den a mbtenaar va n d en burgerlijken stand _is geschied ,
zoowel in letters als in cij fe rs in de opgemn nk te ak~e, 1s __ ~eene lT. R X . 96 L) d och alleen het nitdrnkken alleen rn CIJ fers van
een ig wetsartikel, zoo ook van het Batalj on , enz. waartoe een ~er
peri:;onen, die in eene ak te verschijnt, behoort, wel eene over tredmg
van het 2e lid van artikel 9. (T. R. Xl, 310.)
(6) Het inschrijven iu het claa r.~oe b~s temcl register van het
dispositief a llee n van eeuc r ecbterll.1ke. mts praak betr~ffen dc l~e
verbeterin g een el' akte van den burgerl 1.iken ~tand, en ,met van die
uitspraak in baar gehee l stelL gee!le overtre~mg daar _( r. H.. X, 96.~.)
Aan hechting van de o-rosse der ui tspraak in de registers, schnJft
het r eg lement niet vo~r, doch Llat wel te doen is a nntebevelen.
(T. R. XLVIII, 207.)
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. Verbetering van eene ak te van den burgerl ijken st:tnd door
middel van doorha ling van sommige woorden k an niet door den
rechter worden gelast zonder dat tevens bevolen wordt, dat van
de plaats gehad hebbende verbetering melding gemaakt worde aan
den kant der akte. (T. R. XI II, 1840.)

Woonplaats of domicilie is in rechtskundigen zin de plaat::; waar
iemand met betrekki ng to t de uitoefening zijner rechten en cle ,·ei·vulling z~jner verplichtingen, ook zelfs bij feitelijke afwezigheid
.geacht wordt voortdurend tegenwoordig te zijn.
In tegenstelling van "woonp laats" spreekt men van de "plaats
<les werkelijken verblij f", w.o. wordt verstaan de plaats waar iemand
zich werkelijk bevindt, zij het ook niet met liet doel om er voor
goed te blijven. In den regel echter zal een verblijf van zeet· tijdcli,jken aard hieronder niet te verstaan zijn.

Art. 10. Rt. B. S. De ambten a ren va n den burgerlijken sta nd zu ll en iu
de dool' hen optemaken akle11, lielzU in dezelve r lich:rn.rn , h etzij bi.i wijze
nm kantteekening of in lassching, 11iels 1nogen verme lde n builen hetgeen
door de verschijnende partijen overee nk omstig de we t moel worcleH
ve rklaard ('1 ).
, (C

Art. 17. B. W. E en 1"ede1· wo1'Clt geacht zijne woonplaats te hebhen
al u:aa·I' /dj zijn hoofdvel'blijf lieeff. gevestigd.
Bij geb1·elce van zoodanige woonplaats, w01·dt de p laats des we1·k el{jken ve1-blijfs rlam·voot· gelloiiclen.

,,,.. '

(1) Bij Staatsblad 1853 No. 64 zijn de ambtenare n van den
bursp rlijken ~d g{last om in hunne akten.
de persüiiëii';
j,~ ( "'Jfl'
daarm voor~?mende, oeteschrijven de adellïke titels of uali'icati ën,
Ct ·IJ.'- fi 'i. ) waarmede ZIJ door cl en KQ,D,ing zijn er en or beg1 'tigd, zoodat
"'11.: À ~·
dezelve personen in alle a uthentieke stukken niet a nders clan me t
y ·LJ.l'u 1-41~ b un toekomende titels en g uali fi.catiën wordei;i aan%edmd met verbod
yV
,.,1 r
lll de a kten cemge adel1 1J~t1tels of qualtficattën toe te kennen
r;l ( . , , l,ll.I'°
aan personen, welke daarmede door den K oning n iet erkend of
v ".li l ·' oli'
begiftigd zijn.
(,

'

l~ ; Î! .y ,..-r

aan

Het hoofdverblijf' is daar waar men gestadig woont of " ·a::tr
men den zetel van zijn vermogen bee ft gevestigd. Iemand kan zijn
hoofdver blijf gevestigd hebben buiten de plaats waar hij zijne dagelijkscbe bezigheden of zijne standplaats heeft, zie b.v. ten aanzien
van rechterlijke ambtenaren a rt. 21 R. 0 . en voor notarissen a r t. G
Notarisambt.

J p, ,,

JY,

~ 1

rl·

Het hoofdverblijf van een gehuwde schepeling is de woning
door hem gekozen , waar hij vrouw en k inderen laat wonen en wnnr
hij n iet aan boord van eenig schip zijnde, zich bevindt. (Arrest Hof'
Amsterdam 20 October 1893.)
Ongehuwde schippers h ebben hun domicilie daar waar hun
schip te huis behoort, tenzij door hun eeu woonplaats als hun werkelij k
verblijf wordt aangewezen .

Alle adellijke geslachten zijn verplich t, afschri ft lier akten
~an den burgerlijk en stand van g eboorten, huwelij ken en overlijden
m te zende~ aan het Depa.rtcment van Justit ie te 's-Grnvenhagc
voor . d e registers van den Hoogen Raad van Ad el. (K on inklij k
~ Beslmt van 24 Juni 1814 No. 10 art. 20.)
' Somi;nige a mbtenaren. van den burgerlijken stand vermelden
rn de akten , dat iemantl is Ridder der Militaire Willemso rde.
Z~ begaan .daardo.or g~ene overtreaing van het reglement, maar daar
cl1t zulks m et gebiedt, 1s zulke vermelding overbodig. (W. 1051, 136a.)
~'·.~leens

Art. 1~. Rt. 8. S. 13ij de akten va11 deu lJUrgerlij ken sla11d zull ea
worden
uitgedrukt he l jaa r, de maand en den cb 0rr harer iuscliriJ. viuo0
.
tnll:sgaders de voorn amen, de u a1ncn ('1 ), de ouderdom (2), het beroep c 1t
de \\'OOBLJlaats (3) zoowel der vcrsch ij11 encle parli,ien a ls der geluigc11 (4).
(1) De ver melding der namen en voornamen van den a mbtena·n ·
van den burgerlijk en stan d ei s~b t dit <trtikel niet, doch daar de
~odellen .zulks we l aa ngeven , doet de ambtenaar wijselijk. die te
dien aanzien te volµ;e n.
(Zie verder bet 2e lid van a r t. 2.)
(2) Ook de leef'Lijcl de r tot erkenning van kindel'cn mede compareerende Europe~sch e of I nla ndsche moeder moet in cle akte· opgenomen worden. lwenzoo cl e ouderdom, het beroep en de woonplaats
van de tot bet geven van toestemming bij een huwelijk mede compareerende ouders.

(3) Wo o ~ P1aa ts of dom ic i 1ie volgens het Burgerlijk Wetboek
met aanteekemngen van J. P. T. J. Brondgeest.

Mili tairen hebben hunne woonplaats in het garnizoen en behouden dat domicilie bij het vertrek naar het oorlogsterrein .
De ambtenaar m et verJe2f n aar bu iten Nederlandsch-Jndie behoudt zUn laatste woonplaats 11ls domicilie. (T. R. XXIII, 246.)

'

Iemand met verlof of met der woon Nederlandscb-Indië verlaten hebbende, doch overleden zijnde waar ook, voor hij wetlcr
eene daar woonplaats buiten had, moet dus geacht worden op zijne
laatste woonplaats in Neclerlanclsch-Incl ië te zijn overleden.

Art. 18. B. W. De veraudel'ing van woon]Jlaats zal staml r11·{jpe11
doo1· de werkely"ke wonin,q in eene ancle1·e plaats gevoegd bij het vuo1·ncmen om alclam· zijn hoofclve1·bUjf' te vestigen .
llfen lcan slechts ren woonplaats hebben. I ngeval iemancl m ec:i·
'VerbUjfplaatsen heeft cl-ie hij afwisselencl bewoont, moet iiit de omstancliyheden wo1·clen opgC?naalct welke het l10ofcli:e1·bNjf is, clan 1cel of li et
ouclste a ls woonplaats is te beschouwen.
I em.and die op ?·eis is of zich t{jdelijlc ergens bevindt, v e1wul1:1·t
clam·door niet van woonplaats.
Art. 19. B. W. Dat voonwmen worclt bewezen cloo1· eene gedane
vel'klm·ing, zoowel b·U het hoofcl van li et bestmn· cler plaats, wrlkc m rn
vel'laat, a ls bij <lat del' plarits waal' cle woning wordt ove"gelnw·/if .
HU geb1·eke '!.;an ?.:el'klaring, zal heb bew(js rnn liet voo1·11.1·1111·1t uit
cle oinstanclighrclen w01·clen u11ge111cwkt.
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Art. 13. Rt. 8. S. Zooals hel is gewijzigcl bij Staatsblad ·1904 No . 328.

Een minde1jarige in Holland wiens ouders in Nederlandsch-Indië
sterven, heeft zijne woonplaats in Nederlandsch-Indië (Hooggerechtshof 26-11-1850 )

De getuigen van welke men b~j de akten van den burgerlijken stand gebruik maakt, zullen daal'toe door de belanghebbenden, en wel bij voorkeur
uit de Eu1·opeesche en daarmede gelijkgesteld e b evolking 'rnrden gekozen;
deze lve moelen z\in manspersonen, ingezetenen van Nederlandsch-lndi ë ('1)
en den vo llen oud erdom van 2'l ja ren (2) bereikt h ebben.
Ook nabestaanden zullen a ls getuigen worden toegelaten (3).
Ind ien de getuigen tot de in lanrlsche of daarmede gelij kgestelcle lJevo lkin u b ehoo ren en den amb tenaa r· van den burgerlij ken stand 11iel
beken J zijn, zal deze kunnen vo rderen, dat dezel ver bevoegdheid beves li gd
worde doo r de verkla ring van den wijk meester der wijk of het houl'd
van het dorp, " ·aarin zij wonen.

Een natuurlijk wettelijk erkend kind volgt de woonplaats van
zijn vader die het erkend heeft en wanneer zulk een kind alleen
door de moeder (n.l. wanneer zij Europeescbe is) is erkend, de
woonplaats van de moeder.

Art. 20. B. W. Die tol openbarn bedieningen wo1'clen ge1·oepen
wo1·den geacht hunne woonplciats te hebben dam· wact1• zij cl·ie bedieninhen uitoefenen.
Art. 21. B. W. E ene gefrouwde m·ouw, welke niet van tafel, beet,
bijwoning, en bijgei:olg niet van goed.eren is gescheiden, heeft geene
andere woon plaats clan d'ie van haa1· man j minde1;ja1·igen volgen cle
woonplaats van hunne oude1·s of voogden j meerde1jai·igen clie onde1·
curateele zijn gestel<l die vcin hunne cum tors.

Art. 22. B. W. 1llee1'Cle1:farigen dienstboden of' we?·klieden hebbe?i
hunne woonplaats in het huis vcin diegenen, bij welke zij <l'ienen of
werken, indien zjj bij dezelve inwonen.
(4) Bij sommige akten b.v. die van inschrijving van een echtscheidingsvonnis, van overlijden of huwelijkaangiften is de tegenwoordigheid van getuigen niet voorgeschreven.

Art. 12. Rt. 8 . S. In a l de gevallen, ·w aarin de b elanghebbende
partij en niet verplicht zijn in persoo n te verschijnen, zullen zij ziGh
mogen la len vertegenwoordigen door eene gemachtigde, b epaalrlelijk lot
die verrichting bij authentieke (1) a kte aangesteld .
De machtiging zal evenwel hij onderband sche op ongezegeld papier (2)
geschreven a kte kunnen gesch ieden, wan nee r cle ·wonii1g des las lg·e vers
meer dan tien palen verwijderd is van de p laats \Yaarhij de naaslbij
wonende notaris gevestigd is, doch za l in dat geval de volmncht door
eeu E nropeesch b eambte voor gezien moeten zij n ge teekend (3) .
(1) Notarieele.
.
(2) De zeg~lordonnan ti e opgenomen in Stbld. 1885 No. 131 brengt
m dez~ be.I?ahng geene verandel'ing, daar zij iu artikel 13 bepaalt
dat Vl'JJStellmg van het zegelr echt zal worden verleend voor alle
gesch_riften, waa:rvoor vrijstelling van dat r echt is gegeven bij
bepaling~n deel mtm~ke nde van de bestaande algemeene verorderingen
tot r egeh ng_.van eemg on~erw erp , tengevolge waarvan o.a. ook vrij
van zegel z1Jn a lle geschnften, .welke zijn vrijgesteld bij b et Reglement op bet houden der register," van den burg erlijk.en s ta nd .
(Stbld. 1849 :X o. 25.)
(3). Er zijn gevallen, waarin machtiging bij authentieke (notarieele)
akte mtdrukkelijk door wettelijke bepalingen gevorderd wordt en
eene onder?andsche, als bedoeld bij de 2e alinea van dit artikel,
derhal ve met mag aangenomen worden . Ovel' elk dier gevallen
wordt te zijner plaatse gehaudeld.

(1) Ingezetenen van Nederlandsch-lndië. (Zie noot (2) op blz. 1.)

J
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'

(~) H et toelaten van een door huwel\jk meerderjarig geworden
persoou, die den ouderdom van . 21 jaar nog niet b~reikt be~ft, als
getuige, stelt daar eene overtredrng van art. 13, le lid. (T . R. X, 902.)
(Stbld. 1904 No. 328.)

{

l \.

(3) (Zie aant. op a rt. 61 betreffende getuigen bij akten van huwelijk.)
1

•

•

Art. 12 van het Wet boek van Strafrecht voor Europeanen en
art. 16 , an bet Wetboek van Strafrecht voor Inlanders s tellen aan
g etuigen nog andere eischen, n.l. hij , die ver oordeeld is tot cle st raffen :
le. cle doodstr af ;
2e. tuchthuisstraf van 5-20 j ar en;
3e.
"
" 5-15 "
4e.
"
, 5-10 "
5e. verbanning uit Nederlandsch-lndië uit te spreken
voor den tijcl van 5- 10 jar en,
niet als getuige tegenwoordig zaJ m~~·en z~i n bij het opmaken"vau
eenige openbar e ak te, dus ook met b1J de a kten van den burgerhJken
stand. (Zie ook van Emclen Rechtspraak IX, 56.)

Art. 14. Rt. B. S. De ambtenaren vau den burged\jk en s tand zullen
aan de verschijnende part.ijeu, mitsgaders aan de getuigen de akten voorlezen en daarin ve rme lden, dat aan die l'ormalilei l voldaan is.
Wanneer een of meer der verscliijnende partijen of der g·etuigen de /
Nede rlandse h e taal niet verstaan, zal hun eene vo lto lkiug der akte ('I) ./ 'Vf L ![
cloor den ambtenaar van rlen burgerlijken s tand worden voorgehondeu
en, indien die ambtenaar daar niet loe iu slaa1 is, zal de voorhondingdoor een en tolk geschieden .
Van h et vervu llen dier formalitei Lza l insgelijks rnelrling worden gem aak 1.
In iedere a kte moet door den ambtenaar nrn den burgerli.i ken s lancl,
tlc verschijnende partijen (2), de getu igen en in lt et bij h et vo1·ig li1l
voo rziene o·eval, door den tolk worden gelcekenct (3).
vVann~er de eene of nnde re de r partij en of der gel11 igr11 of dl' lolk

·16
alsmede de getuigen de Nedel'landsche taal niet, of kunnen zij niet
teekenen, zoo moeten de aangiften, waartoe zij zijn verplicht,
mondding geschieden, waartoe in het gegeven geval eene tijdruimte
van tien dagen is verleend (art. 137 en 65) hetgeen alleszins voldoende is.
Eene vergissing in eene schriftelijke aangifte begaan zijnde,
zal een tijdvak: van tien dagen, mits de aangifte dadelijk is gedaan,
hetgeen zeer aan te bevelen is, in de meeste gevallen voldoende
zijn, om eene verbeterde aangifte te kunnen indienen.
Het doen eener schriftelijke aangifte is eene uitbreiding van het
gewone r echt, welke streng binnen hare grenzen moet worden
gehouden. Beantwoordt de aangifte niet aan de voorschriften der
wet, dan moet dezelve onverwijld door den ambtenaar worden
tr.ruggezonden; buitendien zijn de formulieren bij den ambtenaar
te verkrijgen en geene verschooning moet dus aangenomen worden.
(§ G T., W. U53, 13~a en T. R. IXLV, 235.)

niel mochten kuunen teekene11, moet van de oorzaak des belelsels in de
akte melding \\Orden gemaakl.
~ l) Geenszin s wordt hiertoe gevorderd een tolk als zoodanig
officieel aan~est~ld en bcëedigd, maar het is voldoende dat daartoe
worde gebruîkt iemand, füe de Xederlandsche taal en de tan.l~iiarin
moet worden vertolkt, genoegzaam versta11.t.
Op welke wijze van de vertolking kan blijken is uit de modellen
te zien. (§ 7 T.)

" (2) Volgens de Gem. Stem Nos. 2382 en 2384 wordt met " partijen"
blJ een hu:velijk alleen de aanstaande echtgenooten bedoeld, zoodat
personen die toestemmen daartoe niet behooren. 1\Ir. Diephuis I blz. 92
is ~venwel van eene andere meening en zegt dat partijen of verschiJ_ne_nde partijen zijn zij, op wier aangifte de akte wordt opgemaakt,
of die iets hebben te verklaren, dat in de akte moet worden opgenomen.
(3) Wanneer cene weduwe niet beeft geteekend met haren naam

maar met weduwe N.N. is de a mbtenaar van den burgerlijken s tand
strafbaar daar hij voor eene behoorlijke handteekening zorgen moet.
Weigeren echter de verschenen personen te teekenen, dan moet de
ambtenaar van den burgerlijken stand hiervan melding make n en
dan heeft de niet-geteekende akte ook bewijskracht. (Gem. Stem
Nos. 1001 en 1003.)

Art. 15. Rt. 8. S. Zooals hel is gewij zigd bij Staatsblad 1905 No. 342.
W anneer er eene g1eboorte of ee n sterfgeval heeft plaats gehad op een afsland van m eer dan tien palen van he t gebouw, waar de akten van den
burgerlijken s tand worden opgemaak l, kan de aangifte van geboorte
(model lil) of van overlijden (model XV) binnen de daartoe geslelcle Lel'mijnen
schriftelijk ('1 ) op ongezegeld papier geschi eden, mils lot dal einde worde
gevo lgd he t formulier, hetwelk algemeen zal wo rden bekend gem aald en
levens bij de ambtenaren van den burge rlijken s tand verkrijgbaar zal zijn.
Deze ambtenaren zullen die aang iften dadeli.i k oversch rijven, alleen
het
op het r egis ler teekenen en met de stukken ha11delen ovel'eenkoms tirr
0
bepaalde bij artik el 24 (2).
" ·wannee r zij_ evenwel aan de cclttheicl der aangifte twijfelen (3) zul len
ZIJ daarvan kenms geven aan hel ho of'd van gewes lelijk bestuur, len einde
daaromtrent onderzoek te doen en de oversch rijving za l in diL rreva l o·een
plaats hebben vóór dat van de deugdelijkheid der aangifte zal zij; geblelrnn.
. (1) Zoodanige aangiften kunnen alleen geschieden door personen
die de N~de_rlandscbe taa l vers taan en hunne handteekening kunnen
stellen: Dit is eveneens het geval met de getuigen en ieder e a ndere
opvat~~ng der wet zoude met de bedoe~in g der wetgever s in strijd zijn.
BIJ het verleenen der bevoegdheid om schriftelijke aang ifte te
doen van ~ene g~boo rte- of stei:fgeval, welke gewoonlijk mondeling
moet geschieden , 1s het wel bet mms te, dat de kennis der N ederlandscbe
taal en het teekenen worden gevorderd, want buiten die vereiscbten
z.ou~~n de. schriftelijke aang·iften a lle zekerheid missen . Verstaan d~
part1Jen, die anders eene sehriftclijke aangi fte hadden kunnen doen

•

(2) Schrij ft de ambtenaar van den burgerlijken stand eene
schriftelijke aangifte van geboorte in, welke niet voldoet aan bet
bij artikel 15 van dit reglement vastgesteld formule, b.v. door daarin
niet te vermelden dat de ~eboo rte heeft plaats o-ehad op meer dan
10 palen afätands, dan maakt hij zich schü1 ig aan eene overtr eding
van dat artikel. Voor lien, CL1e eene scbriîtelljke aangifte ouderteekenen, gelden dezelfde voorschriften als voor hen, die haa r
mondeling doen. (T. R. XI, 309 e. v. en XLVIII, 205.)

1

In eene aangifte va n geboo rte, welke schriftelijk geschiedt,
mag geene erkenning va n natuurlijke kinderen plaats hebben.
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(i1) Wanneer er echter twijfel bestaat, omtrent de waarheid van
den opgeg even naam, h et beroep en de woonplaats der moeder,
a lsdan zal daarnaar geen onderzoek mogen gedaan worden.
Het kan o-ebeuren dat eene on ehuwàe möëdër;-""01n liare schande
te verbergen, onder een ver< ic 1ten naam, m een gast u1s o an er
dergelijk gesticht, een kind ter w erelêlorengt; niemand heeft alsdan
het recht, om, be-tgeen e- moëëlerv eroergen will aan den 4~g tê
brengen ; terwijl bet onderzoek, wie zijne eigenlijke moeder is,
alleen aan het kind is veroorloofd, ingevolge artikel 288 behoudens
de uitzondering vermeld in artikel 289 van h et Burgerlijk Wetboek.
De ambtenaar van den burgerlijken stand, houde zich dan ook ,
zonder verder onderzoek aa n de opgave welke hem door het hoofd
of den bediende va n zoodanig gesticht gedaan wordt. (Mr. Vaillant,
blz. 141 en 142.)

Omtrent de w ijze, waarop de aangifte van overlijden van Eul'oµ eesch e of daarmede gelijkgestelde milita iren op marscb, te velde,
in d en slag, bij reizen over zee van troepen of in 's lands dienst
buiten Nederlandsch-Indiü, zie men de aanteekening gesteld op
art. 84 van dit r eglement.

Art. 16. Rt. 8. S. Bij aankoms t van een Nederl andsch-Indisch of
ander schip in eene p laats \'an Nedc rlandsch-In rfüi " ·aar zich een Ha\'en1necster or ander daartoe geslelde IJca mlile hev imlt, is deze rerplichl aa11
den scheepsknpileiu of gezagvoerder ;ll' te vragen ui' llij ecnig-e opze11tlin ge11

·18 '
of n;rngiften b e trekk el ~j k den b11rged ij ke11 s la nd Le doen heefL en, dil hel
geval z~jnde, Le zorgen, rla l daara.a 11 wot'de Yo ldaan .

Art. 17. Rt. B. S. Zooals hel is gewijzigd bij Staatsblad 1905 ~Vo . 3'~2.
De registers zull en door den a111blenaa1· van den burgerlijken stan d op
het einde van ieder jaar word en afgesloten (1).
In de maand Janua t'i daaropvolgende zal door tusschenkomst van
li et hoofd van geweste l~jk bes tuur een de r dubbelen van de regis ters van
geboo rten, van hu welij ken en echtscheidingen en van overlijden Legen
afgifle van een schriftelijk bewijs van onlvangs l. ter IJe\va1·ing word eu
overgebracht ter g riffie van den B aad van Jus titie (2) terwijl hel andere
dubbele ten kantore van den ambten aa r van den burgerlijken stand
onder diens bewaring zal blij ven berusten (3); alles behoudens hel bepaalde
bij artikel 30.
(1) Bij het sluiten der registers aan het einde van het jaar moet
worden gevolgd model La. C.
8 T .)

rn

De formule van afsluiting der regis ters van den burgcrlijkeu
stand is in den zin der w et een e a kte en behoor t dus ook zoodanig·
gesteld te worden, d at daarboven geen wit vak wo rde opengelaten.
Dit zelfde geldt med e voor de zoogenaamde b lanco r egiste rs, waar in
geen e akte vool'komen tT. R. XXXIV, 66.)
De af::;luiti ng moet door den ambtenaar van den burgerlijken
stand worden onderteekend. (T. R. XLVIII, ~06.)
De afsluiting der registers van den burgerlijken stand behoort
te gesch ieden op den laatsten dag van het jaar en niet op den
eer sten dag van het vo lgende j aar. (W. 92, 54b.)
Wordt het register afgesloten door een buitengewoon am btenaar
van den burgerlijken stand, dan moet vermeld worden de on tstentenis
of de oorzaak van verhinderi ng van den gewoon ambtenaar.
Door een afsl uitingsakte gesteld o p de achterzijde van het
eerste of titelblad terwijl op folio 2 nog akten voo r komen, kan h et
r egister niet gedacht worden te zijn afgesloten.
Elk register moet wor den afgesloten, zoodat men bij h et aanwezig zijn van vervolgregisters niet vo lstaan kan met a lleen de
vervolgregisters af te sluiten.
(2) De dubbelen der r egisters van den burgerlijken stand worden
ter griffie van de Raden van Justitie overgebracht en onder toezicht
van die raden bewaard door den g riffier die bevoegd is om daarvan
uittreksels te geven op gelijken voet en wijze als de met de opmaking
der akten van den burgerlijken stand belaste ambtenaren . (Ar t. 143
van het reglement op de rechterlijke organisatie.)
D~ dubbelen de r r egbters van den burgerlijken stand, bewaard
ter griffie van de Raden van Justitie te Amboina Banda en T ernate,
werden na opheffing van die raden overgebracht ter griffie van de11
Haad van Justitie te Makassar. (Stbld. 1882 No, 34a te11 :1e.)

1!)
De geschrifteu , opgema akt ter voldoening aan de bepalingen
vau de artikelen 17, 18 en 19 vau dit reglement betrekkeli.)k de
overneming of overbrenging van akten en r egisters of betrekkelijk
de toezending van a fschriften, uittreksels of opgaven, zijn vrijgesteld
van'"zegel. (No 48 der lijs t van vrijstellingen in Stbld. 1858 No. 131,
zooals het is gewij zigd bij Stbld. 1907 No. 486 en 1908 No. 612.)
(3) Eene opgave der Staatsbladen, houdende verplaatsing van
registers n tn den burgerlijken stand tengevolge van wijziging of
opheffing van eenige ressorten dier ambtenaren, b evat bfflage La. C.

Art. 18. Rt. 8. S. De registers van huwe lijks-aangiften en a fkondigin gen zullen op gelijke wij ze tel' griffi e van rl en R aad van Justitie worden
overo·ebracht.
0
\i\Tannee l' dezelve evenwel aa ngiften or afk ondigingen behelzen va n
huwelijken, welke op het tijdstip di er overbrenging nog niet zijn voltrokken, zullen de·t.e registel'S len ka ntore Villl den ambtenaar van den
IJurge rlij ken stand blij ven bel'usten Lol na de voltrekking van die huweIU ken, doch in geen geval langer mogeu word eu aangehouden clan een
jaar na dezelver afsluiting.
Art. 19. Rt. 8. S. vVanneer bi.i he t eincle van he t jaar in eenig
regis te r geene a k l.en moch ten zij n ingeschreven, zal zoodanig register
niettemin, me t vermelding vnn deze oms tandigh eid, worden afgesloten en
opgezonclen in voege als bU de LweE' voo rgaande a1~Likelen is bepaa ld.

Art. 20. Rt. B. S. Behoudens de voo rschrifl en YaJl de drie vo rige
artikelen, mogen de registers Yan den hul'ge rlijke n sl an<l zonder rech te rlijk
bevel niel wo rden ve rplaa lst.
\ i\Tanneer de rechter de rnrplaa Lsing de l' loope nde r egiste rs gelas t,
zal de amb tenaar van den burgerlijken s tand : n a de beteek ening van het
bevel ve rplich t zijn zich on m irl.dellij k Yan ver vol gregislers ('l) te vool'zien .
(1) Ten aanzien vau de vervolgregisters , waarvan in artt. 20, 21
en 23 melding wordt gemaakt, valt aan te merken, da t de ambtenaar
van den burger lijk.en stand de regis ters zelve niet moet a fsluiten,
·voo1· en lûem· hij de vervolgregisters behoorlijk gekantteekend en
gewaarmerkt van den gTiffier bij d eu Raad van .Justitie lleeft ontvangen.
In de residen tiën buiten J ava en Madoera binnen welke g een
Raad van J ustitie gevrntigd is, geschieden de kan t teekeningen en
waar merken door de autori teit, bedoeld in de 2e alinea van a rt. 8
van dit reglement.
Onder geen voorwendsel kan en mag- het register worden afgesloten en dus ook niet verzonden, voo rdat de ambtenaar in staat
is de opkomende ak ten in het ver volg register te schrijven.
Uit de bepaling dat de ver volgregisters s teeds moeten worden
beschouwd een· g eheel met de afg·esloteu registers ui t te rnak e11 ,
volgt, dat d e nommers der akten moettm doorloopen, even a lsof er

21

20
slechts ~en regis ter was gehouden , hetgeen ook geldt voor het geva
van artikel 23. De afslui ting aan het einde van het jaa r ka n dan
geschieden volgens model La. E. (§ 8 T.)
·

Art. 21. Rt. B. S. Narlal de ambtenaar van den bul'gerl ijken s ta nd
rle vervolgregis ters in gevolge a r lik e l 8 zal hebben rloen kan lteekenen
en waarmerken
, zal hij. de r erristers
·wa al'van de verplaalsin 0(>' is 0n·eh' s t'
.
0
. '
afs luiten, met vermelclin rr der reden waa rom die a fsluitino· vóó r hel
. 1
0
0
emce des jaa rs is geschied en daarn a onverwijld aan lie t rech terlij k
bevel voldoen ('1).
De vervo lgregisters zullen s leecls in all e opzichten worden bescliom r<l
een geheel met de r egisters, waa rvan zij h e l vervolg zijn, nittema ken e11
zal dus ook de afsluiting aan he l. einde van b et jaar geschieden alsof e r •
slechls een register bestond (2).
(1) De afsluiting in het g eval va n dit artikel zal geschiede n
volgens model La. D. (§ 8 'I'.)

(2) (Zie d e laatste alinea der aanteekening op artikel 20.)

Art. 22. Rt. B. S. Wanneer de zaak, waa rin de reg'isle rs he bben
moe ten dienen, is a fg·eloopen, zull en dezel ve worden overgebracht iu de
bewaarpl aatsen, in de artik elen '17 en 18 aangewezen.

. Art. 23. Rt. B. S. In dien h et te voorzien is, da l de loopencle regis ters geene genoegzame r uimte aanbieden om de akten die Cl'ed nl'encl e
'
0
het loopend jaar n og t e ver wachten zijn in te schrijven, is de ambteuaar
va11 den burgerlijk en s ta nd vert1li cht zich in ti1
le rs
. ' ds van vervolnrecris
0
0
le voor zien en dezelve ornreenkomstig artik el 8 te doen kanlteckenen en
waarmerken (1).
Het tweed e lid van artik el 21 is ook op deze ve r vo lnTeo·
o n is lers van
loepassi ng (2).
_
~-

(1) H et model La. C. wordt m et bij voeg in g van he t slot onder

§

~~n dat model aangeteekend, ten dezen van toepassing verklaard.

(2) (Zie de laatste a linea d e r aanteekening op artikel 20.)

Art. 24. Rt. B. S. De vo lmaclilen en ande re stu kken, welke bij de
ak.~en rnn den burgerlijkeu s tand gevorde l'cl "·ord en, w ll eu aa.ngel1 ecl1 l
bli.JVen (1 ) aan de registers, welk e ler gr iffie van deu l{aad van
Ju stitie moeten worden ove rgebracht.
(1) Geschiedt d e aanhechtin~· aan de betrekkelijke registers d e r

volmachten of andere stukken m et terstond d an beO"a a t de ambte naar
"an d en b urgerlij ken stand over treding· Va,i{ di t artikel. (T. R XI, '110
en v. e n W. 155, 95b.)

Niettegenstaande dit duidelijk voorsch rift werden bij examinatie
der r<.-'gi 8ters van den burgerlijken stand door eeu der Officieren /
van .Justitie stukken aangetroffen, die los in de registers zijn gelegd . .
Waar d oor sommige ambtenaren dit voorschr ift is gevolg d, laat de
w ij ze van aanhech ting soms veel te wenschen over ; een stuk was
11 o.a. met een sP.eld aan g~hecbt. Als eenig e d oelmatige wijze van
aanheehting kwa m het dien officier voo r, da t waar, zooals bij de
registers van huwelijk en ech tscheid ing en vnn over lijden een g root
aantal stukken m oet worden aangehech t, d e stuk k en in volgorde
achte r in he t reg ister te naaien met vermeld ing op d ie stukken
ïi1etpotlood va u het num mer d er acte, waar toe zij behooren. Elke
n iet aanhechting der stukken lever t een over treding van ar t 28
a l. 2 van dit r eg lement op.

Art. 25. Rt. 8. S. Zooals hel is gewijzigcl bij Staatsblad. '1 905 No. 3i2.
Een ieder is b evoegd, om zich door de be" ·aarders ('1) der registers van
de n burge rl ijke n s land u ittreksels nit clie registers te doen geven (2) ~
a ls111ede nJsch rif'ten de r volmachten en andere stukken (3) welke aan de
a k ten zi.i u g·ehech L. De ui ttreksels, wanneer zij met de registers overee us l emm en e11 door den P residen t. van den H.aad van Justitie of doo r den
rechte r, die dezen ver vangt, z'jn _gelegaliseerd (4) zullen geloof ve rdienen
Lol op he l oogenblik dat de valschheid daarvan, hetzij langs den weg van
s i raf'vo rclc ring, he lzij op de wijze bij de wellelij ke ]Jepalingen op cle
l1u rger lij ke recl1Ls vorde ring voorgesch reven , zal z\jn beweercl .
Op de plaatsen becloeld bij het 2e lid van artikel 8 kan de legalisal ic
g\ischi edon, doo r het hoofcl van ge\\'estelijk bestuur (5).
(1) Ar t. 853 B. R. V. De g riffier:S e n andere bewaarders vnn de
openbare reg isters moeten daar van zonder r echterlijk beYel, tegen
betaling d er hu n toekomende rechten, afschrift of uittr eksel afleveren
aan al degenen die zul ks vorder en, op straffe van vergoeding v 1rn
kosten, scha den en i nter essen.
(2) Over de wij ze waarop uittreksels uit de register s van den
burgerlijken stand, d ie uit Nederland ot' uit het buitenland worden
aan g evraagd, hand elen de onder volgende b ijbladen:
B ijblad 2177. W ord en de ak ten van overlijd en bi.i de W eesk amer s
ui t Nederla nd aangevraagd dan worden zij aan de Hegeer iug ter
verdere uitreiking aan de belanghebbenden g·ezonden onder opg ave
va n de k osten, voor de in ning", waar van alsdan d oor bet Depar temen t
van Kolonië n het noodige zal wor den ver richt.
B {j/Jl<td 2367. Verzoekschriften vnn personen buite n Neclerlan dschIndiö gevestig d om d oor tusschenkomst van het Gouvernement extracten ui t de registers van den burgerlijken stand te bekomen,
worden g er en voijeerd aan den betrokken ambtenaar van den burgerlij ken stand, ten einde aan het verzoek zooclanig ~evolg te geven,
als hij zal ver meenen te beboor en .
(3) "als mede afschriften der ,·olmachteu en andere stukken welke

aan de akten zijn gehecht'' Deze woorden komen in art. 24 Ned. H. W.,
waar van art. 25 van d it reglement is overgenomen, niet voor . De
v raag mag g esteld worden welke bewijskraeb t d erg·elijkc afschriften
kunn en h ebben. Dat zij niet gelegaliseerd behoeven te worden, blijkt
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d~idel!jk. uit even~enoemd .artikel 25, ~lal a lleen spreekt van legalisatie
van mttt eksels ui t de registers en niet van afsch ri ften der daaraan
gehech te stukken.

.
(~) Daar e;.~ niet gelega li s.eer~ . extra~t i.n .rechten niet geldig
is.. (\\ · 162b), Z IJ men nandaeht1g b1.1 de mtre1km g daar van, hierop
b1.Jz~nder te letten, daar a lle nadeelen, die daaruit kunn en voortvloeien, zullen worden verhaald op den nalatigen ergo de a mbtenar en
van den burgerlijken stand.
'
. Volgens art. 25 is een i eda bevoegd zich uittreksels u it de
registers te doen geve n, en dus iedereen, zoncle1· 011 clm·sclieict onve r·
sch i l~ig of bij a l dan niet tot de partijen , waarvan in de ak te
meldrng wordt gemaakt, in eenige betrekking staat. Men lette hi er
v?or ts wel op, dat ~le weL ze~~t, i~el§_ i~it de 1'eqisters en niet
111/ cl~ aktm. Een mtt reksel mt het register isêlus de akte zei ve,
volledig en nauwkeurig in haar geheel afgeschreven met vermelding
d ~r on?er de akten voorkomende handteekeningen en voo rts met
b1Jvoegmg van een hoofd en slot, zooals in model La. F. wordt
gegeven .
.
Wanneer slechts een afschrift van een bij de :1.kte overgdegd
stuk word~ verl a ngd, wordt het stu k zelf afg1·sehrevcn zonder daar?oven eemg hoofd te s tel len; a lleen moet het slot dan luiden, zooa ls
m model La. F. onder No. 3 is opgegeven.

1

. Artil~el 25 . is ook van toepassing op uittreksels uit r egisters
voór de mvoermg van het nieuwe reglem ent geh ouden.
De legalisatie der bancltec~kening van ieder gewonen of buitenambtena11r van cl.en burg erlijk en stand moet in d en r egel
g~sch1eden .~oor . den president van den Haad v11n Justitie, zijnde
hiervan alleen mtgezonde rd het geval in h et 2e lid van ar tikel :25
vermeld. (§ 9 T.)

ge~vo~en

Tot gebruik bu iten Nederlandseh-Indië van uittreksel s uit de
regis ters van den burgerlijken stand bebooren die uittreksels be halve
op d e :vijze a ls bedoeld bij art. 25 van bet r eg lement, ook te worden
gelegalrs~~ru ter Algemeene Secretarie clan wel bij het Departement
van Justitie te Ilntavia. (Stbld. 184-7 l\o. 2 en 18!)3 No. !J7. )
Het is .niet noodig da t de bandteekening van den .President
der Arro ncllssements- H~echtbank legaliseerende, die van den ambtenaar van den bm·gerli.iken stand op hare beurt gelegaliseerd worde
d?or de ~finiste rs van Justitie en van Kolo11iën wanneer extracten
mt de registers van ti en burgerlijken stand uit Nederl1.1Dd afkoms tioin Nederland sch-Indiü moeten worden gebruik t. (T. H. XXII, 407)
.Aan d e grif:fier.; wordt betaald voor de lega lisatie van een or
meer handteekenrnge11 door d<'n Pn·sitleu t va n den betrokken Haad
van Justitie op notarieele of a ndere akten, die van den burgerlijken
s tand daa~·on~e r begrepen, f' 0.50. (A1't. 4 Stbld . 18;')1 No. 27.)
Legahsat1es op a kten van deu burgerlijk en stand doo r hoofden
van gewesteiijk bestuur geschied en dus kosteloos.
. ( f> ~ Stbd. Hl09 11.0. ~~1 1 , inbondeude eene a lg emeene regeling·
bet•.~tfend e h ~t JegulH,;ee!·en van .ll a nd teekeningen, is nie t va n toe-

passing. op u ittrek sels u it de reg1s te1·s van den bu rge r lijke n stand.
Deze ~mt.ti:ek s.els zu llen 11ok voortaa n op de wijze aaugegeven in
a rt. 2a van dit r eglement worden gelega liseerd. (B{iblcicl 7085).
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Art. 26. Rt. 8. S. Zooals het is acmgcu1ûd bij Slaatsblad 1UOO S o. 7>3~.
\i\1 a n11 ecr op cle u kant van een reeds ing·eschreven a kte, moeL worden
111 elding gemaakL ~·a n ee11e andere akte, Lol den burgerlijk en slaud betrekkelijk ( L), "·orclt zulks gedaan door den amb lenaar van den bu rge rlij ken sland i11 de loopende of in de te zijnen kantore bewaard wo rdend e
regisLe rs eu door den g riffi er van den Raad van Justitie in die, welke
Ler g rifïl e zijn ove rgebracht (2) .
Deze aanleeken ingeu wo rden doo r rlen ambtenaar van de n burgerli.ik eu sland o r door den griffi er onderleekencl met ve rmelding van den
tlug, waarop zij zijn gesteld.
De zorg voor de eenvo rmig·e inschrijving is opgedragen aan he l
ope nbaar m inisterie bij den Raad va u Justilie, aan hetwelk." de ambtenaar
van den hu rgerlijk e11 stand of de griffi er van den Haad van .Justitie op
Java en .:\Iaclura, binnen t ien dagen na de aanteekening en in de buitenbezi l lingcn zood1·a mogelij k, daarvan een woor delijk afschrift zenclt.
Gecue uittreksels uit de registers va n den burgerlijken s tand mogen
wunlen afgege ve n, tenzij daad.Jij wo rden ge voegd de aanteekenin gcu,
we lke zich op den kant van de akte bevinden.
(1) Anclere akte} iat den bm·gerl·fjken stancl betrelckelü'k. Hier onder
kunnen gebr acht worden de beschikkingen houdende toestemming
tot n aams- en voornaamsveranderingen, waarvan de voorschri ften
zoomede de wijie waar op de inschrijving en aauteek ening daar van
moet geschieden te vinden zijn in bijlage D.

(2) Volgens artikel 26 kun 11cn zich twee gevallen voordoen :
l e. dat het register, met deszelfs dubbel, zich nog onder den
ambten aar van den burgerlijken stand bevindt ; hij doet dan alleen
de inschrijvi ng iu beide r eg isters en is· ni et gehouden tot de mededeeling aan het Openbaar i\linis terie, waE1.r van in het tweede lid
van het artikel wordt gesproken.
2e. dat het eene register ter g ri ffi e en het andere in d e a rchieven van den burgerlijken stand is overg ebracht en dan kan de
belanghebbende :dch, ter zijner keuze, vervoegen öf bij den griffi er
óf bij den ambtenaar van den hurg·erlijke n stand, ten einde de inschrijvin g· te d oen bewerkstell ig·en .
Degene, bij wien de belanghebbende ûeh ver voegt, doet d e iuscht·ijving en zendt ecu nauwkemig af:;chrift, door hem geteekcnd
aan het Openbaar Min isterie, het we 'k alsd an dat afschrift aan den
ambt enaar of- g riffier, bij w ien de bel11nghebbende zich niet ht eft
,·ervoegd, doet geworden met last om de inschrij vi ng woorcleli.ik
volgens het gezonden afschrift te doe n plaatl:i hebben . Een voorbeeld
van ecne zoodanige inschrijving· kan worden gezien in model XVIII,
waar eenc erkenning van een nntuurlijk kind word t verondersteld .
Wa.uneer een uittreksel uit bet register, dezr akte behelzende, wordt
gevraagd, moet men na de a fsch rijdng d er akte zelve en nn ,-ermelding der daaronder g estelde ha nclteekening-en , la ten rnlgen:
~ Op den ka nt stoud"
en Yervolg-ens iusereeren den woordelijken iuhoud van de zich op
den kant der akte bevindend e in schrij ving .

-

--

---

- - - - - - ---

--·---~-

-
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Het i:; hier tevens de plaats om op te merken, dat wanneer, in
he t geval va n a l'tikel 9 bfi de opmaking dei· alcte een e doorhaling of
kantteekening is geschied en n aderha nd een uittrek sel uit he t r egister,
de akte behelzende, wo rd t verzocht, van d ie doorh al ing of kantteekening geen e melding moet worden gemaakt en het uittreksel
all een moet luiden, a lsof de a kte van d en beginne af aan goed
gesteld ware. Bij voorbeeld in model No. XVIII, waar het woord twintigsten
met eene dunne streep is doorgehaa ld (hetgeen aldus moe t geschieden,
opdat men steeds kunne lezen, wat er eerst h eeft gestaan) en verv~ngen door de drie woorden : een en twintigsten moet h et u ittreksel
lmden alsof er van den beginne h ad gestaan : "clie mij heeft ve?'klam·d dat te HD"sw~jlc op den een en twint(qsten Juni achttien honclm·d
vie1· en vem·tig enz." Evenzeer is dit het geval m et bijvoeging der
woorden "wonende te Kr·a1ncit"; m oetende dus bet u ittr eksel luiden:
"en· de tweede zonde1· beroep, wonende te Iframat i:an welke aangifte
enz." (§ 10, T .)
,
'Te z'ijnel' lcettze en degene, g1-ifjim· of ambtenawr, bij wien belMighebbencle zich ve1·voegt, doel de insch1ifving enz. Deze woorden zijn
minder goed gekozen of "men beh ueft zich hieraan niet gebonden
te achten", zooals Mr. C. Tb. va n Deventer in zijne verhandeling
over art. 26 van dit r eglement voorkomende in T. R XXXIX, 1, zegt.
In verband met § § 33, 35 en 36 T. kunne n belangheb be n den
zich even wel alleen tot den griffie1· wenden voor d e aanteelcening
of kantmelding:

a. van akten van el'kenni ng van n atuurlijke kinderen, wier geboor te in de registers is ingeschreven, w a nneer de bett•ekkelijke
akten zijn opgemaakt bij een a nd er daartoe bevoegd persoon
(n otaris) dan bij den a mb tenaar van d en bur gerlijken stand.
(§ 36 T~ en a r t. 281 B. W.);
h. van a kten van d oor den a mbten aar van d en burgerlij ken sta nd
in geschreven vonnis van echtscheiding (artt. 205, 221 B. W.,
ar t. 64 B. S. en § 25 '11 .) De ambtenaar van den burgelijken
s ta nd behoeft h ier van geen k enn isgave te doen aan den g r iffier;
de partijen moeten er zelf voo r zor gen.
Daar, waar de inschrij ving· der akten in de loopende register s
moet voorafgaan, is de ambtencutr van d en bU?·ge1·lijlcen stancl d e
aangewezen auto riteit tot wien b ela nghebbenden zich te wenden
hebben als :
l. tot de insclwij ving en aanteelcening of lcantm,elding van :
et. het ~csl1:1i t van d en Gouverneur-Gen eraal houdende g un s tige

besch1kkmg op een verzoek tot naamsverander ing . (Ar t. 9 B. W.
en§ 33 T .) ;

b. d e gunstige beschikking van den Raad van Justi tie tot voornaamsverandering. (Art. 12 B. W. en § 34 T .);

c. de beschikking van den Haad van Justitie tot ve rbetering en
aanvulling d er akten van de n burgerlijken stand. (Art. 16 B. W.
en § 35 T .);
cl. de brieven van wettig in g van natuurlijke kinderen. (Ar t. 27-1
en 275 B. W. en a r t. 53a 13. S.);

e. het vo nnis van echtscheiding. (Art. 205 en 221 B. W. a rt. 64 B. S.
en § 23 T .)
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II. tot de acintcelccning of kanl1nelclinr1 alleen van :

a. de akte van erkenning van n atuurlijke kinderen door een a nder

daartoe bevoegd persoon (nota.ri_s) op&"e~aakt n.l. wanneer de
geboorte dier kinderen in de r egisters is mgeschreven. (Art. 28
1 B. W" 41 B. S. en § 36 T.) ;
b. de akte van stuiting des huwelijks. (Ar t. 5!) B. S. en 816 B. R V.) ;
c. d e akte van opheffing dier stui ting. (Ar t. 59 B. S.)

Art. 27. Rt. B. S. i\·len kan zoowel door getuigen , als door besch eiden
IJcwijzeu dal regislcn; van den bu rgerlijken s_Land nooi t hebben beslaan
ol' verloren zijn geraakt ('L) of wel dat eenc rngeschreven aklc daaraan

on tbreekt (2).

.

.

. . .

.

In geval van vervalsching, veranclerrng, .:e1·scheurrng, vern 1el1g111g ~[
verdonke ring eener akte van de11 burger l1J ken stand, zal het ~?nms
waa rdoo r van liet misdrij f bl\jk t, de kracht hebben, welke aan gew!]sden
in s trafzaken ten aanz ien van burgerlijke rechtsgedingen, bij het Burgerlijk
\ïV e lboek is toegekend.

(1) A<rn h et slot der aanteekenin&"~n op dit artik el zijn opgenom en de bepalingen ui t het Burgerl i.Jk Wetboek betreffende het
bewijs van de afstammiog vau wettige kinderen en van het bestaan
d es ·huwelijks bij gebreke der betrekkelijke akten of ingeval er
geen registers van den burgclijken stand hebben b estaan.

(2) Over de verbetering der a~~en van .den b~r~erl ij ken stand e~ v~n
derzelver aanvulling, zoomede de WIJZe van mschr1Jvmg en aanteekem ng tn
de registers volgens het B. W. en B. R. V.:
Art. 13 B. W. W cmnee1· geene registr.rs hebben bestaan of c~ez~lve
zijn v erloren ge1·aakt, vervalscht, vei·anclad, ve'l'scliew ·d, verruel1gd,
v~·l'llonkenl of ve1·111i111cl; w anneer akten clacwaan ontbreken of i~ann · e1·
in cle ·ingesch1·even alcten clwalingen, uitlatingen of anclm·e :nissla_gen
hebben p laats geluul, zal ztûlcs groncl opleveren tot aanvullmg of tot
v e1'l>ef.l1·ing der 1·egisters.
"ster . van den burg·erliJ"k en sta11d on tbreekt
Aan 1rnt l ·eo·
b 1
G eene
~
akte, indien eeuige akte daarin niet is opgenomen. (H. ' . T. h.
XXXI , 242 .)

Art. 14 en 15 B. W. Jlet vel'zoelc claarioe Zlil nlleen kwinen w_o1·den
ingeleve1·d 7J{f llen Raacl uin Justitie, binnen wiens 1·e~htsgebied de
1·egistm·s z~jn of' fiaclclen bchoo1·en te worden gefloii_cl~n, ~w, behouden~
lwogm· beroep, nri verhoo1· vcin het Openbaa1· lll'l1u?_ferie en wanneei
claal'loe gronclen zijn van cle belanghebben cle zxi_1·tge!1:, clesweye zat
uitsp1·aak. cloen. D eze u.ifsp1'Cialc zeil alleen gelcür; ZfJn tussc~ien .~le
pcirt(fe11, welke dezelve !lebben cazocht of te clw1· gelegenl1eicl zgn
opgei·oepen.
Art. 16 B. W.' Alle uitsprnken tot vm·l>ete1·ing of" tot aanv1ûz.ing
van akten welke in k ·m cfit vrtn gcw!]scle z ijn gegaa.n, z1ûlcn cloor clen
umbtenaa1· 1:rtn clen bu1·gerlijken stcind, llculelfflc 'lilt dez~lva ve1·toon,
in cle loopenrle ·reg·i stm·s wo1·den i ngescll1'even en zal, in geval v an
H. van Houten, Burg. Stand.
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-cel'betering daw·vmi worden melding gemaakt op clen kant de1· ve1·beterde akte, overeenkomstig de wettige bepaUngen op het hoiiden der
r e[11.'ste1·s i:an den bw·gerlijken sfancl.

Waar niet gesteld is dat gebruik is gemaakt van de bij bet
·n. S. gegeven bevoegdheid en dus
nog geen inschrijving heeft plaats gehad, kan geen sprake zijn van
h et ontbreken eener akte en behoort dus een verzoek van het
Open baar Ministerie tot machtiging om de a k te alsnog in te schrijven,
te wor den gewijgerd. (T. R LVII, 399.)
:f o lid va11 art. 81 Heglement

"I n krncht ·-can gewfjsde gegann". Alle gunstige beschi kkingen
van den Raad van Justitie gen om e n op door het Openbare ~Iinisteri c
ingediende verzoek en tot aa n v ulling en verbetering van akten van
den burgerlijken stand " ·orden geacht terstond voor uitvoering
vatbaar te zijn, indien door geen e belanghebbenden tegen het verzoek bezwaren zijn ingebr ach t. Di e beschikkingen kunnen clu :>
terstond worden ingeschreven. Zijn er bezwar en ingebracht dan
blijkt dit uit de beschikking en in dat geval loopt de termijn van
hooger beroep gedurende d rie maanden n ad at d ie beschikking aan
de opposanten is beteeken d. (Advies van een der Officie ren van
Justitie in Nederlandsch-Indië.)
Degene die krachtens art 13. B. W. de aanvulling of vcrbéter ing
van eene akte van den burgerlijken stan d in r echten wH doen
bevelen, m oet daartoe aan den Raad van Justitie, waarvan, in a r t. U
van dat wetboek is melding gemaakt een met red enen omkleed
ver zoekschrift indienen. (Art. 884).
Het vonnis is aan hooger beroep onderworpen. al ware ook de
verzoeker van aanvulling of ver betering alleen in het geding. In het
laatstgenoemde geval zal bet booger beroep worden vervolgd op
een eenvoudig verzoek schrift. (Ar t. 847.)

§ 35 cle1' toelichting behelst hieromt1·ent het volgende:
Wordt het verzoek tot ver beterin g of aanvulling toegestaan,
dan moet d e uitspraak aan d en ambtenaar van den burgerlijken
sta nd der plau.ts, waar de r egisters l'-i.jn, of hac.l clen behoor en te
worden aan gehouden, ter h a nd worden gesteld, die· daar vn.n de
in schrijving in de loopendc registers (van geboorte, huwelijk or
overlijden) naar omstandighedeu doet eJJ hiermede is de zaak afgeloopen, wanneer het eene aanvulling geldt. Heeft daarentegen de
ver betering eener akte plaats, dan moet daar van buiten de omsch rijving
der uitspraak melding worden gemaakt op den kant der verbeterde akte.
De uitspraak kan worden overgeschr even volgens model La. G.
en d e aanteek ening der verbetering geschiedt overeenkomstig a rt. 26
van het regle ment, waaromtrent h et n oodige in § 10 der toel ic hting
gezegd wor dt.
Het geval veronder stellende, dat de verbetering is tocgl'stnan
van .een e akte van overlijden, waarin de geboortedag va n den
overled en e verkeerd is opgegeven, zoude eenezooclan igekantteckcni ng
kunnen luiden a ls volgt :

Bij vonnis i:an den H.aa cl van Justitie te . . .. . ... van clen ...... . .
is de geóo01·tedag van clen 'in cleze akte 't el'lnelden . . . . . . . . welke op
den . . . . . . . . is gestelcl, v e1·bete1'(l in ... . . .. . wam·van d1:ze aanteekcni11g is ,qelwiulen clo01· mij ...... . . ambtenacw vctn den bw·ue1·l{jlcen
stanil (G1·i/fier b?j clen Raacl van Justitie) te . .. . . . . .

N.N.
En zoo, me t de nooclige

wijzigi ng~n

voo r alle mogelijke g e val leu.

Aan de registers van d en burgelijken stand ontbreekt een e akte,
indien eenige akte, die daarin bad behouren voo r te k om en clna rin
niet is opgenomen. (T. R XXXI, 242 a r t. 15a.)

Onder de dwalingen in art. 13 B. W. bedoeld zijn alleen te
ve rstaan die ten aanzien van de door den ambtenaar van den
burgerlijken stand geconstateerde feiten, niet van voor dien ambtenaar compareerende personen . ('l'. R. LVII, 397.)
Op het verzoek van A. R. 0 . om aanvulling· door b ijvoeging
van een derden voornaam in de akte van geboorte van zij n zoon,
dien bij bij de aangifte van geboorte vergat op te g even, werd
afwijzend beschikt, omdat het hier geeue dwaling geld t, die de
wetgever in art. 13 B. W. op bet oog heeft (T. R. LVll, 397.)
Verbetering van eene akte van den burgerlijken stand door
middel van doorhaling van sommige woorden kan niet door den
rcl'hter wordeu gelast, zonder dat tevens bevolen "·ordt dat van
de phrnts gehad hebbende verbetering melding- gemaakt worde aan
clou k ant çler akte. (T. H. XIU. 184 c. v.)

'·

H et n iet aanhechten van de grosse der r echterlijke uitspraak
krachtens welke eene inschrijving· in de r egister s van den burgerlijken
st1wcl plaats beeft, stelt geen overtreding daar. (T. H.. XLVIII, 207.)
Va n het ontbreken eener geboorteakte van een buiten huwelijk
bij eene Inlandsche vrouw verwekt kin<l kan alleen spr ake zijn,
indien vaststaat dat h et kind op wettige wijze door een Europeaan
is erkC'nd . (H . G. T. R. LV, 312.)
E r bestaat geen r eden tot verbetering van eene akte van echtscheiding, in dien deze o vereenstemt niet het vonnis waarbij rlc
ech tscheiding is uitgesproken al zijn de namen van partijen foutief
Yermeld. (R. \'. J . Batavia, T. R LIII, 189.)
Op verzoeken tot aanvulling of verbetering van registers van
den b urgerlijken stand behoor t bij von nis r echt te worden gedaan
en niet b ij hescllikking. (H . G. W. 1404- 83b.)
Huwelijksakten kunnen niet wo rde n aangevuld met de erk enning
van n atuurlijke kinderen, indien niet blijkt dat de crkeuning bi.i de
hu wclijksvoltrekking heeft plaat::; gehad . (H. v. J . Batavia, W. 1<183, 19l c.)
Op verzoek van J. de K. aan den Raad vau Justitie te Soerabaija
aan den am b tenaar van den burge rlijken stand aldaal' bij wien bij
bij h et vinden vun een kind aangifte d eed, doch wa arvan de insch rijving
in he t geboorte-reg ister door dien amb tenaar zou zijn gewijgerd ,
is a fwijzend beschikt, omdat bij het verzoekschrift niet is kunnen
worden overgelegd ecu be wijs va n dien ambtenaar , houdende de
gronden to t weigering der i11~c h1·ijving. (H. G. T. H. XLIV. 175.)
Een moeder, wier v oornam en in een geboor teakte ,·an haar kind
,·erkeerdelijk is opgen omen , is helanghcbbeude in- en bevoegd tot
het vragen v11n ,-erbete ri11g of aa nvulling dier acte, al heeft zij bij
d e aangifte de r geboorte het kiuct niet als het bare erke nd. Zij
t reedt in dit geval toch op uit eigen hoofde eu niet v oor haar kind,
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omdat tusschen hen door niet e rkenning geen burgerlijke betrekking
bestaat. (H. R. T. R. XXXIJI, 55, 57.)
Alvorer.s op een verzoek tot aanv ulling der registers van den
burgerlijken stand beschik t ka n worden, behoort vast te staan dat
en waarom de betrokke n ambtenaar d e verzo~hte inschrijving
geweiger d heeft. (H G. T. R. XLIV, 175.)

Bij Staatsblad 1854 No. 40 (Kon. goedkeuring Stbld. 1856 No .. 43)
is bepaald dat bij gebreke van aanwezige belanghebbenden, de offt.cieren
van justitie ambtshafve de opnam e van ontbrekende of de aanvulling en
verbetering van onvolledige of onjuiste aangiften van overlijden in de
registers van den B. S. mogen verzoeken.
Ter toelichting van dat Staatsblad luidt bijblad No. 214:
Bij de publicatie van 28 Mei 1854 heeft de Gouverneur-Generaa l
,-an Nederlandsch-Indië, met aanvulling en wijziging, voor zooveol
noodig, van de artikelen 13 en 16 van het Indisch Burgerlijk W et!~oek
en van het R egl emen t op het houden d e r r egisters va n d en burgerliJken
stand (Staatsblad 1849 No. 25), onder nadere goedkeuring des
Konings bepaald:
.. .
~dat bij gebreke van aanwezige belanghebbenden, de Ottic1ercn ~an
Justitie ambtshalv.e de opname van ontbrelrnnde of dP aanvnlhng
: e n verbeteringen van onvolledige of onjuiste aa ngi fte n van over"lijden , in de r egister s van den burgerlijken stand mogen ve rzoeken".
Ook voor de invoering der nieuw e wetgeving voor Neder la?clschlndië was dit beginsel aangen omen, te n gevolge de r re~o l ut 1 e van
18 April 1836 X o. 13.
Na d e nieuwe regeling van dit onderwerp bij het Indisch
Burgerlijk W etboek en bij het. krachtens artikel 5 van. hetzelfde
vastgesteld e nieuw reglement op bet houden van de r cg1sttlrs van
den burgerlijken stand heeft de rechter de daartoe strek kende verzoeken van het Openbaar l\Iiuis terie evenwel steeds van de hanrl
gewezen.
Intusschen h<t ddeu zich g evalle n voo rgedaau, waarin cle bevoegdheid to t het tocsraan van zooclanige ve rzoeke n wcnschcl ijk wa re
geweest.
. .
Naar aanleidin g daarvan werd de publicatie vastgesteld.
~Iet de uitgeva a rdigde ver orden in g wordt beoogd h et herstel
van cl walingen of verzuime n mogelijk te mak en, die eerst na lang
tijdsverloop, wannee r d e b etrekkingen des overled enen van dat
overlijden k e nni s zouden krijgen, ontdekt we rden of outclekt konden
worden.
Wel hebben noch de ~ te l l ers va n den Fra nschen Code Civil ,
noc h die van he t reder la nds, h Burgerlijk W etboek , zoodanige
tusscben komst ,·an het Opeubaar Minis te rie gewild of bedoe ld en is
ook, volg e ns het Burgerlijk W etboek voo r Nederlandsch-lndië het
Openbaar .'.\1inis terie niet ontvankeli,ik om in zaken va n den burg.~.1·
lijken s ta nd als belanghebbende op te treden, maar d e kolo111 cn
ver keeren op dit punt in een en eigenaa rdige.n toestand, o mdat de
waa rborgen die in het ~foedcrl and bestaan voor cene geregeld e aang ifte en in schrij ving der a kte n van overlijden, in d e kolon ii;n ontbr eken ..
Vele Europeane n aldaa r ve rblij vende, hebben g eene b loed - of
aan vcr wa n ten , a ls allce11 op v1::1Tt·11 afs tand , veelal in het Moederla nd.
Bij hun ove rlijden clcrlrnl ve zijn zij niet zeld en omgeveu. door
lieclen . rlie, hetzij uit 011kunrle, hetzij omda t zij bij de ,·ere 1schte
aangit'Le voor rle n b uq.;«~ l'lij k< ·1 1 s i.a nd geen hclan g· hebbeu , en er

niet nan denken om die formaliteit waaraan wellicht nog verplaatsing en daardoor onkosten kunnen verbonden zijn, te ver vullen.
In den zin der wet kunnen dus de belanghebbenden ontbreken.
Zoo wel de Staat als de in gezetenen hebben een onmiskenbaar
belang bij bet regelmatig houden der r egisters van den b urgel'lijk eu
stand, ook in de koloni ën en veel m eer nog dan de kolon ie heeft
het Moederland à aarbij in den regel b ela ng, omdat het juist de
altlaa r aanwezige betrekkingen van den in de kolonië n overledenen
J~uropeaan zijn, die in de eerste plaats b et be wijs van het overlijden
van bunnen bloedverwant zullen behoe\' en.
De vraag wa s dus of d e maatschappelijke toestand der Oostlndische bezittingen toeliet, om, zonder a fwijking vast te homleu
aan he tgeen r echte n::; is in het ~Ioederl a.nd, en slechts bij wijze
van navolging in de wetboeken voor Indië werd overgenom e n.
Afwijking va n bet rech tsbegi nsel in het bul'gerlijk wetboek
necler aelegd wordt niet a.lleen gebillijkt, maar beveelt zich aan ui t
het o~gpunt van het openbaar belang en van dat der ingezetenen
van den Staat.
Ook zullen niet lich t verzoeken door het Ope nbaar Ministerie
gedaan worden, wanneer de aanleiding niet door belanghebbenden
is gegeven, wien he t dikwijls b\j den g r ooten afstand, aan r elatWn
ontbreekt om zelve zoodan ige zaken te doen behartigen; en daarom
is het hoogst onwaarschijnlijk, dat zij de handelingen van het
Openbaar Ministerie, in hun belang verricht niet zulle n goedkeuren
en daarin genoegen nemen.
Volgens artikel 845 van het r eglement op de rech tsvordering·
worden de belanghebbenden bovendien , zoo niet op r equisitor van
het Openbaar Minis te rie clan op bevel van <len Raad van .Justitie
zei ven, opgeroepen, en ook daardoor bestaat geen gevaar voor te
lichtvaard ig e wijzig ingen of aanvullingen van akten .
De r ed enen, behalve nog de overweging dat de bevo egdheid
van het Openbaar Ministerie eerst aan vangt bij gebreke van aanwezige belan gheb benden en dus niet bestaat bij het stilzitten van
zoodanige belanghebbende n, hebben er toe geleid, dat bij het
Koniuklijk Besluit va n 30 Maart 1855 ro. 71, is goedgekeur d geworden de publicatie va n :28 Mei 1854 (Staatsblad No. 40), waarbij
de inschl'ijving en verbetering de r akten ,·an OYerlijde n van
E uropeanen, bij g ebreke van aanwezige belangh ebbenden , i::; verIdaard d'ordre public. (Besluit rnn 14 November 1855 No. 8.)

Het bewijs van afstamming van wettige kinderen.
Art. 261. B. W. De af',;tmnming van wettige lcindCl'en
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l>ewezen doo1· cle alcten i:an geboo1·tcn fa de ngistm·s van den l11l?'gerlfjke11 stancl ingescll1'even.
Bfi q_gb1·e'/s.e uan zooclmJ.ige akten is li et ongJ}§Él.,Ol'cl bezi:t Vfl·ll .!f.mi
s~a?J, w_eltig k incl v_olcloende.

Art. 264. B. W. B{j gebreke v lln eene :ûcte uin geboo1·te en onaf-.
geb1·olcen bezit v an staat of' wannee1· het ktnd oncler valsche naa m of
als gebo1·en uit een n tder of eene moeclel' cli e onbelcencl z !)'n, i n de
?'cgisters is 'ingesc/11·even, kcin de a(stmnming cloo1· getuigrn l>ewezen
wonlen .

Het bewijs van het bestaan des huwelijks.
Art. 100. B. W. !let bestaan van een huwelijk kan niet
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wonlen bewezen dan rloo1· de akte vnn deszelfs volfrekking, in <11•

1·egisters van den biwgei·lijken stancl ingescln'even behoit.lens de gevallen
bij cle v olgende cwtilcelen vo01·zien.

Art. 101. B. W. Wanneer het blijkt dat e?· geene 1·egisfe1'S hebben
bestaan of dat dezelve zijn ve1·lo1'en gemalct, of uo!c ctat cle huwelijksakte dam·aan untb1·eelct, wo1'llt cte genoegzaamheid rle1· bew(jzen van het
bestaan cles huwelijks ter beoonleeling van clen 1·eehtn· ove?·gelaten, mits
e?· een uite'f!:jj}c b_e!!:J vctn de?i him;elij ken stgpt ctanwezig zij.
Art. 102. B. W. De wettigheicl 'l:an een !cincl lcan itithoofcle vun
!tet gebrek van ve1·toonen cle1· trouwakte van zijn ove?·leden ouders,
n iet wol'(len betwist, incl'ien hetzelve het uite1'lijk bezit heeft van z{j nen
staat, ove?·eenkom.stig z{jne gebool'tealcte, en cle ouclel's openlijk als ma11
en 'l>rouw hebben geleefcl.

Art. 28. Rt. 8. S. De ambtenaren van den burgerlijken stand en
andere be~rn.arders zijn, iede r voor zooveel hen aangaat, aansprakelijk
voor he t richtig houden en bewa ren der registers.
Elke verandering, elke ve r valsching in de akten, elke inschrij ving
op een los blad, mitsgaders a lle overtreding tegen de voorscli ri flcn V:lll
dil r eglement begaan, kunnen aan de parlijen g rond opleveren, om legen
die ambtenaren of bewaarclel's schad e vergoeding· te eischen .
Ingeval van overtreding ('1) tegen de voorschriften van dit r eglement
begaan , kunnE} (2) die .Jl!.D blenaren en b ewaarders voor zooverre daartegen niet hij de wettelijke bepalingen op het strafrecht is voorzi en, cloo r
den Raad van Justitie worden verwezen in een e _g~e niel Le bove11
g_~andê_d.!l. som van honderd g.E.l§en.
Bij de wette lijk e bepalingen op de burgerlijke rechtsvordering, word!
tle proces-orde op da t stuk ·r norgeschre ven.
(1) Omt1'ent miscfrijven

en ove1·t1·ecling do01· de ambte11m·en van

clen bw·gerlijken stand, en clo01· bijzonclere pe1'svnen begaan tegen <le

Art. 29. Rt. 8. S. lfel Openbaar "M inislerie bij de H.aden van Justilie
is ve1·plichl de te r griffi e ove1·gebrachle registers en <le daaraan gehechte
s tukken l.e onde rzoeken en van deszell's bevinding binnen de zes eerste
maanden ('l) van elk jaar, proces-verbaal op te maken. Het is bevoegd
om inzage Le nemen van de dubbelen, welke niet t er griffie berusten ,
rl och zonder dezelve te mogen verp laatsen of doen verplaatsen .
Ingeva l van overtreding of misdrijf, zullen zU de daaraan schuldigen
:lmblshalve ver volgen.
Een n-eaulhenliseerd afschrift van hel bovengemelde proces-verbaal
van berindino· wordt dool' hen binnen ::w hl dagen na de opmaking ingeo
G
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zonden aa11 den Procureur-Generaal bij het Hoog- Terechtshol.
(1) Processen-verbaal na ~en termijn van zes m~anden opgemaal~t,
kunnen tot O'l'Ondslag van m te stellen vervolgmgen dienen mits
de verjariug~termijn van drie jaren in a r t. ..J.03 S. V. vermeld niet
verstreken is. (T. R. XLVIII, 201.)

Art. 30. Rt. 8. S. Zooals het is gewijzigd bij Staatsblad 1905 No. 312.
Op die µlaalsen, waar de griffte van den Raad van Juslilie en het kantoor
rnn den ambtenaar van den burgerlijken stand zich in heLzelfde gebou w
IJevin clen, zu llen de ove reenkomstig arl t. 17 en 18, te dier grifl1e ingekomen r egisLe rs, dadelijk na de qpmaking van h el p roces-verbaal, bij hel
vo rio·
al'Likel bedoeld ' wo1·den oven:rebracht
naar eene andere, bnilen dal
û
v
g-rLou w, door he l hoo f'd Yan hel geweslelij k besl uur aan te wi.izen bew.aarpl:1.a ls.
Art. 31. Rt. 8 . S. De akten v:ln den burgerlijken stand en cle aanlcckeningen , we lke in de registe1·s moelen gescl1Cedcl1, zÜÏlen kosteloos
wol'den ing·eschreven .
.........................

---
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voo1·sclwiften van clit 1·eglement, voo1· zoo vel' z?j 11 iet onllc1' cle bet?-ek/cel·i jke
m·tikelen zijn behanclelcl, zie m en cle cianteelceningen op rwt. 86 van dit
1·eglement.

Art. 32. Rt. 8. S. Dit a1'likel is vervallen bij Staatsblad '1 873 No. ~5 .f 0
. 'lcuilsblad J887 No. 207 en 1889 No . 6(1. Ool'sprnnk elijke redactie : .Hel

(2) De oplegging van straf ter zake van deze over t reding· is
blijkens het woord ,,lmnnen" aan bet oordeel van den r echter
overgelaten, die zal hebbeu te beoordeelen of de overtredingen
willens en wetens zijll b egaau. Dit artikel bevat cene uitzondering
op artikel 167 S. V. (T. R. LV, 265- 266 en LVII, 201.)
l\fr. G. Diepbuis over artikel 27 van het Nederlandsch Burgerlijk
W etboek overeP-nkomende met artikel 28 van dit r eglement spr ekende,
zegt op bladzijde 322 van zijn . Nederlandsch Burgerlijk !{echt" dat
de wet in het a lgemeen de ambtenaren vau den burgerlijk.en stand
en andere bewaarders, ieder voor zooveel hem aangaat, aansprakelijk
verklaart voor het ricbtig· houden en bewaren der registers. i e zijn
dat, ieder voor zooveel hem aangaat en hij met het houden of met
het bewaren b elast was; doch niet slechts voor eigen daden, maar
ook voor die van hen, van wier dicns ~eu z ij gebrnik ma ken e11
zelfs voor de d11de11 van a ndereu e n voor de g·evolg·c11 vau ec11 ig·
toeval, voo r zoover hun daarbij eeu ige schuld te wijten is.

oppel'hoofd van den Japanschen lrnnclel en de Consul in China zijn niel
onde1·wo1·pen aan de verplichting tol hel lio~tden van 1·egislers.
Xij zullen van cle voo1· hen ve1'leilen akten van den burgerlijken stanll
1lt'ie een.c;luidenden opmaken, wam·uan hel eene bij li-un m·chief zal worden
'lledergelegd; tmwijl de beide cinderen bij verschillende scheepsgelegenheden
zullen wo1·den toegezonden aan den aniutenacw van bw"gerlijlcen staml le
Balcivici die dezelve in de loopende regislel's :al insch1·ijven.
De' oo1'spronlc6lijke volmachten en ande1·e stukken, bedoeld bij m·t. 24,
zullen gehecht worden aan datgene der cfrie eenshtidenûen, hetwelk bestemd
is oni in het al'chief te worden nedergelegd.
Bij rle anûel'e eensluidend.en ;:,nllen gea1ûhentiseel'lle afsch1·ifle11 die1·
volmachten en V('?'lle1·e b!jlagen geuoeyd wonlen.

1
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Overigens zullen, behoiulens het vo01·gesch1·euene bij a?·l. 165 van het
reglement op de rechterlijke 01·gan isatie en het beleid dm· Justitie doo1· het
opperhoofd van den Japanschen han del en den Consul in Chi1;a worden
opgelegd, en te hunn en aanzien geldig z ijn, de voo1· de ani blenaren van
~n bw·gerlijken stan d in het algem een verbindende bepalingen, voorz oove1'
die op hen toepasselijk kunnen zijn .

Art. 33. Rt. 8. S. De ambl enaren van cleu burgerl ~j ken sland en
andere h ewaarders zijn g·erechligd om boven de kos ten van h el zeITe l de
volgende r echten te hefTen voor de uito"ifte va n aittën-~a;de,;-b~7rrer0
lijken stand.
"
·
Voor de uitgifte va n een ak te van g_eboorte, erk en_uing, naams- en
voornaamsY.er and e ring, overlijd en of huwelijksafkondiging _{ 2.= .:
V?or dle van een huwelijksakte en van een akte van ech tsch eiding~- .
Uit he l bedrag dezer r echten zullen door de ambtenaren van den
burgerlijken stand worden 0o·oed aemaakt
de kosten van het benood i<rcl
0
0 e
to t het houden der registers.
Aan a lle t ol de land- en zeem acht behoorende p ersonen IJenerl.en
den r a ng van onderofficier, mitsgade rs aan behoe ftigen zu lleu de af'schtillen en uittreksels der a klen va n den burgerlijken s tand kosteloos
en \'!'ij rnn zegel word en uitger eikt.
De verschillende circulaires betreffende her. al of 11iet i11 rek"ening
brengen van zegelkosten, leges en kosten voor legalisaties bij het
opmaken der akteu en bet uitgeveu der uittreksels uit cle registers
van den burgerlijken s tand zijn ::;:unengevat in b?i"lage La. E.

Art. 3 3a. Rt. 8. S. Staatsblacl '.l 8!J5 No. 9. Te Batavia, Semarang-,
Soe ra ba ia. P adana- en Ma lrnsser word! iederen '\Voensd:vr e n Do11cl erdarr
~
0
"'
overa l clLle l's ied<~ 1·en W oe 11sdag , Vi\Jl g uur v<'1 tJI'- Lol 3 uur n a middags
gelegenh eid gegeve n Lol huwelijksvo llrekking.
Staatsblad 1895 No. !J. Voor elke l111we l ~jk s
voltrekking buiten h e l gebouw, waar de akten van den burgerlijk en s tand
opgemaakt worden, of op een dag en uur, daarvoor ni et bestemd. is de
a mblenaar van den burgerlijken stand gerech tigcl, behalve heto·een kr~ch Lens
~rtikcl 33 kan gevorderd worden , een bedrag_ v~n- f_J_Q.- b (tien g ulden)
m rekening t e b ren gen.
Indien even wel door een e ve rkla ring van het Hoofd van Plaa tselijk
B~stuur van het onvermogen van pa rtij en blijkt, geschiedt de in de vorige
a linea bedoelde l1mvehjksvoltre kki ng lmiten he t gehouvv, waar de :t.kl e11
van clen burgerlijk e n s la nrl opgemaakt wo rd e11, eveneens kos teloos.

Art. 33b. Rt. 8. S.

Art. 34. Rt. 8. S. Tllschrijvingen en aa ntcekeningen van geboorten,
huwelijken en ste rfgevalle11 , v<'1<'11' cl e invoering van cle regislers van den
burgerlijken slanrl, ingevolge rl e des tijd s bes laan hebbend e \re llen of vast e
gebruiken gedaan , blij ven leu a anzien rn 11 clerzelve r bewijskracht, me t
in scl1rijviugen in de registers van den burgerlijken slancl ge l~jk gesteld.

Art. 35. Rt. B. S. Staatsblad 1907 N o. 56, ten ee1 ·ste: De boek en,
registers en a nd er e besch eid en, \Yaarin de bij he t vorige artik el vermeld e
inschrijvingen en aanleekeniugen van geboorlen, huwelijken en sterfgevallen ve rval zijn, worden be,rnarl in 's-Lancls ar chie f te Balavia.
De Landsarchivaris zal uitsluitend bevoegd zijn, t egen betaling van
l1e l versclmldigde zegeh'echl en vergoeding van schrUfloon, uittreksel s uit
de meer bedoelde b oeken, regis ters en ande re bescheiden af Le geven.
Het besluit in Stbld. 1850 No. 20, bepalende, dat de boeken ,
r egisters en andere b escheiden, bedoeld bi.i a.l't. 34 van dit r ecrlement
in de residentie Timor a angeho_t;tden, zullen b ewaard w o~den bij
den ambtenaar van den burgerhJken stand te Koepaug, is in Yerba nd met de ordonnantie in Stblcl. 1907 No. 56, bij da t vau bet
zelfde jaa r No. 57 ingetrokken.
Bij Stbld. 1836 No. 46 is r eeds bepaald clat alle boeken , r egisters
en andere stukken, bestemd tot het inschrijven der a kten vn n geboorte
of doop, van huwelijk of vnn overlijden en gehouden tot op het
tijdstip dat het reglemen t in Stblcl. 1828 No. 50 is begonn en van
kracht te zijn in geheel Nederlandsch-lndW, moesten worden overgebracht ter griffie van de Ra den va u Justitie, onder wier rechtsgebied cle gemelde boeken , registers of stukken gehouden zijn.
Stbld. 1882 No. 34a, ten Lle : De dubbelen der registers van den
burgerlijken stand, die, k1•achte ns artt.17, 18 en 35 van het reglemen t
op het houden der r egis ters vau den burgerlijken stand (Stbld. 1849
No. 25) tot n og toe w ord en be w~tard ter griffie v~m de Raden vau
Justitie te Amboina, ·Banda en Terna te worden overgebrncht tel'
griffie van den Raad van Justitie te Makassar, terwijl bij al't. 58
va n het Stbld. van da t j aar No. 22 de griffier dier r echtbank bevoegd
werd v erklaard om daarvan uittreksels te geven op gelijken voet
en g elijke wijze als de met de opmaking der akten belaste ambtena reu.

Art. 36. Rt. B. S. De welle lij ke bepa lingen omtrent de verbe tering
der akle11 van den burger lijk en slancl, zullen mede toepasse lijk zijn len
aanzien va11 de in schrij vingen en ilantee ke11ingcn bij de l.\rec voorgaande
artik e len bedoeld; zulks evemrel met dien ve rslande, dat die verbe teringen
zich zullen moeten bepalen tol wcrk elij k b estn ancle inschrijvin gen eu nanteekenin gen en a lzoo geenszins znllen mogen \\·orden uitgestrekt tot de
aanv11 lling van ontbrekende a klen.
(Zie aan t. op art. 27 ).
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TWEEDE AFDEELING.
Van de Akten van Geboorte.
Art. 37. Rt B. S. De aangifte van geboorte zal Linnen cl l'ie dagen ('l)
of' wann eer de geboo rte hee f't pl aa ts gehad op een a fstand van meer cia11
~ pa len ·van hel geboll\r, waar de akten van den burgerlij ken sla ml
worden opgemaakt, uiterlqk op den Lienden dag ('l ) n a dien der beva ll ing
moeten worden geda~n aan den plaatselij ken ambtenaar van den lmrgerlij ken stand, in tegenwoordigheid, of, in het geval voorzien bij arl ikel 15,
op sch ri ftelij ke bevesti ging van twee getuigen. Die ambtenaar zal daa rvan
dadelijk eene akte opmaken.
Hij is bernegd om zich ler plaatse der geboorte te begeven en tr
vorderen dat het ldnd aan hem worde vertoond.
(1) De ternüjneu van drie of tien dag en mog en nie t overschreden
worden ; de dl1K., der beva lling_ wo rdt echter niet medeg erekeud,
zoodat eene geboorte, welke b illï1en êen a tsta nd van iîïir1der dan
t ie n palen va11 het ge bouw, waar d e a kten w orden opgemaakt, b.v.
des Zaterdags heelt pl aats g ehad, uiterlijk op Dinsdag daar opvolgende
moet worden ingeschreven. De vraag of de a mbtenaar van den
burgerlijk.en stan d ook des Zondags verplicht zoude zijn eeóe ak te
op te mak en, vermeenen wij toestemmend te moeten beantwoorden.
(Mr. Tollens, Ind . Secretaris, blz. 459.)
Da t de we tgever den a mbten aar van den burger lij ken stancl
d es Zoud11_gs g een ~cautie heeft willen geveu , bl ijk t o.a . uit art. 107
Neder la ndsch Burg eli.fKVvetboek, overeenkomende met art. 52 van
het Burgerlijk \ Vctboek van N ederlandsch-Indië , volgens hetwelk
de huwelijksafkondigingen op Zon dag moeten geschieden . (blz. 102
Keel . B. W. door Mr. E. van Lier.)
-

De v~chti ~ van den ~~r ~ aangifte van de geboor te
van zij n · n b innen drie dagen , b estaat mêF,wanneer bij b ij de
geboorte niet tegenwoordig is ge weest, ook al k omt hij binnen de
d rie dag en in de ech telij ke won ing ter ug . (H. G. T . H. X X fII, 209.)
De ambtena ren van den bu rgerlijken sta nd zijn verplic ht te
a llen tijde zelfs zo nde r ondeJ'scheidiug tusschen zon- en werkdagen,
aan de ingezetene n de geleg enheid te verschaffen tot het doen der
bij art. 2!:l van het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek , (= a rt. Hï
van dit reglement) voorgeschreven aang ifte, zoo lang de daar toe bij
d e wet gestelde te rm ijn n iet is verstr eken. (Gem. Stem No. 623 .)
De wet schrijft niet voor, dat de wettige feestdagen niet zullen
mede gerekend worden ond er den termijn voor de aangifte vm1
geboorte f' ll de daar van op te ma ke n a kten . De inschrijving is in
strijd met de wet, indien die plaats ha d op een dag later dan den
derden dag nit tlieu der bcva.Jli ng om reden dat de derde dag was
ee11 ~e pink:;terdag. (II. K 29 :\! aart 1850 W. v. h. H.. No. 1061.)

.
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Bijaldien eeue aangifte gedaan wortlt wnnneer bereids dr ie dagen
of wu nneer de geboorte !1eert plaats gehad op een afstand van meer
dan tien palen van het gebouw, waar de akten van den burgerlijken
stand worden opgemaakt bereids tien dagen na de bevalling verstrek en zijn, moet de ambtenaar van den burgerlijken stand den
aangever ver wij_zen .!!aar ..-den Raaç!_ Yil_.n_Ju~titie en diens autorisatie
al\vacht.en om~ge_yorderde a kte ..QE_te maken. llie_verder T . n.
X rr,g-'cn v . en X I, 308).
Voor het ter zake door den aangever intedienen rekest kan
g evolgd wor den model La. P.
Daar h et verzuim van tijdige aangifte van geboor te een strafbare
ha ndeling daarstelt, moet m .i. evenals in Nederland, door den
ambtenaar va n den burgerlijken stand een proces-verbaal (model 0.)
w orden opgem aakt en ingediend aan den Officier van Justitie.

Art. 38. Rt. B. S. W anneer de geboorte heeft plaats gehad op een
:tncler eiland, dan dat op hetwel k de amb tenaar van den burgerlijken
sl:tnd is ge vestigd, gelij k mede, wannee r he t gebrek aan middelen van
gemeenschap tusschen de plaals der geboorte en die waar de aangifte
moel geschieden, ofschoon beide op hetzelfde eiland gelegen zUn, de opvo lging der in hel vorig artikel vervatte bepalingen onmogelijk maak t,
Z11 llen de betrokken personen kunnen volstaan met de t~1ding der bij
a rtikel '15 bedoelde s~~~J$:i[le (1), bij cle~te zich daartoe
voo rdoençl.e ~·e J errenh eicl .
- Deze aangifte moe t echter uiterlijk op cl.en tienden d:-tg na dien der
IJe val 1ing in geschrifte zijn gesteld.
(1) De ambtenau van <len burgerlijken stand, die eene schriftelijke
a ang ifte van geboor te inschrijft, welke niet overeenkomstig het bi.i
art. 15 bedoelde formulier ii; ingericht, maakt zich i;chuldig ntlll
cene over treding van dat a r tikel.
De schrifteli.ike aangifte van geboor te mag geen erken ning vnri
natuurlij ke kinderen bevatten. ('I'. R. X I , 309.)

Art. 39. Rt. B. S. De a:u1gifle cl.er geboo rte van een kind zal door
de11 vade r moe len wo rden gedaan, nf, bij gehrcke ( 1) Yrin dien door de
€2E11eeshee ren, heel meesters, Yroed meesters, vrned v l'llll wen of :tnrlere perso11cn (2) welk e bij de bevall ing zij n tegenwoordig geweest of 'rel wanneer
dr moed er huilen ha re wo11ing (8) bevallen is, door den l!~.!~.9.Q!l~ ll
,,·icns hu ize liet kind geborc11 is.
In dien de h_eY:llling heeft plaats gel1ad in een gast.huis or in een gevan genis za l de aangirte bij geb1·eke ,·an den ~ r gedaan word en rl on r
licl 1100[1 of doo r een hecl ienrl e van zooclanig ges lichl.
(1) Ouder de woorden : "bij geb?-elce van eten vaclei·'', wonl.t verstnm1 zoowel het ge.val dat de vader afwezig of overleden 1s, als
het geval, dat hij in een wettelijkeu zi11, Hiet bekeud is. Dit is dnn
bet geval, wnnneer het ki11tl buiten huwelijk ''erwekt is. (Vergelijk
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a rt. 250 en 287 Burgerlijk Wetboek en ook bladzijde 1:24 van het
Handboek voor d en Notaris van Mr. 'I'ollens.)

volgorde te wi 1lcn daarstellcn (:Mr. J olies in l{cgtsge l. b!}blacl 1 46
No. 660 .)

l!it de akte moet blijken dat de aangever bevoegd is to t d e

Uit de woorden persor!!J!!:... cli,E_ bfj Q<i. bci:allina zij n tegcnwoonffg
geu:cest k a n me n opma kenaat geen a ch t belioeft të wo1uen gesfag·en
Oj)ëcne volgorde der personen, die tot de aangifte b\i de wet verplicht
zijn. (Van flensden, Handleiding· 20.)

aang1 ft~, daarom moet, als een a nder clan de vader de aa ngifte
doet, die ns ont~tentenis worden vermeld. (Gem . Stem. No. 1850.)

Ben vader, die ter ve_rvulling zijner d ienstplicbten dagelij lu; op
de uren waa rop de aangifte van geboorten geschieden kan, buiten
de plaats waar de aan g ifte geschieden moet, vertoeft, moet in den
zi.n tl~~· wet g eacht worden te ontbreke n, zoodat op d en geneeshee r,
dte b1.1 de bevalling tegenwoordig wns, de verplichting tot aangifte
rus t. l{ecbtb. Dordrecht 26 October 1888. (Gem. Stem. No. 1946.)

De w et bepaalt de volgorde der per sonen, die bij g ebreke des
vndcrs tot de aangifte geroepen zijn; het ligt in d e rede dat..Qes kundigen
d aa r toe het eerst in aanmerking lfo men r n ook d aartoe verphëlit
zi.in, doch het kan ook ge~euren dat g een deskundige bij de g eboorte is
t eg enwoordig geweest alsdan rust die verplichting op Jamil iebetrckking,e n of bu~n welke daarbij tegenwoordig waren. (Vnillant, 123.)

Bij bevalling op s traat blijft de vader toch het eerst g e houd en
de aangifte te doen. (Gem. Stem. Xo. 1364.)

Als een tot bijsta nd eener vrouw g eroepen g·eneesheer meer
dan een uur gekomen is, het kind afgescheiden van de moed er en
aangekleed g e vonden h eeft en niets anders doet dan de nageb oorte
ve rwijderen, zijnde geen m eerder e verloskundige hulp noodig geweest,
i:; hij niet tot aangifte verplich t daar hij niet kan worden g ezegd
bij d e bevalling te zijn teg enwoordig g·c weesr.. (Hooge Haad, 16Juli1859
Hcgtsgcl. bijblacl 1860 No. 127.)

.. Bij gebre~e van d en vader kan d eze, of een a nder per soon, die
b1J d e bevallmg is tegenwoordig gew eest, niet vervangen worde n
cfoor een ander, wien hij daartoe bij authentiek e akte vol macht heeft
verleend. (Vailla nt, blz. 122.)

De .man moet de aangifte doen en de akte teekenen als zUn
vr ouw is bevallen, ook indien zij zoolang fe itelijk gescheiden zijn
dat het zijn kind niet wezen kan omdat hij, zoo lang de on wettigheid
: a n het kind niet bij rec hterlijk vonnis is ui tgespr ok en, d e rnder
is v?lgens de w.~t. In d ie aangifte e n onderteekcning ligt geen verk ~ armg dat ~et Z1Jn kind is omdat hij slechts voldoet aan d e ver plicbti11g
die art. 30 JO. ar t. 305 Nedcrl. B. W. (= art. 39 vnn dit Reglement
juncto a 1:t. 250 B. W.) h em oplegt. (Gem. Stem. No. 155 1 e n 1552.)
I s het kmcl echte r vóór den 180•0 dag des huwelijks g ebo1·en da n
s t~'.'1-' t den ~an blijkens a r t. H06 Neder!. B. W . (= ar t. 251 B. W.)
VrlJ d e a~g1fte .!Ü.~Lt~ d<;Leu en niet~~ te~ken(! n.
De vader is verplich t aangifte de doen va n d e o·eboorte uit zijne
echtgenoote van een kind, waarva n d e wettigh eid i~gevolgc art. 25~
B. W. doo r h em wordt ontkent e11 ter zake eene akte va11 ontkenn ing
(die te n overstaan van een no taris moet geschieden) wi l opmake n.
De veq~tin g_ tot aangifte der geboorte van een kind rus t
111 de eerste plaats op aen ~· en d e ontstenten is va n c.lezen m0et
vaststaan om d e verplichting tot aangifte d oor anderen te kunnen
aannem en . (Hooge Raad 18 December 1882 Gem. Stem. No. 1642.)
.

(2) Een i ~,.ç!&r, die tegenwoordig is gew eest bij eene be ~{!:!!!,gg
eene vrouw, behoorende tot de Jili:troQ?csche be'WJl<inh, h; ve rpltcht, volgens a r t. 39 van h et reglement op het h oud en d er re o·isten ;
va.n den bmgerlijken stand, binnen de bij de ar t ikelen 37ben 38
van dat regl eme nt voo r~schrnven termijnen , daarvan aangifte t<·
d oen. (Art. 262
E. en 26H
-~
op d en am btenaar van d en bu rgerlijken stoud, die weet, dat
een kind geboren is , waar van hem geen tijdige aangi fte g·ed aa n
werd, rust d e verplich ting hier van aan het Openbaar J'vfinisteric·
k en n is te geven.
v~n

X

s.

s. n

M

-

Als de w e~gever hier volgorde gewild had, zo u hij h et even als
elde rs hebben uitgedrukt en achter het WO<Jrd v1·oeclvrouwe1L de woor cl1·n
of' b·ij geb1·elce van cleze hebben doen volg e n. Doo r integendeel ic
sprekeu van v r o<·clvrrmwr n of mule1'e p e1·sonen h eeft !Jij g etoond geen e

Artikel 30 Ned . B. W. to vernenkomend e met art. 3!) van di t
reglement) is toepasselijk op zulke personen, die als vroedmeesters
bij de bevalling tegenwoordig zijn geweest, ook wann eer zij d en
g raad van verloskundige nog niet verworven en a ls lcrrling d e
ve rlossing ged aan hebben en wa nneer de vroedmee:;ter door toeYal
slechts gcdceltel\jk daa rbij geweest is. ( Hof Utr echt, 7 September 1841 ;
W. v. h. R. No. 232.)
Een migdc1jarige k~n aci.ng!f~e ccu er geboorte doen , omdat zij
lof hij) bij dit a rtikel niet is v rijgesteld. (Geûï. Stem. "ö. 746, l 106.)
.\.Is een vrouw

~ Je.i.a:w~.gw.JWJ.1J\g.h SJsl i s , b~i{~le n ,

,.he:; niemand !Ot . aan°·jite verplicht omdat de we t in dit geva niet
heelt voorzien. [Gëm. Stem 2031.) Zij lrnn in dit geval bij rek est

,

aan d e r echtba nk de in schrij ving- de r creboorteakte verzgske n.
(Rechtbank , Arnhem 23 Juni 1873'J
Als ni ema nd bi.i de geboor te is geweest dall de vad er, deze ziek
is en daarna ~tcrft, i:; de moeder to t de nangiftc verplicht. Daar
deze dit in de n r egel niet binn en d e 3 dagen kan doen, moet de
a mb ten aar haa r n aar de rechtbnnk verwijzen om machtiging daar t9e
aan te vragen. De a fwijkin gis d a n gevo lg van omstandi.ghed~ en
oVërm acb t. (Vai ll ~w t, 12<-i Gem. Stem . No. 1304.)

-

-

ne plaats van <lang·ifte voo r ec11c a k te van den burger lijke n
stand kan geen an dern zijn, da n die wanr d e r egi::;te rs zich bevinde n
cl. w. z. het bureau va n d e n burg'C:rlijke n stand ; vin dt mitsd ien een
an.ngever dat bureau geslote n, d an is hij <lnard oo r verhinderd aan
zijn e verplic hti n g tot aangifte, a lthans op dit oogenblik te voldoen;
hij behoeft zich a lsdan niet te wenden to t d en persoon van d eu
a m btenaar, die toch alleen op ' 'oorbed oclcl bnrean d e a kt e nrng
opmaken
Wanneer op den la11tst('11 clag van d en t·e nnijn v a u 11<1n g iftc
cene r geboorte de aangever het bnn·a u ,·a11 de n bu rgcrlijk eu stand
O'esloten vi nd t, da n maakt die aang·t:ver, door den e,·en bedoelde n
fe rmijn te oversc hrijden, zic-11 niet schuldig aan de over tred ing van

30
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art. 448 Ned. Sr. a rt. 262 •. E. en 263 S.
en Gem. Ste m. No. 2564.)

r.

eeue aan g ifte van geboor te, welke schriftelijk geschied t, geene e rk e nn ing v a n een natuurlijk kind kan plaats hebben . Op welke wijze
de aa nhef eerier overschr ij ving in het r egister van den bur gerlijken
stand moet luiden, is te zien uit model La. G (§ 12 T .)

(Il. R . 1-10-1900

\3 ) Wann eer de moede r buiten bar e woning is beva llen, rust
?P d en v ader , zooals in ied er a nder g e val, wanneer hij a an we zig is,
m d e eerste pla a ts, d e verplich tin g· tot he t d oen de r ua ug il te, d och
bij g ebrek e Ya n dien, moet de aang irte g escbieden, door den persoon
t~E_.~ huize (waaronde r natuurlijk niet de eigenaar maar d e
be wone r ver staa n moe t wordeu, die, hetzij man of vrouw aan het
hoofd staat) d e bevalling beeft plaats g ehad. (§ II, T .)

De verplichting van d en va d e r tot aan gifte van d e g·ehoorte
,-a n zij n kind binne n 3 d agen, bestnat niet, wa nneer hij bij de
ge boorte n iet tegenwoordig is geweest ook a l komt bij binn en de
drie dagen in d e ech telij ke woning terug-. ('l'. R. XXUI, 209.)
De am btenaa r van d en burg·erlijken stand m oet onderzoek e n
of d e aa ngever tot het d oen der aa ng ifte bevoegd is, d aar art. 27
Ned. B. W. (= a rt. 28 van d it r egleme n t) hem aanspr a k el ij k stelt
voor het richtig h ouden d er reg·isters d.i. n ie t alleen om te onderzoek en, wa t voor d en inh oud d er akten n oodig is, maa r ook om te
handelen, volg ens hetgeen d e we t v oorsch rijft. (VaiJJnn t 132.)

Art. 40. Rt. 8. S. De ukte vilu gebourle ('t) w l behoudens rl e h cpulinge11 vau ar tikel H voo r de ak ten vun deu burgedij keu s tand in hel
algemee11, vermelden:
·l 0 • hel jaar, de maand , den dag", he l uu r (2) eu de plaals (3) 1lcr
gehoor Le;
2°. de kunne van he t kin«l eu de voo rnameu (4), welk e aa ll l1 etzelvé
zullen \rürdeu ger
·even -'
. 0
3°. cle voornameu, uam en, liet bcrncp ett de wooni-ilaa ts de r 011rle rs;
4°. de voornamen, uame11, den oud erdom li el beroep eu de woonJllaa ls des aangevers (5).
.
Geen e uamen van bes taand e geslachten zull en als rnornamen aau
li et kiud mogen gegeven wo rclell Lea wa re die geslach lnamea tevcus gebruik elij ke voornamen mochten zijn.
Ingeva l krachtens l1eL ;w.n Ch risle n-Inla11ders voo rbeh ouclcn rccl1 L
(S taatsblad 185t No. 70, -!81H No . M2 en '"f' S"B"5 No .· Ü35) urn zich aan
de voon;cliriften omt rent lie t lio11Clen cle t· regis te rs vau deu burge rl ij ken
s tand voo r Europeane11 eu daa rrn ccl e gelijkgestelde perso11en in Nederlandsch-Iacl ië Le onclen ve rµ e11, ru_u1gifte van de geboo rte van ceLL kin d
wo rdt g·eclaau, '"o rdl in de a kle teve11.· vermeld dal de ouders zij n
Christen-Inla1Lders (6). (Slbld . 1907 No. 253.)
1

1

1

(1) Een algemeen m odel van een a kte v an g-cbool'te wor dt gegeven onder No. Il, waarin verschillende g·evallen zijn opgenomen,
die zich k u unen voordoer.1.
Een model van een schl'iftelijkc aan gi fte van geb oor te waa r van
reed s in de aanteekeniug· op a rt. 16 is g·espr oken, wor d t gegev~n
onder No. 111, waar bij wel iu bet oog m oet w orden gehoud en, dat rn

Wegens een geboor teaangifte zonder -rermelding van naam of
woon p laa ts der bevallencle vr ouw kan de amhtenaar van den burger lijke n sta nd geen e ak te opmaken, zoodat hem geraden is den Offi.cier
va n Justitie h e t g·eval mede te déelen . (Gem. Stem . No. 1726.)

'

Indien een geheel on bekende vreemde vrou ''" bevalt en onmiddelli.ik
daarna ster ft, moet hij, die tot de aangifte der geboor te ver plicht
is, d e voorna men, die het k ind hebben zal, opgeven en is h\j derh a lve bevoegd die te bepalen. Overigens moet de akte worden opgemaakt zoo goed als in die omstandigheid mogelijk is. (Gem .
Stem. No. 1775.)
Men zie over de vermelding in geboorteakten van den naam
des
vaders na dieus over l\jden, ingeval van echtscheiding of bi.i af/
1 wezigheid de aanteekening op model ll.
~ tc.J...Ct- <:.-1,..t:f..-;,
Wannee r tva~Ç.Jin.gen worden g·eboren, is het niet twijfelachtig
"ttr11 Ü cl - 1..dat ~~dei· lcind e~n a!!onderli,ike akte van gebo2r ~e moet wor den
k0'. r t ~~ opgemaak F.'2 ·
I mmers de wet vordert niet de opmaking eener ak te, om de
t· .J111 ~ . " (.
I .
cl nad d er b evalling te constateeren , maar het dqel der wet is, om
d adelijk: bij zijne in tr ede in de wereld, de rechterlij ke eenzelvigheid
ede...,
van den men sch te verzekeren , tot welk einde zijne geboorte in ecu
openbaar reg ister wordt ingesch reven; ieder e geboqr_te is dus een
Mak op zichzelve, die eene afzond erl\jlrn a ITëver eiscbt.
~ uiten de"ze nllcszins atä oende reden, denke men eens na tot
welke ver warring de opnemin g· van twee geboor ten in eenc akte
aanleiding k an geven. Voor een del' kinderen en naderhand v oor
h et a nde re, wordt eene rectificatie van namen geboden; dit alles
w ordt in dezelfde akte door elkander op een kant geschr even en er
wordt een uittreksel geligt, ten ei nde in rechten te dienen.
Nu moet de rechter eerst onderzoek doen naar de eenzelvigheid
vnn d en persoon, di e zich a ls een der kinderen in de akte vermeld
voordoet enz., en z.
I s de a n dere overleden, clan kan de lang:;tlevencle geen g·ebruik
mak en van zij ne akte van geboc..rte, zonder daar tevens aan te
hechten de ak te van overlijden van zijn broeder of zuster.
Deze en meer andere ongelegenhcden en belemmeringen, welke
ku n nen plaa ts hebben , Leveren, het beginsel zelfs nog eens daar
g elaten, gen oegzame g r ond en op, om van iedere geboorte eene at':_
";2.n derl.!J.ke~e op te mak en. (§ 13 T.) - (:l) Bi.i de opgave van het ....!U!!: ~ geboorte, behoort vermeld te
worden , of het is van de11 dag of van ëiënïlacht, des morgens or
des a.vond s, vóór of nà den middag, vóór of na middernacht. Dit
ge ldt in het algemeen vool' alle g·evallcn, waarin de akten van den
burgerlijken stand de opgave van het uu r moeten behelzen. (§ 11 T.)

-

(3) Onder het woord "z;lacits" behoeft 11iel verstaan te worden
een zek er bepaald huis, waarvau dus d e aamluicling- zoude moeten
plaats vinden door bekendstelling van vcrponclingsnnmmer, wijk ,
b um:t, straat enz" hetgeen in Nederlaudsch-Indië niet a ltijd doenlijk
is. De ambtenaar van den burgerlijkcu stand, die het oord, de stad

4'1
eoz opnoelllt waar de g·eboorte ol het overlijden heeft plaats gehad,
voldoet aan de voorschriften van dit artikel en a rt. 6 1 § 1 van d it
reglement. ('l'. H. X, 963.)
Ten aanzien van bet g-eve11 ,·an vo1H'11ameo, moeten de ambtenaren van den burge rlijken stand in het oog houden, dat zundcr
den vrijen wil der aangevers te belemmeren, het geven van s pottelijke voornarrum zooveel mogelijk moet worden tegengegaäll. Zij, ambtenaren van den burgerlijken stand, mogen echter niet
weigeren een kind in te schrijven met den voornaam ~Hope" (W. 151, 79c.)
Het geven ,·an bekende eslachtsnamen a ls voornameJL van
kinder en, moe epaa e 1,1 • worden geweigerd en YOoral niet worden
toegestaan, tot voomaam van een natuurîijlTKind te geven den gcslad1tsnaam van den vcrmoedelijken vader, die lwt niet heeft erkend.
De voornamen worden gesteld, zooals zij door den aangever
word en opgegeven, bet is den ambteuaar van d en burgerlijk en stand
ni et geoorloofd daarin <:enige ver:mdcring te maken, tcmdj het hem
blijken moe h r, dat door onkunde van den aangever of van de ouders,
de spelling d ier voornamt>n zoodanig gebrekkig is. dat eene verhete de spelling noodzakelijk wordt ; bij zal echter ook die ,-er betet·de
niet mogen bezigen, dan met vo .r kenni s en goed vioden van den
aangever. (6ie Mr. Tollen s, Indische-Secretaris, blz. ,.16~ en T. 15.)

s

(5) De vermeldi ng in ceue akte van geboorte van de famili ebetrekking van den aangever is geen overtreding van diL a rtikel.
tW. 161 , ll9ci,)

(ö)

Door de bij Stbld. 1907 No. 253 toegevoegde nieuwe

a li 11 ea van art. 40 van dit r eglement kan de circula ire van den

Directetu' van Justitie del. 18-4-1905 No . 3637 als vervallen worclen beschouwd, met uitzondering' der waarschu wing, dat ten
aauzien der geboorteakten, welke nog niet aan het v0orschrift
dier circulaire kunnen voldoen, n.l. dat het enkel bezit vau ;,mike
eenc geboorteakte nooit als voldoend bewij::; voor het bezit van den
staat van Europeaan kan worden aangemerkt 0 11 clat het daarnm
wenschelijk is om, wanneer iemand , vn.n wic11 bet onzeker is of
hij EuroQcaan of Cg_risten.-Inlancl er is, zich o. a.. bij netäa.ngu.an
van een huwelijk , onder vertooning van een geboortcak te a ls
Europeaan voordoet, hlernaar een nader onderzoek in te stellen,
b.v. door overlegging te vragen van de gebool'leakte zijner
ouders dau wel van hunne huwelijksakte.
Voor de op te maken a.k te van geboorte a.ls bedoeld bij de
aan a rtikel '10 van dit reglement bij Stbld. 1907 No. 253 toegevoegde 3e alinen kan gevolgrl worden model lla.

Art. 41. Rt. 8. S. \i\Ta u11 eer l1 el ki11d ~ ll _!3ChL g~& is, mag
rle naam des vadel's 11irl /1ij de <tklc worde11 ver111 eld, Leu warerhe l kin d,
ltetz;ij i11 pcl'soo11 lic lzij door eeu ge1nad1tigde 1Jijzo 11 de l'lijk claarloo bij
authentiek (J ) akte a::wgesleld, erk e1111e (21.
(1)

cl. i. Notnrieele.

(~) Het uatuurlak kind door vader en moeder e rkeud , draagt
den g·esla c li tsnaam dei; vadP rs. (Arrest Jloogen l:aad der 1\'ederlanden
25-10-18ï8, Weekbi11 cl No. 4~03. )

Volgens art. 281 Bu1·gerlijk \i\Tetboek , zie hieronder , kan de
erkenning van een n:1Luurlijk kind reeds geschieden bij de acle
van geboorte oL~gelegenheid van het aangaan_ des huwelijks ,
en voorts do01· alre:iüthenlieke 11 ktcn. V"at eene authentieke akte
is kan men zien uit art. l SGS Burgerlijk Wetboek. Zoodanige
e~ n~g ka:v ook pl.g&ls h ebben door eene akte bij den ambte~~ar van den burgerlijken ._E;a!!.!!. opgemaakt. (§ 36 'r, l e Iid .)
Op welke wijze eene erkenning bij de akte v~n geboorte
kan geschieden is te zien in model 11, noot 14.
Het model eener akte van erkenning na de inschrijving der
geboorte naar aanleiding van artikel 53 van het reglement opgemaakt, wordt g egeven onder No. XIX, waaruit men zal ontwaren ,
flat er geen ander bepaald onderscheid tusschen eene zoodanige
akte en eenc akte van geboorte, waarbij een natuurlijk kind is
erkend, besta at, (ofsch oon men deze beide akten opzettelijk op
eene verschille nde wijze heeft geredigeerd) clan alleen dat de akte
van geboorte, behoudens de bij h et r eglement voorziene uitzonderingen , steeds binnen drie _of tien dagen. moet zijn opgemaakt,
lerwijl eene akte van erk enmng k an gesch1eclen op elken leeftijd
van h et kind.
Nadat de erl~enning is geschl.e_d, wordt da arvan melding- gemaakt
op dêiï"'l:ant der ~i5öorteakte, zooal · te zien is uit model No. XVIII.
Heertëie erkenning-bij eene andere authentieke akte plaats
geh ad, dan blijft h et model der aa.ntcekening op den kant tler
akte van geboorte h etzelfde, wordende alleen de woorden "bl~jkens
akte van erkenning voor clen ambtenaar van den biwge1·Ujlcen stand enz.
opgemaakt" vervangen door "blijkens notw·ieele akte enz." maar in
dat geval moet die akte aan het r eg·ister worden gehecht. ((§ 36 T.

laats te lid).
Verder zal men uit het model z ien, dat daarin de "plaats
Ller geboorte" niet beh oeft vermeld te worrlen . (W. 1053, H4G
e n 'l'. R. XLVTII 200.)
·D e aangifte van geboorte van een natuurl ijk kind , welks
moeder toî de lnlandsche 6evolking behoo1r , kan În Clëregisters
van den burgerlijken s tand worden opgen omen, indien het kine\
vóór do g-'' boor te door zijnen sedert overleden t·oi de Em·opeeRche bevolking beh oorenclen vader met toes temming der moeder
is erkend. (H. G. T . R. XXIV 63).

De artikelen van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien der erkenning
van natuurlijke kinderen met aanteekeningen daarop door Mr. C. A. de Jongh
volgen hierondflr.
Art. 280. B. W. Doo1' het erkennen van een natuw·lijk kincl
wo1'clen b1l!l'gC1·l·(jlce fJei?'ekki11!Jen geboren t1tsscli en dat .!f.f.:!:.cl en z'fjnen
'!2!!:..e1· of' ztf!!~, moeder.

Du::; niet alleen de vader maar ook de moeder kan een natuurlijk Js,iuÇ!._~1']·~00. Mëii' verwarre de aangifte van geboorte,
welke de wet vordert, niet met de erkenning-, die vrijwillig is.
Erkenuiog van een natuurlijk k iud kilo niet stil zwijgend, zij
moet uitdrukkelijk g·cschiedcu . Eenc moeder, die bij het huwelijk
vm1 haa.r na tuu1·lijk kind tegenwoordig is en daarin toest0mming·
geeft, moet niet geacht worden dit stilzw ijgend te <' l'kcn neu m. a.w.
uitdrukkelijke erkenning moet voorafgaan.
H. van Houten, Burg. Stand.
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b.v . bij eene uilerslc wilsbeschikking mits het kind daarin met
r onde en duidelijke woorden erken d zij.
. Bij een olograph isch testament k un nen de erken ni ngeu ech ter
m ei plaats h ebben, omdat de olograpbische uiter ste w ilsbeschik king op zich zelve besch ouwd, een onderha ndseh geschrift is
tlat eerst door de daarbij gevoegde akte van bewaar rrevinO' een~
soor t va n authenticiteit verk rijgt en de wet er k ennin g bij ~uthen1ieke akle v or der t.

Omtren t. de vraag of de ambtenaar van d e n burgerlij ken stand
is door d e Rechtbank: van 's-H ertogen_bosc? op 13 SepteinOëi" 1895 b eslist d at de amb tenaar n ie t
verphcb t is elke er ken ning van een k ind aan te n e me n a l wa re het
va~erscbap tijden.s de e rke nning of de ver wekking eene onmogelijkhe1d. De erkenm ng van een kin d d oor ieman d die, a lboewel voldoende a8:~ d en eisch b_i.i art. 387, N~d . B. _W . (= ar t. 282 Incl. B. W .)
g esteld, b lJ de :'.er wekkmg- yan het k mcl m ei ou der dan bij v. lüjaar
kan geweest z1Jn, ka n alzoo m et rech t c:fö'ör den a.mb tenaa r g e•;!ti~·d worden.
el is de leeftijd van 19 ja.ren gesteld om t e kun nen erken nen.
doch dat wil nog n ie t zeggen , cla.t iede r tot de e r kenn iug moe t
worden toegelaten , die dien leeftijd bereikt heeft. Wanneer d e ambtenaar Z?~l g:eb ouden zij n van .elke er kenn ing eene akte op te m aken
zooals biJV. m h et geva l, d a t iemand een kind w ilde e rke nnen, d a t
ouder w as dan hij_ zelf, tian zou hij genoodzaak t zijn een in 't oog
loopende on waar heid, eene ongerij mdhe id n eer te schrijven waartoe
hij zich zeker n iet zou la ten vmêl~n.
·
'
)Ir. De P into is hier omtrent evenwel van eene andere m een ing
en z eg~ dat de ambtenaar va n d en burgerlijken stand te wien s overstaa n, m d e;n r eg el, de erkenning plaats heeft, vervult d aa rbij alleen
de r_?l van m strumen teer end a mbtenaar , die r ela teert, wat hem d oor
par tij en wordt opgeg even en verklaard. Daa ru it volg t, d a t hij in
gee~ geval d e we ttig·heid van de erkenning mag onde rzoek en en
b esh ssen, en h et opmaken d er nk te \\'eiger en .
Da t zou ook bovend ien wel aanl eidin g ku nnen geve n tot velerlei
m oeilijkheden , m aar g een n u t h oegeuaamd hebb en.
Vooreer st toch zou d oor zijne weig ering de e rkenning niet belet
kunnen worden , omdat d ie geschied en ka n bij ied e re a uthen.tieke
ak te m aar ten and ere blijft bij onwettige erk en n ing bet rech t hi.j
a rt. 341, Ned. B. W. (= 286 Ind. B. W.) aan al le bela ng hebbenden
gegeven, onverkor t, om die te betw is ten en d e nietig heid e r van
door d en r echter te doen uitsprek en. (H ou taa r, b lz. 129-130.)
~e er~mg 11W.t a~en ,

1

[e<let· ambtenaar van den burg~·lifuen s tand i s bevueO'd nm
de akte van erk em1ing op te mak en , hetwelk clu's plaat~-kau
hebben , zoowel voor dien va n iemands woo nplaats als voor dien
<ler phl ats, waar men zich bevindt op het oogen blik , dat men de
er k enni ng doen wil. Wanneer de ak te van erkenning uiet i s
opgemaak t voo r den ambtenaar vnn den burgerlijk en stan11, clie
ook lle akle van geboor te b eeft opgemaak t, moet aan láu.tstgenoemden door zijnen ambtgenoot een afschrift dier akte wor den
toegezonden , ten einde aan h et voorschr ift der wet te k u nnen
vold oen .
Indien de erk enning van het kind bij eene andere aulhentieke ak te is g edaan, kan ieder e bela nghebbende vor der en , dal
cln.ar van w or de m elding gemaak t op den k ant der ak te van
geboorte.
E en schee ska itein, die in het g eval van ar t. 35 Ned . B. W.
(= a r tik e 46 van i t reglemen t) eene geboorteakte opmaa k t is bevoeg d daar in de erkeuning van het k ind opten emen, omdat deze
luidens dit ar tikel b ij de geboorteakte k an geschieden. (Gem. Stem.
No. 2385.)
E rkennnig kan ook geschieden bij alle buitenlauclsche authent ieke ak ten . wanneer deze is geschied met inachtnemin o- van de
ar tt. 337, 338 en 389 Ned. B. W. (= a rtt. :282, 283 en 23J' v an bet
Ind. B. W .) ·w ordt aan den ambtenaar van den burgerlijk en stand
een ex tract uit deze akte aangeboden, da n moet hij de kantmelding
op de geboor teakte doen . (H ou tan.r, blz. 113.)

Hij, die wegens verkwisting onde r cu rateele is g esteld, blij ft
bevoegd een na tuurlijk kind te er kenn en:-(V. d. H elm, b lz. 711 .)

Voor de aan teek e ning- der erkenning bij eene authentieke akte
blijft h et model dier aau teekening op den kan t der ak te van geb oor te !1etzelfde, wordende alleen de woorden : .blijkens akte van
"e1·kenning voo1· den cw1btenaa1· van den biwgalij7-.:en stan<l enz., op"gemaakt", ver vangen door : "bl (ilcens notm·ieele akte", m aar in dat
g·eval moet d ie a kte aan het register worden gehecht. (§ 36 T .)

~

Een k ind, hetwelk nog J) iet g_g boren is, m_fl.ar verwek t, kan erken d
_...---l''Yorden ; ook na zijn d ood ka n een natuurlij k kind e rkend w orden,
wanneer het w ettige, clan wel natuurlijke kinde ren bee ft n ag elaten .
Art. 281. B. W. H et e1·kennen ·vctn een n atiiurl i jk kind !can doo1·
alle auj,hen tielce akten geschierlen, wanneei· zu lks niet 1·eerls u{j de akte vcm
ge 001· e o te1· ge egen!1 eid i.:an het aangaa n d es hu~velidbi,_r;eaään iS.
.
ooc anige e1'ken ning_ kan .~olc p laats hebben sloor een_e y,l~-b~j
den a mbtenaa1· van clen 1Ju1y1c1·tv lce'[l Jdc~nfLgpge111aakt, en in li et 1·egiste1·
van gebo01·te, v olge11s ha1·c clagteekening 'ingeschrei.:cn. V cm tl'ie el'lcenning
moet w 01·den melcling gemaakt op clen kant i.:an cle akte vnn geboo1·te,
zoo die aanwezig i's. (Zie aanteckcning op model XVIII.)

B#blad 515. },!iem and k an den s taat van wettig kind van bepaald? ouders .bekom en teuzij het vooraf r ech tens zeke r is dat hij
het kmd van d ie ouders i8. lJeze zeker heid kan r echtens a lleen verkreg:e n w ord en door eene erkenning op zoodanige wijze bewerks tel hg d als b ij de wet is voorgescbreven en k an bl\jkens a rt. 281 B. W.
geschiecle u, hetzij bij de akte vim g·eboorte, hetzij ter geleg·enb eicl
van h et aangaan des huwelijks, hetzij door een authentieke ak te.

K a ntmeldiug wegen:; erk en ning bij h u welijk i s n iet ver plichtend, daa r deze n iet behoo r t tot de akten welke het tweede li tl
van dit artikel op het oog h ecfl. (Gem. stem . No . 2314..)

Het opnemen in het reg·ister van geboor te va n een afzonderl~jke
ak te van toestemming· der moeder tot de vroeg·er gedane erken ning
van een natuurlijk kind, waarb~j verzuimd wa8 die t<.,estemmiug· op
te n emen en dns met het doel dat verzuim te her tellen, en duarvan
melding maken aan den kant der geboor teakte van het kiud stelt

D e vr aag of de erkenning bij eeue opzettelijk daar loe i11 ger ich te ak te m oet geschi eden , werrl o ntkennend heaniwoord .
waaruit volgt, dat het genoeg is da t de er kenni ng gesC'hi e<l z ij ,
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overtreding daar van a r t. 6 § 1 jo. art. 1 van dit r eglement, dq,a r
bet register van geboorte niet bestemd is om zoodan ige akte en
k antteekening te bevatten. (T. K LXI, 67 en llH-114.)
Wij weten niet op welken wettigen grond een ambtenaar van
den burgerlijken stand zou kunnen weigeren eene absnrde erkenning
aan te n emen b .v. hij , die erkent en de erkende even oud zijn of is zij
n otarieel gedaan daarvan kantmelding te maken. (Gem. Stem. No. 2443.)
De ambtenaar van d en burg<!rlijken stand mag geen erkenning
weigeren omdat de wetgever \'Oor de erken ning geen verschil in
leeftijd tusschen vader en zoon h eeft voorgeschr even, al kan ook het
gemis van zooclanige b epaling aan leiding g even tot zonderli nge toc::;tanden, alles mits de vader den in art. 337 Ned. B. W. (= 282
Ind. B. W.) bepaalden leefti.i d heeft bereikt. (Gem. Stem, No. 2393.)
Een a mbtenaar van den burgerlijken stand behoeft eene r ekening·
d ie physiek onmogelijk is niet aan te nemen . (Gem. Stem, No. 2.J.57,)
Diephu is, Nederl. Burgerlijk Recbt deel V uitgave 1877 blz. 113,
zegt: ~Het verdient voorts opmerking dat d e bevoegdh eid tot- en de
geldigheid van de erkenning niet afhank elijk is gemaakt van e~n
verschil in leeftijd, 't welk er bestaan moet tusschen dengene die
erkent en h et kind, dat bij erkent.
De wet kan onmogelijk zorgen dat el ke erkenn ing overeenkomstig de waarheid is en geen onwar e k a n plaats vinden; zij had
wel kunnen zorgen dat elke erkenn ing overeenkomstig de waarheid
k an zijn en geene mogelijke is, waarvan ieder gevoelt, dat zij niet
waar kan zijn. Dit is intusschen niet gesch ied en ook art. 337 Ned. B. W.
(= a rt. 282 Incl. B. W.) dat wel zekeren oude rdom eischt, dien een
j ongeling be reikt moet h ebben om te erkennen zegt niet hoe j ong·
of oud h et kind moet of mag zijn, dat h ij dan erkeut. Het geval
heeft zich reeds voorgedaan dat een j ongman van 19 jaren bij de
voltrekkin g van zijn htrn·elijk het 9-jarig· ki nd zijner aanstaande
vr ouw wilde erkennen, 't welk daardoor a ls hun beider kind gew ettigd zou 'vorden; en wat waarborgt ons dat er n og niet meer
stuitende gevallen zullen voorkomen? In tusscben zal bij bet s tilzwijgen der wet, noch de ambtenaar van den burgerlijken stand
noch een notaris mogen weigeren eene erken nin g in eene akte op
te nemen of daarvan cene a.fzonclerlijke akte op te m aken op grond
van een betrekkelijken leeftijd van hen wie het aangaat. "~ W. 170.2, 21.)

Hoe het ook zij, de Indische ambtenaren van den burgerlijken stand
hebben zich, wat de erkenning van natuu rlijke kinderen betreft, slechts te
houden aan de circulaire van den Procureur-Ge neraal bij het H. G. v. N. 1.
ddo. 3-6-1904 No. 909 opgenomen in bijblad 6038 luidende:
"De vele misbruiken , \Yelke b ie1:._ te la ocle voorkomen bij cl e erkenning van natuurlijke kincl ~ren , hierin bestaande da t, in strijd met
äe wet erk ennmg plaats heeft dour ander en dan van wie de kinderen
afstam~en en dus de erken ni!!g· wordt ~'langewencl om vreemde
kinderen te adopteercll,heeft de aandac b_~ der regeering getrokken
en, voldoende aan een door H aar aan IDJJ ver:;trekre opdracht, heb
ik de eer bet volgende ouder uw aandacht te brengen.
Bli]kens den iuhoud van nrtikel 280 van het Burgerlijk We~boel~,
in verband met bet opschrift van <l eu twaalfden titel, \\:aann ~it
artikel voorkomt, luidende: f' an liet vaderscluip en de afst~nwun.q
de1· kincle1·en is alleen mogelijk e1jsenn in g van uatuurlijke kmderen
door een der ouders.
• -
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De wet, die alle adoptie ui tsl uij;, wil dat de erkenning_van een.
uatuurlijk kind ceu waarheid en niet een fi..S:!l.!L.!!1..Q&I!. zijn.
----rll'"'ä[ dë ar tikelëiîïn den aangebaalden titel staat dan ook op
den voo rg rond, dat het ull~ de ouders zi~ die hunne kindereu
erkennen; daarin is geen sprake van vr eem en , die vreemden t~
hunne afstammelingen verklaren.
De erkenning van een natuurlijk kind is volgens bet burgerlijk
recht dan ook niet anders dan het eon stateeren, op de door de wet
voorgeschreven w~jze, van de natuurlij ke betrekkingen welke er
tusschen ouders en de uit ben, buiten echt, geboren J~ren, bestaan, ten einde door het con stateeren dier natuurlij.k e betr ekkingen
ook burgerlijke betrekkingen tusscben hen onderlmg te doen ontstaan en daar mede aan het natuurlijk kind bet bewijs te verschaffen
van zijne afstamming.
De erkenning derhalve van een vreemd kind is in str~jd met of
eene outdmkrng van de wet.
De vraag doet zich voor of de ambtenaar van den burgerlijken
stand bevoegd is om in eene beoordeeling te treden of de erkenningen, welke te hunnen over staan geschieden, of w elke bun ter
inschrijving in de geboorteregister s worden aangeboden, al of niet
op waarheid berusten en of zij, bij twijfel, al of niet verplicht zijn
een dergelijke voorgenomen of gedane erkenning in de r egisters
van den burgerlijken stand in te schrijven.
Ik ben van oordeel dat de ambtenareu van den burgerlijken
stand in ieder geval te constateeren hebben de erkenning, welke
men te hunnen overstaan wenscht te doen, zonder te kunnen of te
mogen treden in een onderzoek omtrent de 'vaarde of onwaarde
der afgelegde verklaring.
Mijne meening berust op de algemeene k enmerken va n de functiën , van den ambtenaar va n den burgerlijken sta.nel, 'functi ën, welke
in de eerste plaats de str ekking hebben om aan te nemen en in te
schrijven de ,·erk.laringen, w elke men aan hem , binnen de g renzen
zijner bevoegdheid, doet, maar g·censzins om in een e beoordeeling
te treden van die verkla ringen en ze te toetsen aan de waarheid.
Vergelijk de redevoeriug van Nieola i in d e Tweede Kamer der
Staten-Generaal, opgeteekend bij Voorduin, Burgerlijk Wetboek II,
blz. 54 en 98, "les officiers de l'étnt civil n'ont aucune juridiction à
exercer, mais ils out à r emplir nu ministère purement passif, et qui
se borne à r eceuillei· de cl6clarations . . .. "
l\laar 00k , al bezaten de ambteuaren van den burgerlijken stand
de bevoegdheid om verklaringen omtrent erkenningen aan te nemen,
welke k ennelijk in strijd zijn met d e wet, dus op onwaarheid berusten, eene weigering om v.an dergelijke erkenning eene akte op
te maken, zou in geen geval er toe kunnen lei den om het doen dier
erkenningen te verhinderen, omdat de erk enning van natuurlljke
kinderen geschieden k an door a lle authentieke akten, zoodat die
erkenningen belet kunnen worden, als de ambtenar en, bevoegd tot
het verlijden van dergelijke akteu, hun ministerie daartoe verleen en.
Vermogen dus de ambtenaren van den burgerlijben stand niet
te beletten valsche er kenningen, dit n eemt niet weg dat het doen
van erkenningen, in strijd met de waarheid, dat is door anderen
·dan de ouders van tet natuurlijk kind, itAclrijf s>,Plevert, hetzij het
misdrijf van verduistering van staat, hetzlJ 1et misdr~jf van valsch:
heid (intellectueele) in een authentieke akte, dan wel meclepfichtig1iëW. aan die misdrijven.
T en einde dergelijke valschbeden strafrechtelijk te kunnen ver-
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den buL"ge l'lij ken stand worden aangenomen , wn.nneel' zoodanig kind een
Eul'opeaan o f daaL"mede gelijkges telde persoon tol vailel' heeft en de aangifle door dezen mel gel\j ktijdige erkenning van hel kind geschiedt.
S taatsblad ·1896 No. 109. Deze aangifte kan op el ken leeftijcL van hel
kind gedaan woL"dP.n doch dezelve zal in geen geval mogen plaats hebben
in s trijd met he l bepaalde bij de artt. 282, eer ste lid, 283 en 284 eer ste
lid van hel Burgerlijk \iVetboek.

volgen, heb ik de eer UEdG. te herinner en aan den iu art. 6 van
het Reglement op de strafvordering aan eiken openbaren a mbtenaar
opgelegden plicht om, indien hij in de uitoefening va n zijne bediening kennis bekomt van een misdrlj f', daar van dadelijk bericht
te g even aan den bevoegden ambtenaar van het Openbaar )Iinisterie
e n u mitsdien te verzoek en , om, ind ie n u op goed e gronden van
oordeel mocht zijn dat een e ten uwen overstaan gedane of door u
ingeschreven notarieele erke nning moet worden aangemerkt als eene
valsche erkenning, daarvan dadelijk kennis te geven aan den bevoegden Officie r van Justitie."

v;in

Art. 282. B. W. De erkenning um een natuw·lii!c lcincl door eenen
minderiarige gedaan, zal ni'êt vcin wam·de zijn, tenz {j de niincle1:jm ·ige
den v ollen ouderdom v an nCflentien flfJ.:.en hebbe bereikt en de ei·lcenning
niet het ge?;olg zij van dwang, dwaling, bed1·og of ?;erleicling.
Eene minderjarige dochter nochtan s zal din erkenning kunnen
doen, voordat zij d en ouderdom van n egentien j aren v ervuld h cefr.
Hij, die op zijn 18e jaar een huwe l ~ik aangaat, mag daarbij
evenwel een kind vóór dat huwelijk geboren e l'ke nnen terwijl a rt. 272
\·an het B. W. zulks toelaat, op g r ond dat hier gesproken wordt
van iemand, die zonder te buwen , een natuurlijk ki nd wil erk ennen.
(De Jongh, blz. 73. )
Art. 283. B. W. KindC'J·en in ove1'S'llfl of' bloedschande geteelcl,
lc!!:.?J;JJ&n ns
wpJi!:!Ei m':/' ;encl, behoud'ê?it; teü opzi chte v an táatstgemelcle
bepaling van cwt. 27;r.-Art. 284. B. W. Z 'Joals het is gewijzigd bij Staatsblacl 1896 No. 108.
Geene ei·kenning v an een natuw·lfjk-1!.iIJ:.d zal geclw·encle het le ven Vltn
cle rnoedcr,Oolc indien deze tot cle Inlan dsche of dam· mede gelijkgestelde
be1;öf:ting behoort, wo1'llen aan,r;enomen , wet1111ee1· zfj niet in cle erkenning
heef't to~emd.
- Wanneer zooclanig kind na het o?;e1'7ijclen cle1· moeclei· is ei·lcend,
fl eefi de erlcenning geen ander gw olg clan m et opz'icht tot den vader.
Dooi· de ei·lcenning van een nalitu1·lijlc /eind, wam·van cle moecle1·
tot d e I nlandsche of du.a1·mede ge l~jkgestelde bevollcin,q uelloo1·t, w01·den
cle bitrgerlijke betrekkingen, aan de natuw·lfjlce afstwnming ontleend,
opgeheven, onv e1·niindercl de gevolgen verbonden aan eene erkenning
doo1· cle moeder, in de gevallen wacwin ham· claa1·toe, b{j opvolgencl
llttivelijlc m et clen i;G(ler cle bevoegclh eül wo1'Clt toegekend.

S tbld. 1896 No. l.08, II. H e t ontbre ken der toeste mming van d e
Inland sche moeder kan niet w orden ingeroepen om d e r echtsg·eldighcid te betwis teu van erkenningen gedaan vóór de a fkondig"ing
van dit beslui t. ("tbld . 1896 No. 108 I.)
Hierdoor kan als ver vallen w orden besch on wd u{jblcul 3216.

Art. 42. Rt. B. S.

Met biiitenwerkingslelling van a?'t. 85, bepaalt

.Staatsblad 1867 No. 3 dat clit a1'lilcel in werking trnedt. De aaugifte van
een n a ll1ul'lijk kind, wartr vau de moeder Lo l de fo ln.ndsche of daa rm ede
gelijkges le lde bevolking hP.hoo rl zal slec hls clan door den amblen aal' va n
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Deze drie artikelen zijn opgenomen in d e aanteekening op a r t. 41
dit reglement.

De inschrij ving in de registers van den burgerlijken stand van
kinderen buiten echt bij Inlaudsche of daarmede gelijkgestelde
v rouwe n yerwekt e n door Eur opeanen of daarmede gelijkgestelden
erkend , is niet a.fbankelijk gesteld van den godsdienst, welke de
vaders b elUclen, noch van d e verklaring d es vaders dat het kind in
den christelijkeu godsdienst zal worden opgevoed. (T. R. XII, 155
e.v. ö19 e.v. en T. R. XI , 309.)
De aangifte van geboor te van een natuurlijk kind, welks moeder
tot de Inlandsche bevolking behoort, kan in de registers van den
burgerl~jken stand word e n opgenom en, iudien het k ind vóór de geboorte door zij n sedert overleden tot de E uropeesche bevolking behoor enden vader m et toestemmin g der m oede r is erkend. (T. R.
XXIV, 63 en W. 560, 47a.)
Circulaire Directeur van Justit ie dd 0 • 26-4-1894 No. 2887 opgenom en in b(jblad 4941:
,Her haaldelijk zijn in d e laatste jaren verzoek en van per sonen
om b rie ven van wettiging ten behoeve van h unne natuur lijke kind ere n af'.o-ewezen
moeten worden omdat de vereischte erkenning d oor
0
de Inlau dsche moeder ontbrak, aangezien in de betrekkelijke akte
van erken ning door deu vade r alleen vermeld werd dat d e m oeder
in de erkennin g toestemde.
"
'ren einde zulks voor den ver volge zooveel mogel!Jk te voorkomen is d e aam.lacht van de ambtenaren van den burgerlijken
stand 'er op g evestigd dat voor een wettige erkenni~g door ~en
yade r niet voldoende is, maar ook door haar zelve eene mtdrukkeluke
erk enning moet plaats hebben."
De v roeg er aan het voo rschrift in genoemd bijblad 4941 gehechte
beteekenis als zoude bij de erke nning door den Eur opeeschen of
daarmede gelijkgestelden vad er va n uit de Inland sche moed~r geboren 11atuurlijke kinder en b ehalve d e van de moed er vereischte
toestemming ook ui tdrukkel~jke erkenning ctoor _haa r zel e moe~~n
plaats bebben , is v erworpen bij Circulai re van d en Directeur Yan Just1t1e
ddo. 15-8-Hl04 No. 6622 opgenomen in bijblad 6089 , omdat Inlandsche
moeders niet eerde r tot d e erkenning hunne r kinderen '''orden toegelaten, d an nadat zij met een Europeaa n ol'claa rmede gelijkgestelden
persoon zullen zijn in b et huwelijk g etreden.
Genoemd h~jbletd 6089 luidt :
Het is mij o·e bleken d at b~i eenige ambte uaren van den burger1ijke1; stand ee n: onjuiste opvatting bestaat aangaande d e.?e teek.enis
d er dezerzijdsche ( 'ircnla i1·c van 26 April 189,1 No. 2887. (JJ11blacl 4941.)
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~Ien schijnt n .l. te mccnen, dat, wat in de t weede zinsnede van
dat ronclscbrij,·en gezegd werd, vn u algemeene strekking wn ::; en
dus v~ lgens de meening van miju toenmaligen ·ambtsvoorganger
~Ir. St1hbe vool' de wet tig heid van dk e erkenning door deu Europeeschcn va der van een 11atuurlijk, uit ecn e Inla udsche moede r
gesproten kind, noodig zou zijn niet enkel de toestemming dier
moeder maar ook de uitdrukkelijke erkenning va n het kind door
die moeder.
Dat dit niet de bedoeling· van gemeld schrijven was blijkt echter
wanneer men de aangehaalde tweede zinsnede in verband beschouwt
met de eerste, bij welke vergeli,ikiog toch dui<lelijk wordt dat het
gemelde ve reischte alleen gesteld werd voor die erkenning, welke
vooraf moet gaan aan de verleeuing van brieven van wettiging nan
het natuurlijk kind.
Daar nu ambtenaren va n den burgerlijken stand, die eene erkenning door eene InJa ndsche moeder in eene akte opnemen ander::;
dan in de gevallen, waarin haa r daartoe de bevoegdheid wordt toegekend (zie al. 3 van art. 284 van he t B . W. ) ;:ich schuldi g mak en
aan over treding van art. 10 ,·an het r eglem ent op het houden der
r egbters van den burgel'lijken stand , acht ik bet noodig U EdG. het.
volgende te doen opmerken .
In het a lgemeen is voor de geldigheid van cene erkenning van
een natuurl ijk kind door den Europeeschen vader niets anders noodig
clan de toestemming der Inlandschc moeder . Zelfs kan de lulancl sclrn
moeder in het algemeen niet voo r den a mbtenaar van den burgerlijken stand verschijne n om zoodanig kind te erkennen. Het Burgerlijk
Wetboek toch en ook de bepaling van art. ~81, 2e lid daarvan ,
geldt in het a lgemeen alleen voor hen , die aan het Europeescb
burgerlijk recb t onderwol'pen zijn.
Hieruit vloeit dus voort dat de Inlandscbe moeder a lleen baal'
kiucl op de aangegeven wijze k an erkenn en wanneer zij onderworpen
is aan h et Burgerlijk l .Yetboek, hetgeen tijdens de uitvaa rdiging van
voormel 1 rondscbrij,·en, bet geval was wanneer zij ;:ich ntet toepassing ''an a r t. 15 der overgangswet met Llet oog op een aans taand
huwelijk, aan het voor Europeanen geldend burgerlijk en handelsrecht onderwierp en thans nog het g eval i:,; nadat zij me t een
Europeaan in het hu welijk is getreden.
In het laatste geval zal dan na zoodanige erkenning wettiging
van het kind door bl'ieven van wettiging kunnen plaa ts vinden
volgens art. 27-J. B. W.
Daal' nu voor zoodnnige wettiging alleen door b eid e oud ers erkende n a tuurlijk e kind eren in aanmerking k omen, moet in dat geval
ook de Inlandscbe mo<.' de r tot erkenning van het d oor den Eur opeeschen vad er bij haa r verwekt kind overgaan en is in dat geval
enl<:ele toestemmin g· doo r d e moeder in de door den vader gedane
erkenning niet voldoende.
Daar het nu was voorgekomen dat ambtenaren van den burgerlijk en stand d e toestemming van de moeder voor eene erkenning
door haar hielden eo dus, hoezeer de erken ning noodig was om
wettiging te kunnen verkrijgen, de 1n landsche moeder g eene verklaring van el'kenning l ieten a fleggen , zoodat alsdan brieven van
wettiging· OJ> g rond van art. 274 B. W. werden aangev raagd, d a t
verzoek moet wor den afgewezen, omdat eene wezeulijko .erkenning"
door de moede r ontbrak, werd de meerv ermelde Circulaire rondgezonden .
1
n het g-ezcg·de zal het duidelijk zijn dat nlieen na een huwelijk
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der ouders de Inlandsclle moeder to t erkenning kan worden toegelaten door den ambtenaar van den burgerlijken stand en dat
bepaaldelijk voor dat g·eval dus - naar de opmerking vau mijn
ambtsvoorganger niet - v olsta an kan worden met enkele toestemming in de erkenning door den vader.
Met UEdG. het b.ovenstaande medetedeelen met verzoek daarmede waar n oodig rekening te houdeu, heb ik de eer mij te kwijten
van eene van den Landvoogd ont vfillgen opdracht."

Erkenning en geboorte. De Procureur-Ge;neraal heeft een ronds~hrijven

gericht "~ot de ~mb~?naren van den bur.g·crlijken stand ..in
/ /
Nederlaudsch-Intlle, waarm hlJ hun aaudacht vestigt op een dikw1Jls .!( , l.Vt-v {.f"
door hen gemaakte fout.
Als zij n.l. geroepen worden, de aangifte te onlvaugen van 1-, ) , 'J ,
gc~oorten van kinderen u.i.t lnlandsche . moeders, welke ingevolge
/
a1
4Tr eglement burgerlIJken s tand m et mogen worden aangenomen dan mel gelijktijdig~ ~rkenning door den europeeschen
vuLler , maken zij niel een " geboorte"=äkte op, doch een akte van
"~rk enning ".
De bedoelde a m.b tenaren worden J aarbij blijkbaar op een
dwaals poor gebracht, doordat de eur opeesche vader, zich tot heu
vervoegende, spreekt van: "ik kom, om mijn kind er erkennen"
o[ dergelijks.
- -• Zij verliezen echter, dil doende, uil het oog, dat er naar
geest e11 bedoeling van de wet eerst sprake kan zijn van de
"erkenning" van een Jdnd, indien h et " bestaan" van da t kiml
vaststaat. E n "wettelijk " wordt dit " be8füäi1"- slechts bewezen
door clc geQ..Q.Q.!:tgal{fe.

-~~~-~--

----

De identiteit van hel in de akte van erkenning bedoelde kind
kun a lleen blijken uil de geboorteakte. Het opmaken van een akte
vnn erkenning a lléén is met rn overeens temming met de wet.
E en ander, ofschoon gelukkig nog niet zoo v er spreid eu,rel ,
is hel inschrijven in de registers van den burgerlijken stand van
erkenningen , bij notariëcle akte gedaan, als had men te doen met
een schriftelijke aangifte van geboorte. (Art. 1ó B. S .)
Dit is ten eenenmale ongeoorloofd en s lra[baar a,ls overtre
ding van artikel 28 burgerlijken s tam! , door h et niet-richtig hou··
den van de regis ter s, zooals onlangs door den Raad van Jus titie te Ba tavia zeer juist is bes list.
Indien de eer s tbedoelde akten, n .l. die van erkenning waar
een geboorteakte moes t zijn, a lle gegevens bevatten, w elke in een
geboorteakte moeten voorkomen (art. 4.0 B. S.) , kunnen zij wel
uiet als geboorteakte gelden i u de gevallen, die de wet de
over legging van zulke akten vorc.lerL, doch zij h ebben loch wel
oenig nul. Zoo k a n met die akte dcsuoorls nog genoegen worue11
genomen bij het verleenen van bl'ieven van weltiging; maar met
de tweed e soort akten, n. l. de inschrijvi11g van n otarieele akten
van erkenning, is niets aan te vangen.
Bovcndie11 w erkt de a mbtenaar van rlen burgerlijken s larnl
rl oor de inschrijvina va n der gelijke notariëele erkenni11gen er toe
mede, de11 vader op een dwaalspoor te brengen; hij doet hem
i11 den waa11 verkeeren , dat hij nu een beh oo rlijke geboor te-akte
van z ijn kind heeft verkregen , ter wijl bij ni ets da n een waardeloos s tuk h eeft.
·
~ov e n al wnarschuwt de procureur -generaal tegen h et aannemen Yan die akten van e1·kenni n~ in plaals van geboorte-akten
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bij huwelijken , hij vertrouwt dat door deze waarschuwinrren het
niet noodig zal zijn, om cle over tredingen str afrechtelijk d~or den
Offirier rnn Justitie te doen vervolgen.

Art. 42a. Rt. B. S. De ambtena ren van den burgerlijken stand zijn
verplicht om van elke aangifte van geboorte van natuurlU ke kinderen en
van elke erkenning binnen vier en twintig uren mededeeling te doen aan
de Weeskamer binnen welker gebied zij gevestigd zijn, zoomede om in
gevallen va_n erkenning op te geven of de vader of de moeder, die de
erkenning gedaan heeft, al clan niet minderja rig is en of de door den
vader gedane erkenning al dan niet vóór het overlijden van de moeder
heeft plaats gehad. (Stblcl. 1905 No. 342.)
Art. 43. Rt. B. S. Die een pas geboren ~gevonden heeft, is .gehouden (1) daarvan zoodra mogelij k aangifle Le doen aan den amblenaar
van den burgerlijken stand der plaats, alwaar hetzelve is ontdekt mitsgaders de kleederen en andere voorwerpen aan te duiden en te vertoonen, 'mike nevens het kind mochten zijn gevonden en eindelijk op te
geven al de omstandigheden opzich lelijk den tijd, wanneer en de plaats
waar het kind gevonden is.
Het daarvan door den ambtenaar van den burge rlijken stand op te
maken proces-verbaal (2) moet eene nauwkeurige omschrijving behelzen
van de in het vor1ge lid bedoelde omstandigheden en voor werpen, en
daarenboven vermeld en den ve rmoedelijken ouderdom des kinds, zijne
kunne, de bijzonder e kenteekenen, welke h et mocht hebben, den vooren geslachtsnaam, welke bet zal voeren, en die, in overleg met den aangever, door den ambtenaar van den burgerlijk en c;tan1t zullen worden
bepaald, ten ware bij het kind een aan wijzing werd gevouden van n amen
welke men het verlangde te doen dragen, en die alsdan, wanneer daartegen
geene bedenkingen bestaan aan hem zullen gegeven wo rden; eindel1j k
het gesticht waarin of den persoon bij wien het kind is verbleven.
Aan het le vondeling geleg<l kind zal geen zoocl anige n aam worden
gegeveu, welke aan die oms tandigheid is ontleend, or die ande rszins tot
zijne ve rnedering· zoude kunnen strekken.
He l bepaalde bij het laatste lid van art. 40 is ten deze toepasselijk.
(1) Ook het ver z uimeo van het doen der a angifte van het
,· inden van een pas geboren kind , is een wanbedrijf waarop een
i:;traf gesteld j s bij de artt. 263 en 264 S. E . en S . I. luiden de :
I eder , die een jonggeboren , blijkbaar tot de Europeesch e be·
volking behoorend kind h ebbende gevonden , J1iet h andelt overeenkomstig de v oor s rbrifien van artikel 13 van h et r egl ement op
hei houden der i·egislers v an den burgerlijken stand, in cle gevallen , waarin deze toepasselijk zijn , wordt ges traft met g evan geni ss tr af van zes dag en tot zes maa nden e n gelclboeic va n nr ht
tot honcler d v ijftig gulden .

De i nschrijving vnn pns gebor en kinderen , die O'evonden
word en in de regi sters vnn den bul'gerlijken stand, bch o~:t plaats
te hebben zonder voor a fgaand onderzoek of h et ki nrl van Europeeschc afk oms t is . (H. G. T. R. :XLV 232) .
. (2) H et model van een proces-verbaal in het 0O'eval van het
,·111den vnn een kind, wor dt gegeYen onder No. IV.
Men heeft ver meenrl in da t model eenige bijzonder heden Le
moeten. opnemen, ten einde r echt duidelijk te doen zien, hoe een
zooclarng proces-verbaal lrn.n worden opgema akt. Het vinden va n
kinrler e11 is in deze gewesten zeldzaam, doch wanneer dil plaa ts
h eeft , zoo behoeft geen onder zoek (T. R. XLV 232) voor a f te
gaan, of de vader . al da n n iet een Europea~ n of daarmede g elijkge. telde per soon 1s . V oor eer s t kan rl1t m et met eenirre
zeker·
0
h eicl worden bepa ald, en in de tweede plaats kan het opmak eu
van h et proces-verba al en de inscluijving in het re(J'is ter van
den b~1rgerlijken stand , i 11 geen opzicht nadeeli g zijn. :Güegendeel
kan cht voor den vad er of de moeder , al behoor en zij niet tot
de Europecsche of daa rmede gel ijkgestelcl e bevolking, een middel
.
w ord en. om: hun kind te rug te vinden.
D e wijze, waar op een zooda nig procc:;-ver baal in hei r erris·
ter moet worden ingeschreven is te zien in model La. G. De a~b
tennar van den bu rgerlijke11 stand moel hierbij tevens zor rr
dragen, om naar aanleiding van arti kel 4!) van h et reO'leme1~
een afschrift van het proces-ver baal nn n h et. Op enbaar Mi~isterie
toe te 7.enclen. (~ 14- T.)

Art. 44. Rt. B. S. Wannee r l1eL k i~1d darlelij k in een ees1 ich! is opgenomen, zal de in het b ovenstaande ar tikel ve l'melde ve rklarinrr
morten
0
word en geda1m door het hoo fd or een der bediend en van dat geslicht.
Art. 45. Rt. 8. S. Het ing·evolge a rl. 43 op te maken proces-verbaal
moe t in de regisLers van geboor te worden ingeschreven ; een afschrift van
hetzelve zal door den ambtenaar van den burgerlij ken stand worden toegezonrlen aan den ambtenaar van het _Openbaar Ministerie bij den R aad
van Justitie.
Art. 46. Rt. B. S. W anneer een kind gednrende een zeereis geboren wordt aan boord van een in Nederl andsch-Indii' tehuis bel10orend
schip (1) moet de akte van gebool'Le binnen 2~ u ren, rloor den Kapitein
or Gezagvoerder in het dagregister ·(2) van het schip worden ingeschreven,
in tegenwoordigheid van den ~r, wanneer deze aan boord is en van
twee g·et uigen zicli op het schip bevindende.
-neZe'i nschrij ving zal geschieden volgens zoo danig fo rmulier (3) als
door den Ha venmees ter of anderen, daartoe gestelden ambten aar. tegelijk
met de monsterl'o l <l.an den scheepskapitein of' gezagrnerder za l word en
Ier hand ges lrlcl (1}

•
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G eboor ten aan boortl van ander e dan Nederla ndschI udische sch epen voor geva llen , mogen a lleen w o rden ingeschreven in de bi nnen Nederla nclsch-Indië aangeho uden r egis ters van
den burgerlijken s ta nd, wanneer ten tijde dier geboorte, bedoel de
schepen zich binnen eene Nederla ndsch-Indische haYen of reech~
be,·inden. (T. R. X 176.)
(1)

L igt het Nederlandsch-Indische vaartuig in eene vreemde
h aven, dan geschiedt de inschrijving dor aan boord p laats gehad
h ebbende geboor te cl oo r den g ezagvoerder in h et dag r egister op
den zelfcl en voet a ls dit ar tik el voorschrijft. (T. R. LII, 179.)

(2) Artikel 358 van h et Wetboek va n Koophandel ver plichl
den schipper dagregis ter of jo urnaal aan te houden.
(3 ) Het for mulier, in het tweerle lid va n dit a rtikel bedoeld,
wor dt gegeven onder No. V.
H etze!Ye is onder den vorm van uittreksel uit het dagr egister gesteld, ten ei nde tegelijk te doen zien, hoe èn de i uschr ijviug
zelve èn de uittreksels moeten worden ing ericht .
Het· lich aam v an h et formu lier moet, evena ls dat van ecu
sterfgeval op zee voor vallende (zie la ger artik el 76) aan de
gezagvoerder s tegel ijk met de monster r ol wor den ter h and gesteld, met bekends telling leven s, in hoeda nigen vorm de uillreksels moeten wor den afgegeven . H et een en and er k an ook op
de mon s terrol worden gedruk t.

H et v erzoek va n H . A. V . te Sintang a an den Rand v a n
.Justitie te Batavia om den a mbte naar van den bu rgerlijken s tan d
ter la ats tgen oemde plaatse te gelasten alsn og in h et betr ekk elijk
regis ter in te schrijven de geboor te van zijn zoon, gebor en aan
boord van hel s .s . "Bromo'', liggenrl e ter reede van Singapore,
op een e r eis van Atjeh rnuu· Batavia, w erd geweigerc1, omtlut
di e geboorte met zijn e toe:;temming te Si ngapor e is ingeschreven
in h et " reg istr ar book of bir ths" onder mededeeli ng dat de aa n
adressant daar van verleende door den Nederla ndschen Consul
a ldaar behoorlijk gelegaliseerde copie, een authentiek e geboorteak te is .
D e geboorte zou vol gens :1rtt. '16 ·en 47 van dit r eglement
te 8iu t.ang, zijn de de woonplaats van a rlressant, moete n ingeschreven wor den, indien de a:1ngiftc clcr geboo rte ware gedaa n aa n
den gezagvoerder van de "Br omo" , cl ie ze i11 h et dagregis ter
heefc moeten in::;eh rijven, daa r de zeereis va o het schip niet te
S ingap or e maar eer s t te Ba tavia eindigde . (T. R. L II , 1.29.)
(4) Ilet wa re voorts we11 schelijk, daarbij te voegen een extract
uit het r eglement, ten eincl e de gezagvoerd er s der sch epen volledig omtr ent hunne ver plich tingen in te lich ten .
Op welke w ijze de over schrijving in de regis ter s van den
burgerlijken stan cl moet gesch ieden , is te zien uit model La. G.
(S 16 T.)
Bij P ubli catie dd 0 • 10 Mei 1849 No . 4 waar bij dit reglement
werd a fgekondigd, is aan h et Mari ne-Dep artement aanges<'hreven,
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aan

de h avenmeesters en verdere bij het tweede lid vau

a rtikel 116 van h et reglement bedoelde ambtenar en uit te r eiken

een voldoend aantal van cle aan dat Departement, bij extract
dezes toe te zenden gedrukte formulieren No . V en XVII van
inschr ijv ingen van geboorten en sterfgevallen aan boord van
>Jederl n ndsch-Tndiscbe schepen en zulks ten einde die ambtenaren
i11 staat te stellen, om in voldoening aan het voo rgesehrevene bij
a rtikels 46 en 76 van het regl ement, een exemplaar van elk dier
formulier en , tegelijk m.et de monsterrol ter hand te stellen aan
de g ezagvoerder s van Nederlan dsch -lndische schepen.

Art. 47. Rt. 8. S. In de eerste haven, wel ke het' schip zal aandoen,
wanneer die binnen Nederlandsch-Indië gelegen is, zul de Scheepskapitein
of Geza(fvoerder verplicht zijn , twee uittreksels uit het dagregister van
b
•
het schip bevattende de aanteekenmg der geboor te aan bet hoofd van
plaa tselij k bestuur te overhandigen.
Deze amUtenaar zal van den dag dier terhandstel ling melding maken
aan den voet dier uittreksels en, na dezelve te hebben gelegaliseerd het
eene in zijn archief bewaren en het andere ter inschrijving (1) in de
recristers toezenden aan den ambtenaar van den bu rgerlij ken stand der
w~onplaa ls van den vader of van de moeder, indien de vader onbekend
is, mi ts die woonp laats binnen Nederlanclsch -Jndië gelegen zij .
W anneer die woonplaats buiten Nederlandscb-Indië gelegen is, zal het
tweede uittreksel worden opgezonden aan den Go uverneur-Generaal, die
hetzelve aan den Ministe r van Koloniën zal doen to.ekomen .
Indien de vacler of, di e onbekend zijnde, de moeder g~ene bek.ende
woonplaats h eeft, zal het tweede uittreksel worden toegezonden aan den
ambtenaar van den bu rgerlijken stand te Batavia, die hetzelve op de
Joopende geboor teregisters zal overschrijven.
(1) H et slot van ~ 16 der toelichting· ho udt in, dat de overschrijving in de registers moet gescbiedên op de wijze als uil
model La. G. te zien is.

Art. 48. Rt. 8. S. W anneer he l vaartuig is ing-eloopen, hetzij in
een Nederla ndsche haven, hetzij in eene haven van eene door overzeesche
bezittingen van het rijk buiten Nederlandsch-Inclië, zullen de hiervoren
i n het eerste geval aan het
Vermelde uittreksels wo rden toe(Yezonden
0
'
Departement van Koloniën en in het laatste . g~va l an~ het hoofd d~r
Necl erl andsche Regeer ing iH de overzeesclte bezitting. Inchen he l vaar tmg
i 11 eene vreem de ha ven i s ingeloopen geschiedt de Loezend.i ng· aan cl en
Consul in die haven of in de naastbij gelegene plaats gevestigd.
Dien on vermin de rd blij rt de Scheepskapitein of G·ezagvoerder gel10U d en biJ. de teru gko mst van liet vaartuig binnen Nederlandsch-Inctië,
·1 1 · b
te handelen zooals bij het eerste lid van liet vorige a.rtHe is epaald.
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Art. 49. Rt. 8 . S. ·w a uneer op een e zeer eis, uit oude rs, die iugeze tenen zijn van :\"e derla ndsch -l nd ic\ een kind geb or en is aan b oo r d va n
een Nede r lan dsch sch ip h e twelk d aarn a een e Nede rlan dsch -Ind isch e haven
aand oe t, wordt van weg-e d e n Gouve m e ur-Gen e raal ee1 1 tweede rl oo r
~
'
'
hem of op zijn last gelega liseerd a fsehrif'L van lie t in gevo lge art. 36 van
he t Ned er la n d sch Bu r gerlijk W e tboek aa n h e m toegezonde n uittre kse l
u i t h et d agreg ist er van h et schip, te r insch rijvin g in d e r egis te rs toegezonden aan den am b te naa r van d e n b'.t l'gedijke n st and der woo111Jl aa ts ('1)
van den vader des k in ds of van de m oed e r, indie n d e vader 011 beke11 d is.
(1) Bijb"lacl No. 960.

De woonplaats, bedoeld in dit a r tikel, is de laalsle woonplaat Yóór h el vertrek uit Nederlandsch -Indië.
Een ingezeten Yan Nederla ndsch-Indië, die deze gewesten
tijdelijk verlaat mel Jlet_Q_Q_el o m_Jiiru~ kee;:c11 , !110et geachl
worden zijne woonplaats te .!;>cl:!_ouclen, omdat ver a uderiog van
woOriplaats- volgens artikel lc Burgerlijl: ·w etboek alleen sla.nel
grijpt door de werkelijke i nwoni ng in cene a ndere p laals, gevoegd
bij h et voornemen om al cl aar zi:jne wuonpl:rn is te ve. ligen .
Genoemcl Bijbla d lu idt:
Gelezen de mi ssives :
l e. van N. N., gezagvoerder va n het i·ed. bar ksdüp "Bat:wia"
van 15-8-1860 , daarbij aanbiedende eene geboor leakle, waar uil
blijk t dat den van verlof u il Necler la nrl terugk eer encl e 0. -I. ambtenaar 0 . 0 ., vóór zijn verlof contr oleur der l e kl. bij de landelijk e ink on1Blen en cultmes in de afcl eeling Koeto Arcljo (resi· •
clentie B agelen ). op 15-6-1860 aan boor d van genoemclen bodem
een k ind iR gebor en uit zijne erb lgenoote P . P.;
2e. van rlen Resident n 111 Batav ia van 28-8-1860 n o. 3059
i n voldoeni ng aan rlcn bri ef n u1 rlcn l eu Gouvts. Serretaris vvn
2-1-8-1860 No . 1889;
3e. van de n Pnwur eur-Uenerual bij h et Hoog-Gererh tsb o[
van Neder landRch -] nclit• van 22-10-l 860 No . 1164-352 en bijlage
n aar aanleirli11g van de missive van deo l en Gouvts. Secretaris
van 6-10 te vo ren No . 2!""103, wruu ·uit b1i,ikl:
clat ak ten va n geboort e nnn boorcl van Nerlerla 11dsd 1c sch epen, beil oeld bi.i nrl·. 49 vn.n h et r eglemen t in Stblrl. 1849 No . 25,
beh oor en te wo r d P 11 i11gesrhrcve 11 Ier woon plnn ls vn11 cl r ouclerc;
va n het kind ;
dat ingezeten vnn Nrrlerln.ndsch -rrnliii. die om rcclc11 en va11
gezondheid of u it· amler r n hoo fd e deze gewesten ti.idel Uk verla11t,
met bet doel om terug te keeren , moet geach t wo r<len ,,;ijnc woonplaats te behourl ell , omdat verandering van woonplaats, volgens
art. 18 van het Burgrrliik Wetboek alleen slandgrijpt clQ.OU le
werkeli,ike i nwon ing in cen e a ml ere p laats. gevoegcl hi.i hel voornemen orr\ al<lanr zijne woo n plaats tt> vestigen ;
claL aa11gezim1 zoorlfrn ig voor nemen in h el onderwerpelijk
geval ontbreekt, cle ambtenanr 0 . 0. als nog moet gcarhl wor<len
,,;ijne woonplnats Le hcbhc11 gevestigd in cle residentie Bagelcn en
clerbalYe cle berloelfle akte doo r rlen ambternrn 1· van oen burger-

lijken stan d aldaar i11
worden ingeschreven.

de geboorteregisters

zal

behooren te

rs goedgevonden en verslaan :
E c r s t cl ij k: Aan Le leekenen dftt in opvolging van al. 2
va11 nr!. 36 van het Ned. B. ·w. in het archief van de algemeene
secr etarie zal blijven gedeponeerd de akte van geboorte bovengenoemd.
'f e n l w eed e: Den am btenaar van den burgerlijken stand
te P oerwor ecljo (residentie Bagelen) in opvolging van art. 49
van het reglement in St.bl. 1849 No. 25 toe te zenden een behoorl ijk gelegaliseer d afschrift van de akte bedoeld bij artikel 1
vu n clil besluit.
Afschrift enz .
Ya 11

" ' Voonplaats of domicilie"; ,,;ic aanleekeningen op artikel 11
tl if reglement.

Art. 50. Rt. B. S. Zooals het is uewijzigd b?j Staatsblad 'l 905 No. 342.
W an neer een ki nd gedurende een zeereis gebor en is aan boord van een
Nede rla n dsch -Jndisch vaartuig waarvan noch de gezagvoerder, noch een
d er Offi cieren tot de Europeesche of daar mede gelijkgestelde bevolk ing
b eh oort, zal de aan gifte (1) der geboorle door den vader, wanneer deze
zich a an b oord b evindt, en indien zulks niet het geval is, door den Gezagvoerder gedaan wor den aan den ambtenaar van den bu rger1\iken stand
van cle eer ste p laats, welke hij in Nederlanclsch-I ndië zal aandoen.
Deze a mblen aar zal een uiLLreksel nil zijne r egisters, b e vattende de
al\ te van geboor te ter inschrijving doen toekomen aan den ambtenaar
van den b u rgerlij k en stand der woonplaats van den vader of van de
· moeder, indien de vader onbekend is.
I n de gevallen voorzien bij het derde en vierde lid van art. 47 zal
h e t u ittreksel d oor den betrokken ambtenaar van den bur gerlijken stand
worden Ler ha n d gesteld aan het hoofd van hel gewestelij k bestuur en
zullen wijder s d e aldaar gegeven Yoorschriften worden opgevolgd .
(1) I n h et geval va11 arlü,el 50 moet eene akte worden
opgemaakt, waartoe kan dienen h et model No. 11 mel inachlneming
rler wijzigingen onder dat model opgegeven.
Het zoude doelmn,lig :t.ijn, clc ver pl ich ti ng van den gezagvoer der op den rug of aan h el ei nde cler monsterrol in druk Le
vermelden. (§ 17 'r.)

Art. 51. Rt. 8 . S. Indien

eene bevalling p laals heeft na ccne
o-elede11 schipbreuk zal de aangi fle kunnen gedaan ·worden aan den amb~eu aa r van den burgerlijken stand van de eerste plaats "in Nederlandseh Jndiii ,relke door rlP- schipbreukelingen boreikl \HH'clt. Het tweede rn
der de Jid vau liet vo rige a rlikr l zijn Lell deze toepasselijk.
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Art. 52. Rt. 8. S. Indi en een kind gebor en wordt aan boord va11
een Nederl andsch-Indisch schip, h etwelk in eene haven of op eene reecle
van Nederl andsch-Jndië li g t, zal de aangifte van zoodanige geboorte op
de gewon e wijze geschieden aan den plaatselijken ambtenaar vnn den
burgerlij ken stand, tenzij er geene megelijkheid mocht bestaan, om het
schip tot het doen der aangifte te ve l'la ten, in welk geval gehandeld
zal worden , inrnege bij de artt. 46, 47 en 48 is bepaald.
De p laatselijke a mbtenaren van den burgerlijken stand zu llen voorts
ve rplicht zijn om, daartoe n.a ngezoch t wordende ook de aangifte te ontvangen en a kle n op te makeu van geboorten, aan b oord van andere dan
Nederl andscl1 -Iodische schepen voorvall ende, te rwijl deze in een e haven
of op eene reede van Nederlandsch-Indië liggen (1).
(1) Hi erni t vloeit voort, da t de ambtenaar van den burger-

lijken stand gee ne a:rngiHe vnn geboorte op vr eemde boderps
geduren de eene zeer eis voorgevn,llen , ma~ insch rijven; strekk ende,
naar luid van dit artikel , 7.ich die bevoegdheid slechts uit, wo.1111eer een zoodanige geboor te bij het in een haven of o p eenc
r eede van Necl er lnnd sch -Indii' liggend schip plnnls vindt.

Art. 53. Rt. 8. S. W ann eer de erkenning van een natu urlijk kind
n a de op making- van dezel fs geboorteakte, ten overstaan van den ambten aar van den burgerlijk en s tand g·eschieclt, zal deze daarvan eene ak te
opmaken (1) in tegenwoordigheid van twee getuigen en wij ders h a nde len
overeenkomstig h et voorgeschrevene bij a rt. 28'1 B. W. (2).
(1) Tot n akoming van het bepaalde bij ar t. 53 moet dienen

model XIX. (§ 18 T.)
(2) Art. 281 B. W. is opgenomen als aanteekenin g op a rt. 41
van dit reglement.
De modellen voor verschillende gevallen, die ~ich kunnen
voordoen ten opzich te van erkenning van n atuurlijke kinderen ,
zoowel in persoon als bij gem ach tigde zijn te vinden in de modellen

Las. S. T. U. V.

Art. 53a. Rt. B. S. Aangevuld bij Stacitsblad 1909 No. 538. Indi e11
eene wettiging vnn een n atuurl~jk kind heefl plaats gehad, h etzij door
opvolgend huwelijk van de a nders, hetzij doo r brieveu van wettigin gverleend krachtens artL 274 eu 275 van b et B. W. (1) zal op verzoek
van befrtn ghebbe11(len van die we ttiging melding worden gemaakt op den
kant van de g·eboor teakte.
H et beslu it waarbij brieven van we ltiging zUn verleend , za l wo rd en
overgeschrevea ill de loopencle registers van huwelijk en echtscheiding
van de woonpl;rn l.s van rle11 ge1te, op wien s verzoek de brieven werd en
ve d eend en (le dalu111 e 11 liet uum111e r clier inschrijving in de in het
eerste lid bedoelde kantmelding aange teekend.

(1) Wettiging van natuurlijke kinderen volgens het Burgerlijk Wetboek
voor Nederlandsch-lndië, met aanteekeningen van Mr. C. A. de Jongh
en anderen:

. Art. 272. B.. W: Kincleren bitit~n huwelijk venvekt, ?net uitzonde1·ing
vcin degenen die in QJ;J;LS~~el of in bloedschande zijn geteeld, wo1'Clen
dooi· het opvolgend lrnwelylc van hwinen vade1' en hunne moedel' gewettigd, wannee1· deze hen, v~ói;. het ll~f!.an cl!s lzuw.elijks, wettiglyk
hebben ~cl, of wannee1' die C?·kenning plaats liee/tOij de akte van
volfreklcing zelve.

Over de erkenning van natuurlijke kinderen zie men artt . 280
t/m 284 B. vV. , voorkomende in de aanleekening op ar t. 41 van
rlit r eglement.
o~

~it artikel ~preekt a lleen van wettig ing do or erkenning~ó;i;

.!lll. het

huwehJk. _omdat me_n vreesde cln.t wettigingaoor crkenmng na h et huwehJk een nnddel zou wor den voor kinderlooze
ech~en oo ten om op indirecte wijze kinderen te adoptëël-ën en
zoo oend e ten nade~le van bl oedverwanten, vreemden in de familie
te brengen . (Voor durn, 2,54.G, v. d . V oort, 1,275.
G~schiedt de e!:Jrnnning ~ij de huwelijksvoltrekki ng zelve, dan
moet 10 d ~ buweli.iksakte (zte naut. op model X ) ver meld worden
met aanhalmg van voornaam, geboorteplaats en geboortedatu m der
kinderen.

. Natmt1•lij~~ lci?ide1·e1i. Zijn .?ie welke gebor en zijn uit ou ders,
die, op l~~t tI3clstip_ waarop Z IJ verwekt z ijn, beide vrije personen
waren. I\.lnde1·en m o.x.e~Jlcl. gfillo1:.e n ~ ijp de zoodanige, va 11
welke cl~ ouders o~ het tt3dstip, wnarop z ij verwekt zijn , zich
~'.":n o~euwel sc~ulchg .m~ten. Bloedschendige k inderen eindelijk
z1Jn ( e zoodamge, wier oud ers met elkanêler door te nauwe11
graad va~ . bloedverwan tschap of zwage1·schap verbonden war en,
dan dat ZIJ volgens de wet met elkander mochten trouwen.
Ven velct. Men dient bi:i de beoordeeling der verschillende
soor ten van natuurlijke kinderen nauwkeurig te letten op het
tijdstip , waarop zij verwekt zijn, want zoo b.v. rle ouders, toen
heid en nii waren. zonder door bloellverwantschap of zwagerschap nan· elkanrler verbonden te zijn , zoo is h et kind een
natuurlijk kind, al is het ook dat voor deszelfs geboorte een
dier ot~d ers met een ander is in het huwelijk getreden, of eeue
betreklnn~ van z_wagerschap tusschen hen ontstaan is. Omgekcercl bl1.lft h et kmd, van welks ouders, toen hetzelve verwekt
werd , cle eene gehuwd was, overspeJjs kind, al was dat huwelijk ook vóór de geboorte ontbOnclen .
Op volgend Hvwelijk. Zelfs a l ware tusschen het tijdstip der
geboorte van het natunrlijk kind en het opvolgend h uwelijk
zijner ouder s, ieder hunner met een ander gehuwd geweest.
Vóó1·. Na h et huwelijk erkend zi~1!.!,9 1 kunnou clC' ki nclcrr 11
alzoo ~ !fe'e~wettigg, worcle11 .

Wettiglijk E1·kencl. H oe dil geschiedt, leert art. 281 13. W. (zie
nnot op dit art. h~ervore11 ) . Over igens verlieze men niet nit h et
oog, dat de erkenmng door den vader eu do moeder beiden moet
H. van Houten, Bu rg. Stand.
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geschied zijn , h oezeer z ulks niet tegelijkertijd en bij één en
dezelfde a kte behoeft te g eschieden .
De n a tuurlijk erkende kinderen worden door h et opvolgend
h uwelijk der ouders gewettigd, sl echts door n iet te trouwe n
kunn en zij de w etti gi ng voorkomen , maar geenszins hun huwelijk
voltrekken zonder da t die w ettig ing pla{tts heeft. (Diep hujs,
Burg . Regt. II , 205.)
E en jonge dochter, die een natuurlijk kin d ha d, hu wde, doch
de man verkoos dit k ind niet te er kennen, zoodat h et niet gewettigd werd . Na v erloop van eenige jaren en na dat meerder e
kinder en uit dit h u welijk gebor en w a r en , over leed de man en de
vr ouw h ertr ouwde met een jong man, die nu bij zijn h uw elijk
het natuurlijk kind erkende, waardoor h et gewettigd wer d. (1)
Di i is geoor loofd , hoe zonderling het ook zij , da t in een g ezin
het o uds te ldnd en de jongste kinder en den n aam van den tegeowoordigen ech tgen oot drag en , ter wijl de daar tusschen gebor en
kinder en di en van den eer s ten ech tgen oot der m oeder voeren .
H a rtma n , Bes tuUT en Adm . 3, 309.
(1) Har tma n schrijft min juis t "en wetti gde". Ook in ver k lar ingen over erk en ni ng bij huwelijk wor dt dikw ijls g ezet dat
<le ouders h et kin d erkennen en w ettig en. Dit is niet juis t. D e
ourler s er kennen h et k ind en de W et w ettig t het. E ven onjuist is
h et om dezelfde r eden in de ka n tmelding te zetten " dit k ind i::s
gewettig d bij het hu welijk ", het moet wezen " door hei huwelijk" .
(Van den H elm, H a ndb. Burgerl. s tan d.)
Art. 273. B. W. K'i nde1·en, uit oiule1·s gebo1·en, titsschen wellce,
zondC'I· bekomene disp ensatie v an clen GouvC'l·neu1·-Gene1·aal, geen
lmwelîjk mocht bestaan , kunnen op geene ancle-re wfjze wonlen gewettigcl, dan doo-r cle1·zelv er C'l'lcenning bij cle huwelijlcsalcte.
( E en e v r oegere erk enning van de k inrlcr en i n dit a r tik el
bedoeld is nietig, omdat de s met der bloedschendige geboorte nieL
eerd er worél t uitgewisch t, dn n op hel oogen bl ik dat tl r oude rs,
na bekomen dispensatie, mel ellrn nrl er zijn in den ech t getreden.
De bep a lingen van dit a r tikel z ijn ni et van toepassing op
kind eren , rlie in ovrrsp el of in bloedscba ncle zijn verwek t door
o uder s, tussch en welke geen h uwelijk door disp ensatie mag wor rle n aang egaa n .)
Art. 274. 8. W. I nclien cle oude1·s, vóór of b·(j het aangaan des
huwelijks, mogten hebben verzuimd hunne natuui·lijke kinderen te e1·kennen, !can dit v erzuim wm·dcn lierstelrf do01· bi·ieven van wettiging,
bîj den Gou cerneu1·-Genemal, n a ingewonnen advies van het JloogGe1·echtshof. verleencl.
Door wl en zal claarloe het \1 er zoek moete n worden ged aan ·~
W ij gelooven da t, daar de Wet hier om tr en t niets bep aalt , wlks
zoo wel door de o n1l e rs als d oor de k in rle ren zelven kan geschi eden. f n a ll en gevalle m oet cl e vr oeger ver z1 1im rle erk ennin g ge·
daan worden a lvor ens het verzoek lol wettig ing worrlt ingel evenl.
en ten blijke daar van f'en vol doend bewijs dier gedane erke1111i 11{.{ bij h ef verzoek sr:hrift wo rd t over gelegd, a ls ook rle huwe1i:iksa k te cl er ouder s.
Kall de wettig ing gevraagd wo rden w11n 11eer een der ouder :;
rreds overl eden is? W ij gelooven met Vaillai1t, clat deze v r aag
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beves tig end moet beantwoord w or den, wann eer heL kind door
den overledene is erkend, maar dat, wanneer dit geen plaats
heeft gehad, de wettiging n iet kan worden toegestaan, omdat er
geene .~ e minste zeker heid aanwezig is, dat die overledene bij het
huwelrJk het voornemen h eeft g ehad om hetzelve te erkennen.
Daar volgens de leer van den Hoogen Raad een buitenla nds gesloten huwelijk van Nederlanders geldig is, al is hel
hier te land e niet afgekondigd en niet ingeschr even , zoo k un nen
echtelied en , die buitenlands z ijn gehuwd zonder 11an de for maliteiten te voldoen, toch brieven van wettiging vragen ten behoeve
van hu n vóór bet huwelijk gebor en kind. (Gem. Stem, No . 2332.)
B ij het request (model W.) om wettiging worden overgelegd
afschr iften: l e. van de geboorteak te van het kind ; 2e . van de
huwelijksakte der ou ders; 3e. van de akte, waarbij vader en
moeder het kind erkennen; 4e. van de n kte van een vroeaer
huwelijk en ontbinding daarvan, zoo eene of beide ouder s v~oe
ger g ehuwd waren, terwijl indien zij niet eer geh uwd war en
war en eene verklaring dienaangnande van het besLuur hu nner
woonplaats moet wor den over gel egd . (Hou tnar, blz. 135.)
De Gemeentestem (No . 1836 en 1849) is ech ter van eene
a nder e meeui ng en zeg t dat het aanvr agen van br ieven van wettig ing geen er kenning behoeft voor af te gaan . I ndien de Rerreer ing voor a fgaande erkenning vor dert, steunt dit niet op ar t. b32!:l
Ned. B. W . (274 Incl. B . "'W .), daar dit artikel inhoudt rlat
het ver zuim van erkenning bij het h uwelijk wordt h ersteld door
brieve n van wettiging. Moest eer st erkenning plaats h ebben de
r edactie zo u ander s moelen luiden .
'
Art. 275. B. W. 8taatsbl,ad 1896 No. 115. Op gelijke wijze als bij
het v o1·ig m·tilcel is bepanlt, kunnen 007;, w01·den gewettigd natiiw·lijlce
en wettiglijlc ei·kende lcindei·en :
'
Je. gebo1·en uit out!e1's, d'ie uitltoofde van het overlijden van een
één hu nne1· hun vo01·genomen hmvelijk niet 71ebben kunnen tot stand
brengen ;
2e. gebo1·enn uit eene moede", clie tot de I nlanclsche of dam·mede
gelijkgestelde bevolking behoo1·t, inclien de moede1· is overleden, of indien e1· gewichtige bezwm·en te1· beo01·deeling van clen Goiwe-rnem·-Genemal
tegen het lmwelîjlc dei· ourj,C'l'S bestaan .

V oordat dit artikel door aanvulling met bet bepaalde su b 2e
aldus was gewijzigd (Stbld. 189G No. 115) werd een verzoek om
w ettig ing van een natuurlijk wetliglijk erkend k ind, geboren uiL
een sedert overleden Inlnndsche moeder , gemeenlijk afgewezen
i ndien niet k on worden aangetoond, b.v . door p laats gehad heb~
bende huwelijksaangifte of afkondiging, dat i nderclaad het voornemen had bestaan om met die moeder i n het huwelijk te treden.
' rhans behoeft zoodanig bewijs niet meer geleverd te worden
en kan zelfs wettiging plaats vinden , ook al i s de I nlandsche
moeder niet overleden, ingeval er gewichtige berl enkingen te"en
0
het huwelijk der ouders bestaan.
E en en ander is zeer in het belang van het kind; menigwer f toch levert, zooals ook bij Officieren, de starnl des vader"
een beletsel op t.egen hel h uwelijk met een e 1nlançls che vrouw .
1n het algemeen genomen kan men zeggen, dat h et een weldaad
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is a an kinder~n van eene Inlandsche moeder bewezen, dat zij
kunnen gewettigd worden zond er dat het n oocJi cr is dat de va der
hier toe met die mo eder in h et huwelijk treedt, ~f van bet voornemen tot een huwelijk is gebleken. (Br ondgees t, Incl. B. W.
ad ar t.)
Voor het daar toe s trekkend verzoekschrift kan met eenige
wijzigingen model W, terwijl voor de kantmelding de aanteekening
op model XVIII gev olgd w orden.
1'. atuw·lijke en wettig <?·k ende kinderen . Voorafgaande erk ennin g· is
noodig om zeker te zijn, da t wie op deze w ijze zal w orden gewettig rl , het kind dier ouder s is. (Diephuis, Burg . Regt. 2, 210. )

Voorgenomen H uwelijk . D e Pinto , (p . 139) vraagt: hoe da t
voor gen omen huwelijk zal bewezen w orden ? en zegt da t daartoe
naa r z ijne meening eene aangifte of afkondiging niet ver eischl
wordt, maar dat de verklaring van bloedverwa nten en vri enden .
of zelfs van rlen la ngstl evende der ouder s, gen oegzaam is .' ·
D iephuis maakt echter zwa rig heid dH gevoelen aantenemen en
zegt da t in h et geval van dit artikel a fschrift der overlijdens ·
11.k te moet w or den overgelegd , a lsmede a fschrift der akte en van
h n welijks-aan gifte of huwelijk s-afkondiging ten bewijze van h et
voornemen een huwelijk aan te gaan. (Burg . Regt, 2 , 210.)

Art. 276. B. W. Staatsblad 1896 No . 115. In cle gevallen, bij de
lwee laatst voor·gaancle artikelen u:itgecl1ulct, zal het H oog-Ge1·echtshof,
des ge1'ltclen ooi·deelende, a lv 01·ens z'{fn advies uit te bren gen, de bloedve1·wanten der verzoelce1·s hooren of cloen hoo1·en, en zelfs lrnnn en bebevelen dat het ve1·zoelc ter· wettiging, cloo1· niicldel van aan te wijzen
open ba1·e nieiiwspapier·en, w01·de beken d gemaakt.
B loeclvenvanten of' aan.gehuwden. De laatste m oeten niet, alléén
bij gebreke der eer sten , word en geh oord , zij kunnen ook , al
wa r en deze aanwezig, opger oep en worrl en. \i\Tijder s gelooven w ij
met Voorduin , da t eene verg issing of dwaling in het oproepe1.
van bloedver wanten , welke niet de naaste zijn , g een e nulliteit te
weeg breng t.
Ie. Zooveel doenli.ik dat is, wann eer zulks tegelijkertijd kan
geschieden , niet dat wanneer er in beirle liniën blo edver wanten
of aangehuwden aarrwezig z ij!l , zulks woet plaats h ebben ;
2e. Daa r cl e wet geene bep alingen bevat;
a. Omtrent cl e wijze, waarop in dit en alle gelijk soortige
gevallen de bloeclverwa. nten of aangehmv (l en van minderjarigen
moeten worden opgeroepen ;
b. Omtr ent den termijn , welke er tusschen de oproeping en
den dag der ver schijning moet worden verleend , en
<:. Omtr ei 1l de p laats, waar dit verhoor moet plaats h ebben ;
7.00 nemen w ij hier over , hetgeen da.a r omtTent van cl cn H o11er t
zegt in z ijn formulier boek :
Wat h et eerste punt betreft, meent men te mogen aan neme!l .
dat cl e bloedverwanten of aangehuwden s i·eecl s vrijwilli g op m tuoorliging van rlen verzoeker , z ullen k unn en ver schijnen , in welk
geval hel· tweede punt vervalt, doch hier uit volgt tevens, dat de
Raa<l n immer den dag zal k u nnen bepalen. waarop zulk ee11
verhoor zal pl:rnts h ehben , omrlat de k eu z<> van den tijd aan

onderlinge schikking beh oort te worden overgelaten . Indien de
bl oedverwant.~n niet v~rldezen vrijwillig te ver schijnen, wordL
eene behoorlijke oproepmg gevorderd , welke zal moeten geschi eden door eenen deurwaa r der , ten minste vier dagen v óór den
bepa alden dag der comparitie, met beteckening tevens va n het
r ek est en het verleend bevel va n oproepincr.
·w a t eindelijk het derde punt betr eft , ~oo k a n h et verhoor
hetzij in r aadkamer , hetzij voor Commissarissen , daartoe be~
n~ei:nd , . g eschieden
en schijnt men , uangezien het Openbaar
Mrn1s ten e te dezen steeds moet gehoord worden , aan de eer ste
wijze van ho or en de voorkem· te moeten geven , daar h et de
bedoeling niet k a n zijn om dit verhoor op de openbar e terechtz il t i ng te doen plaats hebben.

w:

Art. 277. B...
Wettiging, hetzij cloo1· ~~et ~pvolgencl lmwel'{jk
der oucle1·s l~etzy 'ln het geval v an .a1·t. 274, by b1"leven van w ett-igin g
verleen d, heeft ten gevolge dat cle lctnclernn clezelfcle 1·echten qenieten als
of' z i;j sede1·t het huw elijk wct'l'en geb01·en .
·
S ede-rt. Deze uitdrukking is g ebezigd , en ni et die van uit het
huwelijk , "omdat," zeide de Regeering, " men heeft willen doen
gevoelen, dat de wettiging har en aanva ng neemt van den da.er
da t h et huwelijk is voltrokken , en niel van cle ge/Joo1·te der ki;deren en hieruit volgt dat die kinderen geen aanspraak kunn en
ma keu op "nalaten~ch apl?~n , op engev:illen vóó1: het hu welijk ,
waardoor ZIJ gewettigd z1Jn , a l had die openv a llmg plaats nadat
zij verwekt of zelfs gebor en zijn, wijde rs dat het gewettio-d kirni
het oudste der uit het hu welijk gebor en e kinderen is; maa.~· evenzeer , dat, zoo er uit een vr oeger hu welijk van een der ouders
kinderen gebor en war en, het gewettigd, voor zooveel zijne r eO'lc n als wettig kind betr eft, geacht moet worden jon ger dan eer~I
gr noem<l te zijn, al ware het ook oud er in jaren .

Art. 278. B. W. S taatsblacl 1896 No. 115. In cle gevallen bij a?·t. 275
voo1·z·ien, heef't de wettiging slechts kracht van den clag wam·op de
brieven cloui· den Goiwé1·1ieu1·-Gene1·aal z~jn ve1·leencl. Zij kan alzoo,
ten aanzien der e1'f'opvolging, n'iet st1·elrken ten n adeele van w ettige
vo01·Jcinde1·en, gelijk zij oolc n iet wei·k t in cle er fopvolging van anclere
bloeclvenvanten, dan voo1· zoo ve1'1·e dezelve 'in het verleenen cle1· brieven
van wettiging hebben toegestemd.
Verleend. Omdat het huwelijk niet zijnde vollrokken , alzoo
die <lag niet a ls de terminus à quo k a n worden aangewezen en
ook bepaald elijk de rnui·lcinde1'l11 daardoor in hunne r echten bchoor en te worden benadeeld.
Vo01·lcinclernn. Hier ond er mo eten , wat de oud erlijke nalaten scha p betr eft, alleen de voorkinder en van den overledene der
oud er s begr epen wor den, a angezie11 rli e r eells de nalatensch ap
van deze geërfd en alzoo daar op een verkregen r egt hebben ; en
zulks wel up g rond van hetgeen t~jcle11 :; de beraads lagingen over
a rt. 331 Ned. 13. W. (hier ~76 B. W .), de Regce ri ng zeide, dat ma n
zorg had gedragen dat de wettig ing, waarvan hier de r ede, geene
verkregen r egten kan kwetsen.

Art. 279. B: W. Op gelîjke wijze, en onder clezelfcle bepaUngen
als bij cle vonge m·t'ikelen is ve1·melcl, kw11ie'11 ook 1·eecls overleclene
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kinderen, welke nakomelingen hebben nagewten gewettigcl wo1·clen, in
welk geval cle wettiging ten ?;001·deele van cle nakomelingen stl'ekt.
Nakomelingen : zoowel wettige a ls natuurlijke.

Overleden kinder en, die nak omelingen hebben achter gelaten,
kunnen word en gewettigd zonder bij hun leven door de ouders
te zijn erkend, omdat b et ar tikel zegt, dat de wettigi ng kan
plaats hebben op gelijke wijze en onder dezeHde bepa lingen als
bij de vorige artikelen is vermeld , onder welke artikelen ook
ar t. 329 ( = 274 Ind. 'B . vV.) beh oort. Art. 335 ( ~ 280 Ind.
B. ·w.) staat erk enning va n overleden kinderen niet in den weg
omdat erkenni ng terugwerkt tot op den dag der geboorte. Inlusschen k omt het ons voor dat, als men a rt. 334 ( = 279 Ind. B .\V .)
in den hierboven omschreven zin opvat, geen erkenning van
een reeds overleden kind noodig is om aan dat artikel uitvoering te geven. (Gem. Stem, No . 1835.)

DERDE AFDEELING.
Van de Huwel ijks-aangiften en -af kond igingen.
a. Huwelijks-aangiften.

Art. 54. Rt. 8. S. De arnbte11a ren van den burgerlijken stand,
zul len in liet daar toe bes tem de register de lmwelijks-aangiften inschrijven
welke overeenkomstig de artt. 50 en 51 van het Burgerl~ik W etboek (1)
gedaan wor den.
(1) Deze m-tikelen luiden :
Art. 50. B. W. Alle 11ersonen, cl'ie met elkmuler een lmwel~JÏ>- willen
aangaan, moeten daarvan aangi~e cloen bij clen ambtenaai· van den
lmrgerl~Jken stand der woonplaats vcm een der pm·ti;jen .

-

--

~

Daar de ambtenaar v:.tn den burgerlijken stand niet bevoegd
is , om aan personen, welke zi.ch tot dat einde bij hem aangeven ,
de afkondiging van hm1 huwelijk te weigeren, tenzij hem blijke,
dat eenig wettig beletsel voor h en beslaat om met elkander i11
1len echt te tred en (art. 56 vn.n dit reglement), zoo volgt hieruit,
dnt er eene afkondi.gi.ng zoude kunnen plaats hebben van een
huwelijk, waartoe slechts éé11 der vermoedelijk aanstaande echtgenooten, doch niet de andere, het voornemen heeft opgcvn.t. T en
einde dit te beletten is hier door den wetgever bepaald , dat doo r
tle huwelijksaangifte op eene voldoende wijze van het voornemen
van beide partijen dient te blijken. (Vaill ant, 235; Asser, 24.)
De ambtenaar ·moet aangifte weiger en van huwelijken waartegen hij ontdekt dat een wettig beletsel bestaat (Vaillant, 237
en 238) . Art. 41 Ned . B. W . ( - 56 van dit reglement} schrij[l
dit echter alleen omtren t cle afkondiging voor . B et is clus ro . i.
op de huwelijksaangifte niet van loepassing. (v .d. Helm, blz . 160. )

-

-

De wet verbiedt den amblena.ar van den burgerlijken stand
11iet zich tot h et ontvangen der h nweli.iksaangiîte met h et daartoe
bestemde r egister naar de wo ning van een der partije n te begeven; aan de aanstaande echtgen ooten is geene verplichting
opgelegd, zelve op h et gemeentehuis die aangifte te k omen doen.
(Vcrwoert, p. 136 .)
Woonplaats. Di e woonplaats is voor meerderjarigen de plaats,
alwaar zij den zetel van hun vermogen gevestigd hebben; voo r
mjnderjarigen die van hunne ouders of voogden; voor h en, die
onder" curateele gesteld zijn, die van hunne curators en voor
hen, die geen hoofdverbli,i[ bezitten, de plaats des werkelijken
ver blijfä. (De .Jongh, blz. 12.) Zie ook aant. op art. 11 van dit reglement.
Als

personen , die door hun

beroep een zwervend leven

l r i~l en. eene hnwelijksanngiflc ·wensch en te doen, moeten zij h oc-
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,-ele jaren zij ook uit hunne woo nplaats verwijderd mogen zijn,
hel dáár altijd doen, terwijl de a fkondiging daar toch p laats moet
hebben. u i wflde men de p laats van hun werkelijk' verblijf a ls
hunne woonplaats besch ouwen. ( R egtsgel. Bijblad 1839, No. 149.
De Pinto, H a ndleiding II, "17.)
Indien perso nen , die een zwervend leven leiden zich op eene
plaats ophou den en geen bewijs kan geleverd wo r den , dat eene
nntler e p laats hun h oofdverblijf en mits dien h u nne w oonplaats is,
moet hunne verklaring dat zij wonen op de p laats waar zij verblijven geloofd e n hu nne huwelijksaangifte aangenomen worden.
(R egtsgel. Bijbl. 1840, No. 140.)
Minderja rigen zo nder voogd kunnen geen huwelijksaangifte
doen. daar zij geen wettelijke woonplaats hebben. (Gem. Stem ,
• o. 1856 .) E en voogd moet dus vooraf aangewezen wor den .

Art. 51. B. W. Deze aangifte zal hetzij i n pm·soon, hetzij b~j zooclanige gescbJ;iften geschieden, waaruit van l1er'Vào1'nemen cle1· aanstaancle eclltgenooten met genoegzame zeke1·heicl lcan blijken, waa1-van
akte cloo1· clen ctrnbtenaa1· van clen bu1·gerlijlcen stancl zal wo1·clen
opgemaakt.
De aangifce kan ook door d en een in persoon, dooi· den ander
bij geschrifte (model x) geschieden. (H outaa r , blz . 4.6, Gem. Stem,
1573, en lfartman , blz. 164. )
De schriftelijke aangifte s lechts door ééI! der aanstaande
e<'htgenooten gedaan , is ni et voldoende.

Een

- -

model van de door don a mbtenaar van don bu rgerl ijk e11
stand op te maken akte van mondelinge aangifte wordt gegeven
onder No. VI, terwijl h et model der akte van insch rijving eener
schriftelijke aangifte te v incleu is iu No. VII. (S 19 T .)

I n p ersoon. Ook kan de aangifte door een g evolmach!ig<le geschi eden , mits deze daartoe bij een authentieke (n otari ecle) Elk tv
waa ruit van h et voornemen om een huwelijk aan te gaan 11u.~t
zekerheid blijken kan, gemach tigd zij. (De Jongh, blz . 12, Vaillant, blz . 236.)
Geschriften. w·a.nneer de aangifte bij geschl:ifle gcsrhiccll,
wordt wel geen au th entiek geschriît gevor<l erd en llezelve lrn11
a l zoo bij brief , opgave of verklaring gedaan worden; maar er
moel voo r den ambtenaar van den burgerlijken s tand geen twijfel
k u nn en bes Laall omtr ent de deugdelijkh eid der aangiften , die
nat uurlijk a l datgene moeten bevatten w at voor h et doen der
afkondigin g- n ooclig is . (Va illant, blz. 238.)
Zijn de s tukken, die hij h et huw elijk ,,,nll en worden overgelegd , reecls in ha nden van den am bte naar van den burgerlijken
stan d, bij wien de hu welijksaangifte geschiedt, da n ach t v. cl. H elm
(b lz. 163) dit onnoodig.
H uwelijksaangifte bij deurswaardersexploit moel a ls aan~i~le.
bij geschrifte, aan art . 106 Necl. B. W.(= art. 51 Inrl. n. \v.)
beantwoordende, worden aangenomen . (Gem. Stem , No. 2332 .)
Authentieke aangifte (model La. Z) is a lleen wen chelijk a l:> de
a:mgeve r of n nngeefs ler n i et s d1 t·ijven kan.
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Het is geen 'vettelijk vereischte dat het huwelijk voltrokken
wonlt waar aê frnwelijksaangfftê- .ls gedaan ; de plaats van huwelijk en d ie van huwelijksaangifteu zij11 ter keuze van partijen,
mit~ w~o({PlHals van een . hu~.,L_Z.l;iEde (Hooge Raad 20 Februari
185 t, ' . . elm, filz. 30r)

=

Art. 55. Rt. B. S. De aangifte zal vermelden, de voornamen, de
nnm en, den oud erdom, het beroep en de woonplaats der aanstaande
echtgenoo len (1) mitsgaders hun vonrnemen om met elkander in den echt
Le treden; en of zij be vorens al of niet, en zoo ja, met wien zij het
laatst zijn gehuwd geweest (2).
·wanneer die aangifte in geschrifte (3) is gedaan, zal de ambtenaar
van den ]Ju rgerlij ken stand dezelve overschrijven, alleen op het register
leekenen, en het stuk daaraan vasthechten (4).
(1) :Ren model der onder handscbe schriftelijke aangifte door beide
par tijen is te zien in model La. Y.

Die schriftelijke aangiften moeten door de belanghebbenden
worden onder teekend en hunne handteektuingen (volgens Vaillant)
door het plaatselijk bestuur gelegaliseerd zijn. Bepaald gevorderd
acht v. d . Helm (blz. 162) die legalisatie niet. De ambtenaar is,
gelooft hij, vr ij de voorwaarden te bepalen \\'aarop hij zich van de
echtheid van zulk een onderhandsch stuk overtuigd wil achten.
H et model van de schriftelijke aangifte (waarmede wordt bedoeld de inschrijving van de door de partijen ingediende schriftelijke nangifte) vindt men onder No. VII. l§ 19 T.)
liet vermelden van de namen der ouders van de aa nstaande
echtgenooten is overbodig. (rl'. R. XI, 311 e. v.)
(2) H et vermelden, dat z ij (de partijen) ~ongehuwd" zijn voldoet
niet aan het voorsch rift van dit art.ikel ; tusschen "ongehitwd" en
"m·oege1· niet gelwwcl geweest" bestaat in den zin der wet degelijk
oml erscheid. ('l'. R. XXII, 401.)

(3) Op welke wijze de schriftelijke aangHte geschiede, hetzij
bij brief, h etzij bij opgave, verklaring enz" de ambteni:.ar Yan
1len b11rgerlijken stand h eeft slechts te zorgen , dat h 13 al de
opgaven erlangt, die noodig zijn om de u.kto volgens i11't. 55 va11
h et r eglemen t te kunnen opmaken. (S 19 T.)
Voldoet de schriftel ijke huwelijksaangifte niet aan den vorm
zooals boven is aangegeven, dan kn.n de am?tenaa!: .'"an dc11
hurgerlijken stand niet verplicht worden tot de rnschr13v111g c1a11r\'lt11 in het betrekkelijk register. (W . 119, 171J.b) .
Fouti eve vermelding van den leeftijd in huwelijksu.angifte ol'
Irnwelijksn fkondiging is niet strafbaar, dam· de ambten aar eerst
bij de huwelijksvoltrekking ver plicht is zich de geboort eakten te
doen ter hand stellen Yolgens art. 12G r ed. H. W . ( = 71 l n d.
B. W.) (Gem. Stem, No . 1001.} Tot zulk een leer leidt de ongelukkige aanhef ' 'an laatstgenoemd artikel! zegt Hartman op
blz. 168.

..
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Met het woord overschrijven in· art. 55 al. 2 van het r eglement B. S . is niet bedoeld eene overschrijving woord voor woord,
doch a lleen een algeheele overneming van den inhoud der schriftelijke aangifte in het register. (R. v. J. Bat. T . XXII 171 e. v .
en W. 139, 30a Anders H. G. H. cfm. 0. Ml.)

dat er eenig weL lig beletsel beslaat zal hij eene akte opmaken, inhou_
dencle de redenen om het doen der afkondigingen te weigeren van welke
a kte aan de aangevende per.sonen een afschrift, in den vo rm van uittreksel nil het register zal w6tclen afgegeven.

H et verzuim om in eene akte van huwelijksaangifte bekend
te stellen of een der aanstaande echtgen ooten en welke al dan
niet vr oeger gehuwd is geweest, stelt slechts eene over treding
van art. 55 a l. 1 van het reglement B . S. daar. (R. v . J. Pad .
T. R. XI, 312.)

(1) Blijkt het aan den ambtenaar van den burgerlijken stand,
dat er wettige beletselen legen het huwelijk bestaan, dan moet hij
naar aanleiding van het tweede lid van art. 5& va11 het reglement, de aangifte weigeren en daarvan een schriftelijk bewijs
geven, waarvan de modellen bij wege van wijziging der modellen VI
en VII ac!1ter dezelve, te vinden zijn. t§ 19 T .)

(4) Men lette wel op , dat bij een aangifte ten huwelijk niet
de mins te overlegging van stukken wordt gevorder d; z ijnde clit
juis t h et tegendeel van h etgeen bij het oude reglement was voorgeschreven . (§ 19 T .)
Als de ambtenaar van den B. S. weigert een e huwelijksaangifte aan te nemen op grond, dat de voor h et huwelijk vereischte s tukken niet voorhanden zijn, kan men z ich tot bet
Openbaar Ministerie bij h et Kantongerecht (hier Raad van Justitie) wend en, ten einde ver volging van hem te verla·ijgen. (Gem.
Stem, No. 2351.)
De ambtenaar van h et B. S" die eene schriftelijke huwelijksaangifte niet in den vorm waarin zij w as ontva.ngen in het be·
stemde r egister heeft ingeschreven, begaat een e overtr ed ing van
art. 55 2e lid van het betrekkelijk reglement. (H. G . 1-I. cfro.
0. M.. W. 119- 174b. Anders Raacl van Juslitie Batavia.)
De vermelding in de akte van huwelijks-aangifte van de
namen der ouder s van aanstaande ecbtgenoo le11 en i n de akten
van hu welijks -afkondiging van de plaats waar h et huwelijk zal
worden voltrokk en, is geene s tra fbare overtreding. (R. v. J.· Sem.

rr.

XXII, 402.)

der
ding
van
van
der

H et niet vermelden in eene huwelijks-aangifte van de namen
ouders van de aanstaand e ecbtgenooten slelt geen overtr edaar van h et r egl ement, omdat ar tikel f>5 onder de vereischten
eene huwelijks -aan gifte niet opnoemt cle namen cler ouders
de aanstaande ecbtgenoolen, maar evenmin de vermel cling
ouder s verbiedt. (T . R. XI 314.)

Het is in strijd met het 2e lid van art. 55 van dit r egl ement
om in plaats van de schriftelijke aa ngifte over te schrijven in
het betr ekkelijke register een e afzonderlij ke akte op te maken .

b. Huwelijks-afkondiging.

Art. 41 Ned. B. W. (arl. 56 van dit reglement) verbiedt het
docu der afkondigingen, indien den ambtenaar van den bmgerlijken stand een wettig beletsel blijkt te bestaan voor de aangevende persoon om met elkander in den echt te tr eden. Strikt
genomen is in zoodanig geval alleen het doen der afkondigingen
ver boden, maar uit het gebruik van bet woord "aangevende" i n
den tegenwoordigen tijd, mag als de bedoeling des wetaevers
worden aangenomen, dal dan ook de aangifte niet mag .:orden
ingeschreveu, ander s zou het artikel hebben m oeten luiden:
"Voor de personen die aangifte hebben gedaan of voor par tijen'·
(Y. Emden, Rechtspraak I X 55.)

Wat zijn wett 'i g e belelselen:2 Niet alleen die, welke het
Openbaar Ministerie aanleiding kunnen geven eene rechtsvordering
tot nieiig verklaring in te stellen. 'l'ot de wettige beletselen behoor t ook
het gemis der vereischte toestemming voor militairen. (Verwoert, aant.
op ar t. 41 Ned. B. W. = art. 56 van dit reg-lementJ. De bepalingen echter
te dier zake spreken allen van het ciangaan. van een huwelijk.
l Il strikten zi n is het overleggen hiernm dus slechts bij het
h uwelijk ?.elf noodig. Buitendien blijkt uit het gem.is van zulke
eene toestemming bij de huwelijks-aangifte niet, dat zij niet verkregen zal zijn, als hel huwelijk moet voltrokken worden. Het
gemis daarvan kan ik mitsdien niet beschouwen als een WC'Uig
beletsel. (van den Helm, blz . 168.)
Het niet bereikt hebben va11 den leeftijd, gevorderd tot het
aangaan Yau een huwelijk, is in do clerde plaats een wettig beletsel. (Yerwoert ad art.) Hij had daarbij moeten vermelden dat
a fkondigina plaals mag hebben, mits de door de wet gevorderde
leeftijd bm~eik t w orcle vóór de sluiting van het huwelijk. Weigerina toch op dien grond zou onaannemelijk zijn, het zou als
ee1;' poging moeten worden beschouw-cl iema1;d te verhinderen op
zoo jeugdigen leeftijd een huwelijk te sluiten als de wet h em
toestaat. (v. cl. Helm, blz. 168.)
Bekend is wijders het verschil van meening over de vraag
huwelijks-aangifte kan worden aangenomen vn,n iongeliedcn,
die den vereischteo leeftijd nog niet hebben bereikt om een
huwelijk aan te gaan; of van een vrouw, wier vorig huwelijk
nog geen 300 dagen geleden is ontbonden.
Ons artikel zegt: "Wanneer ...... niet blijkt van eenig wettig beletsel om met elkaar i n äen echt te f?oeden ... . ." Alzoo moet
elk beletsel zijn opgeheven, vooraleer de ambtennm· clo nfkondigingell doen zal. (IIoutaar, blz. 49.)
of

Art. 56. Rt. B. S. Wanneer aan den ambtenaar van den bu rgerlijken stand niet blij kt, dat voor de aangevende persoHen, eenig welti ~
beletsel (1) bestaal, om met elkander in den ech t Le treden, zal h1J
dafl&l]k de afkondigingen (model VII) ~.oen, welk e bij artt. 52, 53 en 54
van het Burgerlijk Wetboek vermeld ZJJn.
"
Wanneer be l aan den nmbtenna l' van dell burgerlijke11 stand lihJ kt,
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B~~edverwantschap of zwagerschap en het nog niet ontbon·
ZIJD van een ~orig huwelijk, doo.r Verwoert daarna opgen~emd.' beschouw 1k a ls beletselen, ch e eerst v olkomen moeten
z1Jn mt den w~g geruimd. Er zou echter :m.i. geen groot bezwaal'

den

bes taan, Z?o dit gev:ergd werd, het tweede huwelijk af te k ondigen Yan iemand, WJens eer ste ontbonden is bij een vonnis, dat
e~1·st tusschen de tweede afkond iging en h et voltrekken van b et
ni euwe huwelijk kracht van gewijs de bekomen zal. Ui t het niet
OYerleggen toch der bekende verklarin..,. van den crriffier bliJ'kl
0
0
m.et , dat er een wettig beletsel bestaat.
Even weinig
bezwaar
bestaat er, het tweede huwelijk af te kondio-en eener vrouw
hetz ij weduwe, hetzij gescheiden van echt, wi~r hu welijk eerst
t~sschen de tweede afko ndigi ng en s luiten van h et tweede huwelijk gedurende 300 dagen ontbonden zal zijn. (blz . 168 v. d. Helm.)
Als eene der parti_j_en na het doen van huwelijks-aangifte op
g r ond da t ? e.t huwel1Jk geen voortgang zal h ebben, verzoekt
geen 1 a fkonchgrngen te doen, kunn en deze achterwecre blijven
niettegens taande art. 4.1 B. vV. ( =
a rt. 56 van dit ~·eglement)
t~t eene ~ndere opvatting aanleiding geeft. (Gem. Stem, No. 2059.)
Ger aden is voor den ambtenaar dat het ver zoek schriftelijk gedaan worde, opdat hij kunne bewijzen clat er een wettig beletsel
be. tant. (v. d. Helm , blz. 168 .)
Als na de eerste hu welijks-afkoncl iging pa rtijen verlangen ,
dat het huwelijk geen voortgang hebben zal, is voor den ambtenaar een desbetreffende mondelinge verklaring voldoend e en behoeft daarvan geene a kte opgemaakt noch aanteekenin•r in hel
r egister van afkondig ing gedaan te word en. (C'tem. Slem, No.2083 .)
De

tweede huwelijks-a[koncliging moet, ook als tegen
stuiting is beteek end, geschieden , omdat s tuiting wel
voltrekken van h et huwelijk, niet het doen der afkondigi11g
lemmert. (Gem. Stem, Io . 2110.)
eer~te

de
hel
be·

Over weigering van huwelijks-afkondiging kan men zi ch niet
tot rlen r echter wenden. Aan s trikte toepassing !oeh van art. 129
l ed. B. W. ( =
U Ind. B . 'vV.) valt niet te den ken, daar di t
alleen ziet op eene weigering om een hu welijk te ,·o ltrckken en
wel op grond van ongeno egzaamheid der stukken e n verklaringen , doch niet s preekt van h et weigeren der a[ko11diging wegen;-;
wettige bel etselen. (Rechtsgel. adviezen 7, 411. )
H et is eene leemte in de wet, die rle Rechtbank en van · s-Hu.~o
en Briele op bovenvermclcle wijze dool' ui tbreid ing van a rt. 129
(=
74 Ind. B. Vl.) trachtten a1w te vullen. Het meest praktisch e
middel is om zich tot een :wderen nmbtenaar le wenden, a ls
men overtuigd is dat g een werkelijk beletsel bestaat of rle officieu ze tussrh enk omst van den Officier van .Jus titie in te r oepen.
(v. d. H elm, blz. 169.)
De a mbtenaar van den burgerlijken s tand mag niet weigeren
eene huwelijks-afkondiging te doen , die hij des Zondags ontvangt,
omdat de ambtenaren van cl en burger lijken s tand verplich t zijn
te allen tijde hun minister ie te verleen en voor zaken a••n een
zekeren termijn gebonden. (G em. Stem , No. 1963.)
Wanneer binnen h et jaar na cle eer ste a fkondi ging het
hu we lijk ni et is voltrok keu , wordt wel hernieuwde a fko ndiging,

<loch geen hernieuwde aangifte gevor derd. Ook Mr. Opzoomer
B. \V. (1874) T, 171, ach t alleen dan nieuwe aanaifte nootlicr
wanneer i nmiddels verandering van woonplaats is ge;chied . (Ge~'.
stem, No. 1870.) Of deze beslissing praktisch is , betwijfelt
v. d. Helm (blz. 170) op grond, dat de ambtenaar van den burgerlijken stand zich niet anders k an verzekeren van het "'edaan
zijn der aangifte dan doo l' den griffier der rechtbank e:i1 uittreksel _l~ vragen uit het r eg.i ster der huwelijks-aangifte dat reed::;
ter g nffi e der rechtbank is gedeponeenl. i ets wat onnoofl.io-e
koste~ z?ude ver o?rzaken , do~h in ieder geval mogelijk ~
Nooc11g 1s eene meuwe aangifte ech ter niet, ook niet indie n
woonpla a lsYerandering plaats heeft gehad, want de akten hcbbr 11
s lechts den tege11woordigen toestand weder te geven , staan ieder
o p zir h zelve en er is evenmin bezwaar tegen h et vermelden in
<1c afkondigingsakten van ee11e andere woonplaats a ls vermeld is
in die va n aangifte, als in h et vermelden in de akte der tweede
a fkomliging van een ouder en leeftijd dan in die der eerste a fk on cliging . (Vgl. h et uit Gem . stem , No . 1191 en 1192, onder ar t. lOï
\\'ecrgcgevene.)
(2) L ttidende genoemde m·t·ikelen van het Bu?'gerlijlc Wetboek als volgt:

Art. 52. B. W. Voo1· het volt1rekken van liet huwelijk, zal de ambtenam· van den burge1·lijken stand twee afkonfJ,f;fl/(1g<m doen voo1· het
gebouw, wam· de akten van den bu1·gêrlyken stan worden opgemaakt
en wel op twee volflj]}cle Zondagen.
De lmwelijks-afkondigviï(jëh en de akte die dcia1'Van moet wo1·den
opgP.nutalct, zullen bevatten :
te. De voornamen, namen, den oiulenlom, het bei·oep en cle woonplacits der aanstaande echtgenooten en indien zij 1·eeds v1·oege1· getrouwd
zijn geweest de namen van hunne vorige echtgenooten;
2e. De voo1·namen, namen, het beroep en de woonplaats van
lmnne ouders;
3e. De dag, de plaats en h et mw wactmp de a.flcondigingen zijn
geschied met vermelding of zitllcs de eerste of de tweecle zij.
Volgens art. 52 van het B. W., moeten van het aangegeven
h uwelijk twee afk ondigingen wor den gedaan en wel op twee
nchtereenvolgende Zondagen. De vercischlen eencr zoodanige
afkondiging worden opgegeven in art. 52 R . W. en de akte zelve
wordt gemakkelijk opgemankt, naar aanleiding van de aangifte
ten huwelijk.
H el model eener huwel ijksafkondiging is te vin den onder
No. VIII.

rn

20 T.)

De n iet vermelding i n eene akte v.a n huwel ijksafkondiging
van de plaats waar zij geschiedt. kan m et worden goedgemaakt
cloor de bewering, dat die p laats Yan zelf bl ijkt uil de vermelding door welken ambten:inr van den -bnrgerlijken stand de
a fkondiging geschiedt. (T. R. XL VIII, 203 .)
Dag meent Van den Helm, blz . 904, in di.t artikel te moeten
opvatten als dagteekening evenals in de artt. 18, 31 en !Sl
( = ar t!'. 11, 40 en 67 van dit reglement). Ware dit niet juist,
<1an zoude in al de betrekkelijke akten de clagteekening beh oor e 11
te ontbrekell, wat de wetgever toch niet kan hebben gewild.
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W ij zién vols trekt niet in dat uit de tweede a l. van a r t. 107
( ~ a rt. 52 Ind . 13. \N.) volgt, dat slech ts ééne akte wordt g evor der d . E r staat "deze huwelijks-afkondigingen en de akte die
daar van, d. i . van iedere arkondigi ng, moel worden opgemaakt,
;:u ilen bevatten enz."
Het is er dus verre van af dat slechts sprake zou zijn va11
éénc a kte, neen, er is s prake van twee afkondigingen en van
ieder e a fkondiging moet eene akte worden opgemaakt. (W. v.
B. A., No . 710.)

De ver melding v a n een vorig ber oep en vor ige woonplaats
der ouders zou weinig str ekken tot aa nduiding der pers onen .
Bovendien moge men willen aanvoeren , da t a ldus te ha ndeleu
zijn n u t k a n h ebben - een n u ttigheidsbetoog kan moeilijk dienen
tot wetsinterpreta tie en tegenover di t betoog staal ook n og, dat
meerma len leden v a n ver schillend e familiën , die denzelfUen n aa m
dragen, ook h etzelfde ber oep uitoefen en. Wat h elpt dan de vermelding van h et beroep ? D e omstandigheid dat ou ders overledeu
zijn, is beter voldoende om aa n te duid en 'vie bedoeld word en.
(Gem. stem , No . 1347 en 1497 , H a r tman , B estuur en Adm. 3, 282.)
B ij h et huwelijk van
voo rna men , namen , ber oep
meld kunnen worden . Mien
beëedig de verklaring, dat
:vreded. 1854, p . 90.)

Er k a n geen sprake zijn van ééne akte. Het zijn twee
afzonclerlijke verrichtingen, op twee afzonderlijke tijdstippen door
den nm blenaar van den burgerlijken stand Ie doen. Van beide
verrich tingen moet afzonderlijk blijken bij authentieke akte. (Gem.
stem. No. 598, 599 en 619.)

een vo ndeling k a n gebeure n, da t de
en w oon p laats cler ouders niet verm oet cHe als dan v erva nge11 door eene
de ouder s onbek eml zijn. (Opm . e11

illag 1· eeds bij de ciang 'i fte het o ve ?'leggen de1· stukken
voo1· h e t hitwel?jlc nood ·i g gevo1'Clc1·d wo1·den.2 Als slotb epaling w ilden sommige kamerleden aan artikel 107 B. W.
(= 5:::! Incl. B. W.) toevoegen, dat de ambtenaar dit r echt zou
h ebben (v. Emden, p. 55, Verweert, p. 137), doch dit is niet
aa ngenomen . De gevolgen van dit onpr aktische systeem zijn, dat
de ambten aar niet verantwoordelijk is voor fou ten in de h uwelijksa fkon dig ing noch voor de daardoor, zoo nieuwe afkondigin~
n oodig wor dt, veroorzaakte ver h'aging i n de gevolgtrekking van
h et huwelijk . De w oorden niet blfjlct in dit artikel passen erh ter
niet in clit systeem .
Met welken grond toch kan gezegd worden dat n iet blijkt.
waar men wein ig of niets heeft gezien? H et al of n iet -plaats
h ebben cler afkondiging w ord t door dit systeem en de bepaling
vnn h et a r tikel van toeval aElrn.nkelijk gesteld. De praktijk h eeft
er da n ook sedert lang mede gebr oken. (v. d . H elm, blz . 166.)

B ij h et vermelden van den ouderdom in de a kte de r tweed.e
a fkonfögin g m oet w orden nagegaan of de aa nstaande ech lgen oo len
na de eer ste afkondig ing ook verjaard zij n, en indien dit hel
geYa l is in de tweerle a k le de a ls dan ,-er kregen oucler dom Yermeld worden.
De n,kte toch moet waarheid bevatten . Eene a fzo nderlijke
,-erk la ring omtr ent deze ver a nd ering van leeftijd is n iet n oodig .
E lke a k te en elk e afkondig ing is een feit op zich zelf. (Gem.
s tem, No . 1191, 1193 e n 2009.)
De a mbten aar van den burgerl ijken stand , d ie i n eenc akte
van huwelijks-afk ondigi ng meer gege,-ens opn eemt da n uri. 52
B. W . voorschrijft, begaat daardoor ee11e overlr etli ng van url. 10
van h et r eglement van den burger lijk en stan d. (H. r: . H . d m.
R. v . J . Sam. , T. XXXI 287.)
Stuiting des hu welijks blijk t zon der i nvloecl op de afkomliging en ; d ez.~ k u nnen v oortgang h eb ben , zij late n immers ieders
r ech t in z1Jn geh eel en de s tuiting ka n a fgewezen worde!l.
(v. cl. V oor t II, p. 9ï , Voor du in II , pag. 200. )
W a n neer de afk on digingen h ebben p laats gehad en voor h et
voltrekken van h et huweli jk een der p a rtijen van woon plaat s
ver a nder t, beh oeft de a fkondiging niet in de ni e uwe woo nplaat:-;
te aeschieden, omdat de a [kon dig in gen blijkens a r t. 112 (art. 07
Inrl~ B. vV .) gedurend e één jaar van k r ach t bl ijven . (Gem . .:;tern .
No. 1871. )
Indien pa r tijen n a de tweede hu wel ijks-a fkond iging va n
\rno nplaals ver ander e n, ka n in de n ieuwe woon p laats h et h11weli:ik
worde n voltrokken . zon<lcr dat ook <l aar afkondiging gesch iedt.
Uit h el ver ba nd torh der a r tL 107, 109 en 41 B. W. (= art. 52
en 54- Tnd. B. W. en a r t. 56 van dit r eglemenl ) bl ijkt, dat de
a fk nn clig i ngen p l:rn ls moeten h ebben rlanr wanr pa r tijen wo nen '~~
binnen zes maanrl en h ebbe11 gewoo nd op h et oogenblik, d:ü hl.l
<le huwelijks-aa11gHte doen. (Gem. slem,
o . 2101 , 2130, en H outaa 1-. blz . 50 .)
Van elke afäon dig i ng. zoowel eerste a ls tweede, moet ee1.1c
akte word en opgemaakt. waa rom ukte11 voor 11kff. in h et tweecl e l1rl
van dit a r tfä"l moet ~elezen wonl en. (Sch uiler B. W. art . 107 ~
art. 52 J11 d.' B . W. )

"

Uit den aanhef van art. 126 B. W. ( = art. 71 Ind . B. W .)
blijkt rle bevoegdheid van den ambtenanr van den burgerlijken
stand om al s administr atieven maatregel te vorder en dat de
stukken , bij een huwelijk benoodigd, eenige dagen te vor en worden in g eleverd . Men kan n iet vergen, dat hij voor de &eringste
over tr eding gevaar van vervolging beloopende, eer st op t oogenblik der voltrekking van het h uwel ijk kennis neme van de stu kk en . (Gem. stem, No. 1017.)
In de akte van h uwel ij}cs -afkonrliging behoeft niet vermel1l te
worrlen , de plaats waar h et huwelijk- 7.n.1 worrl cn vol trokken, do ch
wel die waar de afkondiging heeft plaats gehad, daar de niet
vermeldi n g van rle plaats, ·wan.r zij geschiedt, niet kan worden
rroedaem~ak t door de bewering, dat rl ie plaats van zelf blijkt uit
de v~rmeldin a door welken a mbtenaar vnn rlen burger lijken stnnd
rle afkon cl ig iiZg geschiedt. ('I'. R. XXIT 4.02 en XVIII 203.)

Art. 53. B. W. TVannee-r cle aanstaande echtgenooten hnnne woonp laats niet hebben binnen het ress01·t ~an denzcl(d~11 ambtenam· van
den bu1·ge1·lijlcen stand, zullen de bei.de afkondigingen moeten .Qeschieden do01· de ambtena1·en van den bw·gerlîjlren stand binnrm welker
1·esso1·t iede1· de'I· pa1·t?jen gevestigd is.
Tn cl it gevfl l moet cle ambtenaar vau rlen b11rgerlijke11 starnl ,
die de aangifte ten huwelijk h eeft ontvangen, een uittreksel uit
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het r egi ster , die akte behelzende, zenden aan zijn ambtgenoot,
die Jan de bij de wet gevorderde a fkondigingen doet. (20 T.)
I s er disp ensatie verleend van de tweede afkondiging, dan
moet de ambtenaar , die de aangifte ten huwelijk b eeft ontvangen , en aan wien dus de dispensati e ter hand is gesteld, een
afschr ift van die dispens atie aan zijn en ambtgenoot toezenden.
H et van el der s toegezon de11 afschrift of uittreksel uit h et
register der huwel ijks-aa ngifte, behoort niet in dat van de plaats
van ontvang ingeschreven te worden , omdat dit register a lleen
bestemd is voor het inschrijven van mondelinge of schr iftelijk e
hu welijks-aang iften die partijen doen , maar dat dat a fsch1·ift o[
uittr eksel vastgehecht dient te worden bij de akte van huwel ijks a fkon diging , die de ambtenaar van den burgerl ijken stand, aan
wien h et afschr ift of uittreksel is toegezon<len, h eeft op te maken.
Heeft de ambtenaar va11 den bur gerlijken stand Yan elders
een verzoek ontvangen om huwel ijks -afkondiging te doen, clan
mag hij dit weigeren, a ls hem blijk t, dat h et verzoek o nvolledig
is, b.v. de n aam van des bruidegoms vorige echtgenoote niel
vermeld is, omdat hij dan de a fkondiging niet kan doen naar
den eiscb der wet, noch de ak te daar van opmaken . (Gem . stem,
No. 1459.)
Het ligt in deu aard der zaak , dat ee11 bewijs van voltrokken huwelijk s -afkon cligi11g ni et v óór den derden dag na dien der
tweede afkondig ing mag worden a fgegeven , doch voo r <lc ~f gifte
op dien dag, behoeft geen bepaal d uur te wor den afgewacht ,
omdat met h el oog op art. 130 ( = 75 Tnd . B . Vl .) h et aanbrek en van den dercl en dug daartoe voldoende is. (Gcm. Rtcm.
No. 1622.)
Het bewijs va,n lrnwelijkR-n Ekon cliging kan eer st op \i\Tocnsdag na de tweede afko ndiging worden afgegeven, blijkens ar t. 15
-ed. B. R. V. ( = 18 Ind . B. R. V.) en art. 126 l o. 6 B. 'iV.
(= ar t. 71 Im1. B. W.) , waar tegen niets afdoet dat veraf w o nenden met op di en clag zullen kunn en huwen. (Gem. Slem, o . 2074.)
Afkondigingen i 11 Nederl::tnd sf'h-1nclië van hel hu wel ijk vu.11
iemand, die in Nederland trou wt en in Nederl a ncl scb -I nclië woo np laats heeft, wor <len niet nooclig geach t, omdat met "gemeen Ion"
in art. 108 Jerl. B. vV. sl ech ts bi nnenl anclsche gemeenten kunnen
bedoeld zijn en rl c Koloniën , wat wetgeving betr eft, op ééne lijr,
s taan met het buitenlarnl . (Gem. Stem, No . 368, en Houtaar,
b]z . 51.)
Bij ar rest van den Ho ogen Raad van 3 J uni 1853 is besl ist,
cl:'lt wanneer een rler partijen woonplaats in het builenl ancl mocht
hebben , de ambfena:u v an den burgerlijken sta.nel er niet voor
behoeft te zor gen. dal ook alrlaar afkon digin gen geschieden . Onze
wet beperkt zich fe11 aa11 z ien van formaliteiten vóó r of bij h el
aangaan van een huwel ijk bi nncn b et gebied van NcilerlanclschTndië . Die wel is ni et bevoegd om verpli ch tingen op te leggen
aan ambtena ren in het buitenland. (Houtaar. blz . 51.)

Art. 54. B. W. I ndien rfo aanstaande echfgenvoten geen rnlle zes
maciinlen lmnne woonplaats in het resso1·t i:rtn een a111btenaa1· van
clen bu1·ge1·l~jken stancl gehad hebben, z ullen cle lmweljjks-afkondigingen

daal'enboi:en moeten gedaan wol'den dooi· den ambtenaal' van den
b1trge1·l{jken stan_cl i~i wiens ?esso1·t zij laatstelijk z{jn gevestigd geweest.
Van clcze verplichting lcan cloo1· clen Gouven1eur-Genemal dispensatie
worden cel'l eend.
0

"

. Op gron~ van dit artikel verzocht eene minderjarige dochtc1, welke mrnder clan zes maanden te voren uit Nederland \Vas
aa nge~~omen en met een i ngez.etene van Nederlandsch-Indië in bet
huweli.J.k wenschte te treden, d 1spc11satie van de afkondiging baar s
huwchJk f·e Goes, hare laatste .:voonplan.ts. Op dit verzoek is
haar te kennen ge~even, dat z.1J de gevraagde disp ensatie niet
behoefde. De werking der Indische wetgeving strekt zich niel
verder . uit dan tot degen~_n, die onder h aar leven , zooda t de
ambtenaar van den burgerhJken stand in Nederland ni et 0CYeh ou llcn is de bepalingen van bet Incl . B. W . op te vol<Yei1 . 0nder
deze omstandigheid ~rnn niemand. verplich t. ~vorclen zij~ huwel ijk
daar te dC?en afkon.~1gen, waar c~1 c .nfkonchgmg zou kunnen worden geweig erd. (Byblacl 1020.) ?l'htsdien beh oeven zij, die minder
rl::tn zes maanden hunne woonplaats in Nederlandsch-Indië h ebb~n g~had, geen dispensatie van ar t. 54 wat betreft de a fkondigmg rn Nederland, omdat dat artikel daar niet werkt.
J n een bewijs van afkondiging op te nemen, dat een der
par t1Jen gedur ende de laatste zes maanden op zekere plaats h eeft
gewoond , wordt d o.~r de lette1: der wet niet gevord erd, maar de
opname achten W1J regelmatig, opdat blijke dat aan ar t. 109
( ~ art. 54 Incl . B. W.) voldaan is. (Gem. Stem, No. 2328.}

_!n het geval omschreven in de ar tt. 53 en 54 van het Burg;rh.1k W etb.oek moet rl e ~?1b tenaar van den burgerlijken stand,

clie de aangifte ten huweh Jk h eeft ontvan~en, een uittreksel uit
het r egister , die akte beh elzende, zenden aan zijn ambt<Yenoot die
clan de bij de wet gevorrlcrcle afkondigingen doet. (20 T.) '
I n wiens ?'essort zU loatstel#k zUn r11.:ves_tigd geweest beteekent
in li et ?·esso1·t onmic.lclelli}k ?:óó1· liet tegenwoonlige. Hieruit volO't

d at de afkondigingen betreffende ieder der a. s. echtgcnoot~n
nooit in meer da n twee plaatsen behoeven te geschieden. (Houtaar
blz. 52.)
'

Vnn iemand . die in een gestich t van weldadigh eid is opgenomen, moeten de afkondigingen gaan ter plaatse waar het gesticht zich bevindt, al ware het dat hij een voogd h a d, die elders
woont. Immer s volgens ::irt. 4.21 (= art. 365 Incl. B . W.) staat
hij onder de voogdij van de regenten V[Lll h et gesticht, zoolan CY
hij zich daarin bevindt, ·wnar11it alwr1ler volgt, dat die eerst~
voogdij zoolang stil stant. (Houtaar, blz . 52, en Gem. Stem
No. 1963.)
'
Bij de h uwelijks -aangifte wordt beoorrleeld waar de afkonrliging moet geschieden. Ver anrlerl: een. der aan staande echtgenoo ten van woonplaats tussch cn rle a.a11g1fte . en h et huwelijk, cla n
behoeft op de m euwe woonplaal s m et opmeuw afgekondigd le
worden. (Houtaar, blz. 52.)
Onlnngs of laatst tr· . .. . iu de huwelijks-aangifte te vermelden,
is vo1doencle, omdat de amhtenaar vn n clen burgerlijken stand
weten m?.et, wanneer hij tot afkondiging builen cl e woo nplaatR
van parti3en verplich t is . (W. v . B. A. No. 997 .)
H. van Houten, Burg. Stand.
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Kl'ijgt een minderjal'ige op het punt van trouwen een voocrrl
d~n moet -~olgens art. 74 ~l. 2 B. W. ( = art. 17 Ind. B. \V.)
ZIJD huwehJk ook afgekondrnd worden ter plaatse, waar hij vóór
die benoeming verblijf hield . (Gem. Stem , No. 1327.)
. . Als _ïe.Il!a od . vele jaren verbleven is i~1 . eei:i r essort, waar hij
z1Jn dom1mhe meL h acl , moeten de afkondigmgen gedaan wor<len
in h et r essort waar hij laats telijk gevestigd is geweesl , door
welke onbepaalde uitdrukking de wetgever aan de ambtenaren
van den burgerlijken stand de k euze h eeft gelale11 de afkond ig ingen naar oms tand igh eden in de woonplaats of in de werkeli.iko
verblijfplaats te laten doen. (Schuiler , a d art. W._v. B. 'A. No. 286. )
Als tusschen cle beid e afko11d ig ingen de zes maa nden voorbij
zijn , waarin de bela ng h ebbende zijn woonplaats elder s ha d,
moeten de afkondigingen toch te dier plaatse geschieden . (Gem.
Stem, No. 1155. )
D e wet vordert nimmer a fkondiging in meer tlan twee plaatsen. H ad men binnen de laa tste zes maanden z ijne woonplaats
in twee a ndere ressorlen dan da t, waar men tijdens h et hu welijk
woont, dan beh oeft de afkondi g ing alleen in daL r essort te geschieden waar men laatstel ijk woonplaats h ad, h oe k ort men er
ook gevestigd was. (Diephuis, Burg. Reg t. T, p. 248.)
Voor h em, die ner gens een va s t verblijf gevestigd h ce[t, zijn
slechts afkondig ingen noodig ter planlse van zijn tegenwoo1·d ig
en van zijn laatstvoor gaand verblijf. (Diephuis, Burg. Regt. I ,
2487.)
De ambtenaar van den burgerlijken stand h eefL zelfstandig ic
oordeelen of een e afkondiging in zijne gemeente (hier r~ssort)
met het oog op de a rtt. 108 en 109 ( = a r tt. 53 en 54 Incl. B.W. )
j 0 • de artt. 74 en 79 B . W. (= artL. 17 en 22 Ind . R. W.) behoort p laats te hebben. Is hij van oorrleel. dat dit het geval
ni et is, clan moet hij w eigeren . (Gem. Stem. No . 1559. )
W anneer de huwelijks-afko11r1igingen met inach tneming der
artt. 107, 108 en 109 ( - arlt. [12, 53 en 54 Incl . B . W.) h ebben
plaats gehad en één der pnrtijen zich vóór h et huwelijk weder
elder s vestigt, behoeven clc nJkorn1igingen ni et aldaar pl aats te
h ebben .
De ar tt. 107, 108 en 109 toch moeten in ver band met art. 41
(=
art. 56 van cliL r eglemen t) worden gelezen en h o uden in .
rlnt cl e afkon r1i ginge11 moeten gC'schieden waar partijen wonen of
voor minder r1an Z PS maand en gewonncl h ebben op h et oogenblik
cl at z ij de huwelijks-aangifte cl oen. (G'em. Stem , No. 1735, 18·71,
2101 en 2130.)
Een der amb tenaren van den burgerlijk en stand in Neder Iandsch-Tndë was van meening. <lat indien twee personen , clie
een huwel ijk wensch en nan te gaan . won ende le A en te B , al waar
de huwel ijks-afkonrligingen naar beho<1ren h ebhen plaats gehad
en zonder s tuWng zijn afgel oopen, hunne domicilie overbrengen
naar C en aldaar h un vo0rgenomen huwelijk weni=:cb en te doen
voltrekke11 bin nen een jaar na cle 1ste a fkondiging te A en B ,
nog niet aan cle wel zou zijn voldaan, wan neer bij dien arnbte-

naar geen nieuwe aan gifte was gedaau en te A. eu te B 0".een
nieuwe huwclijks-afkondtgingen hadden plaats gehad.
M. i. kan volgens art. 50 B. W. door een der partijen te A.. of te
!3 huwelijks-aangifte gedaan worden, terwijl op beide plaatsen
111gevolge art. 53 B. vV. huwelijks -afkondigingen behoor en te 0"'eschiedeu.
Zij blijven niet alleen vrij hei huwelijk te A. of te B t e doen
voltrekken , maar ook bevoegd op iedere ander e plaats in Nedcr l ~1~dsch-Indië, waarheen z ij of een der partijen hun of zijn domic1he hebben of heeft over gebracht, te doen voltrekken binnen een
jaar na de eerste a fkondiging , mits volgens artt. 54 j 0 53 en 52
van het B. \1.,T. ook hu welijks-afkondig ingen werden gedaan Ler
plaatse cler voltrekking van het huwelijk, in casu te C.
H outaa r (blz . 88) i s een e andere meening toegeilaan en zen'l
dat zelfs afkondiging op de nieuwe w oonplaats van beide of e:n
der partijen niet beh oeft plaats te vinden.
Een minderjarig, niet erkend natuurlijk kind , <lat geen voocrcl
heeft, moet vóór de huwelijks-afkondiging eene woonplaats v:rk rijgen door erkenning of door benoeming van een voogd. (Gem.
Stem, ro . 2088.)
. H et huwelijk van een _min_derjarig, ni~t erkend n atuurlijk
kmd zo nder voogd moet m et rn de verbhJfplaats afgekondigd
worden. (Gem. Stern, No. 2091.)

uq

U!t art.
B. W. ( = art. 55 1nel. B. W.) bepalende, dat
een m ttr eksel mt cle ~!de van afkondig ing moel aangeplakt worden en aangeplakt bhJven gedurende den tijd die tussch en de
eers te en tweede afkondi ging verloopt. volg t dat de akte van
t weedc afkondiging niet behoeft te worden aangeplakt. Dit is ook
h eL gevoelen viin Vnillnnt (2e ed. p. 266) . H et slot der akte van
de tweede a fko ndi ging behoort dus niet te vermelden dat er eon
uittreksel van aangeplakt is. (Gem. Stem , No . 1821.),
De disp ensatie (zie ali nea 2 van ar t. 54 Ind. B. W.) wordt
vel"leencl : a. als zwar e ziekte h et leven van een der aan staande
cchtgenooten bed reigt; b. wa.n11cer een van h en (b.v. de bruidegom als zeeman ) spoed ig een verre reis moet maken; c. vergevnrdenlc zwanger schap der bruid; d. als de bruid wees of ver la ten nouw is, wier zeclelijkheicl of naam in gevaar zou gebra rht
worden. rl?or _uitstel. (Voorcluin II. p. 204 , v . Maanen. Het Openbaar M1msten e. V erwoerL Burg. Stand ad art.)
Hmvel~jlcen

van V1·ee11ulelingen Aan tle amb lenaren van den
stand in Nederlandsch-Indië is de opdracht gegeven ,
om , 111rl1 en door Fran sehe ondcrclanen hun minister ie voor de
voltrekking van een huwelijk wordt ingeroepen , belangh ebbenden
Le w ijzen op cle uit de Fra.nsche wet voortvl neiencle ve rpliehtincr
om cle cloor die wet gevo rder cl e hu welijks-afkondigingen vooraf i~
T<'rankri.ik le doen plaats hebben, en h en te waarschuwen , dat
hij niet nakoming rlezer verplichting het huwelijk volgens de
Fransche WC't ongeldig is en in T<'r nn krijk ook s teeds als zoocln nig wonlt besC'honwd.
b urg~rlij:rnn

H 01 T<'ran. rh c C'o nsuhln t is h0r0i rl om i 11 voorkomende gevulle11 een offiri ecle verkhtring af te geven. dat rle vereischtc
afkondig ingen hebben plaats geha d.
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Art. 55. B. W. Een uitereksel van cle akte can afkondiging moet
gedurende d en tijd, clie tusschen de ee1·ste en cle tweed e afkondiging
verleopt, aangeplakt wm·clen en aanqeplalct blfji:en aan cle cleu1' van het
gebouw, waa1· de ulcten van den burgei·lfjken stancl worden opgemaakt.
Dacle lijk na de afkondiging moet worden aa ngeplakt h et
ui ttreksel , ·w aar van in art. 55 Burgerlijk -~.vetboek wordt gesprok en en waarvan een model 011ucr La. H wordt gegeven.
D e aanplakking geschiedt s lec·hls eens , onverschillig
of er
een of twee afkondigingen ges chieclc11 , omdat volgeus a rt. 55
Burgerlijk 'Wetboek b et aa ngeplakt zijn van h et uittreks el a llee11
g ernnl ercl wordt gedurende den tijd, clie tussch en de eers te eu
de tweede afkoncliging v er loopt. Er moet dus zo1·g worden geel ragen, dat h et uittreks el aangeplakt bl ijve gedurende de n tiju
,·an zeven dagen. Heeft er sJerhts ééne a fko ndig ing plaats , da u
behoeft het uittreks el i1il de n aard der zaak, ofschoon de wel
,-an dit g eval zwijgt, ni et Ja nger aangeplakt te blijven clan tol
den derclen dag na de afkondig ing, a ls op welken de voltrekking van h et h uwelijk volgens art. 75 Burgerlijk Wetboek kan
p la a ts hebben.
A ls het aanplakken i s v erzuimd , moeten de inges chreven
a kf en worden doorgehaald , mei v ermelding der reden, en moet
opni euw worden afgekondigd. (Gem. Stem , No. 2269, 2270 en 2272.)
Is er d ispen satie v e rleend van de tweedP. afkondiging, dan moet
de ambte naar, die de aang ifte te n huwelijk b eeft ontvangen en aan
wien dus de di spensatie ter hand is gesteld een afschrift van die
di spensatie aan zijn ambtgenoot toezend en. (§ 20 T.)

Art. 57. Rt. B. S. De akten ('L ) waaruil za l moeten b lijken, cltü de
afkondigingen overeenkomstig a l'lt. 52, 53 en 51 van het Bur gerli.i k WetlJoek hebben plaals gehad , zullen in he t regis te r, rnlge ns de orde hare r
dag teekening, iugeschreven en door den ambtenaa r van den burgerlijken
s tand onderteekend worden.
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Art. 58. B. W.

_T1·ouwbeloften geven geene 1·echtsv01·c1e1'ing tot het

~ta11gaan des . lmwelylcs, noch tot ve1·goecling van kosten, schaden en
·n~te1·essen, wt hoofde dei· n'iet-vervzûling van de beloften j alle be-

cl111gen tot schadeloosstelling te dezer zake zijn nietig.
Wanneer echter cle ctangifte des huwelijks bij den ambtenam· van
den b?wgerl·{jlcen stand 'can eenc af koncliging gevolgd is, kan zulks
g1·01~cl opleveren fot het v01·de1·en van vei·goeding van kosten, schaclen
en interessen, uit hoofde cler werkelijke i;erliezen, welke de eene pm·tij
dooi· de_ wei,qe1·i11r;, de1'. and~re, 'in !!are goederen mocht hebben gelecle?i,
z :nule1· <lat dam·by eentge wmstclei"Vtng zal lmnnen in ctanme1·7cing komen.
Deze rechtsvo1·de1·ing v eijacwt cloo1· verloop van achttien maanden
te 1·ekene?i van cle eei·ste lmwelijks-afkondiging.
'

Art. 58. Rt. B. S. Zooals het is gewijzigd bij Staatsblad 1907
No. 56, ten tweede: Tot het verleenen van di spensatie van de Lweede afkondiging ingevolge artikel 56 van h et B nrgerlijk \iVetboek ('L) worden
bevoegd verk laard de residenten en andere, een gelijk gezag als doze
ui toefenende ambtenaren, binne11 wier kl'ing van bestuur rle afkondigin gen moelen plaats hebben (2).
(1) Art. 56. B. W. De Goztvemeiw-Gen craal of' de ambtenaar cl'ie
zij daa1'toe zal aanwD'zen, z{jn bevoegd om uit hoofde van gewiclitige
?'edcnen dispensatie te v erleenen van cle tweede afkondiging.

Een model-rekes t voor bet vragen van dispensatie is te vinden
in model La. A. A.
Zie aant. op art.. 5•1 lnd. B. , V. hiervoren omtrent de noodznkelijkheid tot be t verleeneu van dispem;aties.
(2) E en mod el va n lie t besluit van bet verleenen van dispensatie
d er tweede afkondiging is te vindeu in model La. 8 . B.

(1) Het model een er akte van huwelijks-afkondi ging is te vinden
onder No. VIII.

Art. 52, 53 en 54 zijn te vind en in rl e aant. op art. 56 van dit
r eglement.

Art. 57. B. W. 1Vannee1· het hitwel(Ï/,· hinnrn een j anr te n kenen
van de ee1·ste lmwel fjks-aflconcligin,q niet is roftrokke11 , zal hetzeli:c
niet volfrolclcen mogen 1v01·rlen, clan nadcit afvo1·en s wedernni nieuwe
aflcon cligingen zullen gedaan zijn.
In dit g e va l wordt gee11 ni euwe a angifte g evorde rd , te nzij tlc
woonplaa ts is vera nderd. 'l'och zal he t JJieuwe vouroemen m_oe teu
w ord e n m ed eg edeeld a a u d cJt ambte naar die daarin een e 111e uwe
a an g ifte z ien m ag e n OlJ d e g e wone wijze handele n kan . ( Mr. Land ,
verklaring van h et Bur g er lijk w e tboek J, 7J , v. d. Helm, blz. 187.)
Over d e vra a g of d e r egel van dit a rtike l ook geldt indie n ~en
d e r pa rtijeu of b eide tus::;ch e n de a t'kondigin g·cn e n d e v ol1rckkrng
van h e Llmwelijk va n wo1iD(."da11 ts vcra11dert, Zie d e aau t. o p ar t. 5~ B. W.

Stuiting des Huwelijks.
a. Verrichtingen van den ambtenaar.

Art. 59. Rt. B. S. Van de akten van s tuiting des huwelijk s (1 ),
welk e aan den ambtenaar van den burge rlijken s tand be teekend zijn (2)
zal op den kant de r akte van afkond iging eene aantee kenin g (3) \\"Ordeu gesteld.
He tzelfde zal p laa ts hebben len opzichte van vonn issen of akten
'
waarbij de sluiting wordt opgeheven (1').
Ten aanzien van de akten en Yo m1i ssen bel rekking hebbende Lol de
s tuiting des h U\rel ijk s, za l gehaml eld word en ove reenkoms ti g he l bepaalde
bij artikel 2 1~.
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(1) Zie a r t. 66 B. W , dat hieronder volgt en model La. C. C.

kleine w1.Jz1gmg kan dienen, wan neer de opheffing bij eene andere
authentieke ak te geschiedt. (§ 21 T.)

(2) Zie art. 70 B. W.

Op tweeërlei wijze kan aan de stuiting een einde gemaakt
worden, eers tens door a fwijzing van de stuiting bij r echterlijk vonnis
of wanneer de opposant zelf bij authentiek e akte die stui ting opheft.
I~ het eerste geval moet de amb tenaar nm den burgerlijken stand
zich doen overleggen behalve bet vonnis, eene verklaring van den
griffier, dat bij hem g eene aanteekeuing van beroep is gedaan of
wel. .het arrest,
waarbij in hoogcr beroep de eisch tot opbeffinoder
.
0
stmtmg 1s toegewezen.
l\ien bemerke, dat de stuiting nimmer op eenige andere niet
authentieke wijze noch in persoon kan g·eschieden omdat het bewijs
der oplicffing bij het huwelijk moet ·w orden overgelegd en liet voldoende moet blijken, dat hij, die de stuiting opheft dezelfde is als
d egene, die bet ver zet gedaan heeft. (Vaillant blz. ::?68 en 269
llfr. Tollens, Indisclie secretaris blz. <!76.)

(3) Is er daarentegen stuiting geschied en derhalve aan den
ambtenaar \7an den burgerlijk en stand onder wiens ressort het huwcl\jk
ruoet worden voltrokken, beteekend (bij akte model La D. 0 .) dan
stelt hij daarvan naar aan leiding van art. 59 van het reglement eeue
aanteeken ing op den ka nt der nkte van afkondiging, zooals te zie11
is uit model No. IX.
Deze aanteekening geschiedt bij de eerste akte van afkondig:~ng;
doch heett de t weede afkondiging reeds plaat::> gehad, dan b1J de
akte daarvan . (Diephuis, Burg. Regt I, p. 77, Vaillant, p. 267.)
Onder aauteekening is niet te verstaan afschrift der gelleele
akte of vonnissen maar slechts eene korte vermelding. (v. d. Voort I,
p. 37, Vaillant, p. 267 en Diephuis Burg. Regt I , p. 1:25.)

1

Een exploit tot stu iting van een huwelijk beeft geen gevolg
indie n blijkt, dat de per .:;oon, die stuitte, tijdens de :1tuitiug reeds
o,·erleden was, omdat een o verledene zijn wil niet ui ten kan (Hechtb.
Heerenveen, 2ö ~l ei 1892. W. v. h . R. No. 6185.)

Onder de stukken, waarvan de overlegging bij No. 6 van art. 71
Burgerlijk Wetboek (zie aanteekening op art. 60 van dit reglement)
wordt gevorderd, behoort, ook een bewijs, dat de huwelijks-afkondigingen zonder stuiting zijn afgeloopeo. Van een zoodanig bewijs
vindt men een model onder La. 1. (§ :H T.)

De ambtenaar behoeft eene akte van stuiting niet als stuiting·
te beschouwen, indien zij niet datgene b e vat wat zij op straffe van
nietigheid bevatten moet. (Gem. Stem, No. 2111.)

(4) Een model der a kte van opheffing van stuiting is te vinden
in model La. E. E. terwijl dat der kant.melding op de akte van huwelijks-afkondiging in de aan tee ken ing op model IX.

Eene na den termijn van art. 130 B. W. (= 75 Ind. B. \V.)
beteekende s tuiti1w is geen groud voor den ambtenaar van de11
burgerlijken s tandb om de voltrekking des huwelijks nu te laten.
(Gem. Stem, No. 21 8.)
.Br wordt stuitin g beteekend tegen de voltrekking eu niet tegen
de aJkondiging ,·an h et huwelijk , zoodat, wanneer , tuss~l1Cu ~e. le
en 2e afkondigi ng stuiting wordt beteekend, de 2e afkond1g111g
toch moet doorgaan. (B outaar , blz. 60.)
Is de s tuiting geschied bij den ambtenaa r~ van den burgerlijken
stand, in wh ns ressort de afkondigingen geschieden moeten, of~choon
het huwelijk in dat ressort niet wordt voltrokken, ~nn geeft .deze
in plaats van het bewijs model La. 1, een uittrek se l Uit het register,
b evattende de akte vn n a fkondiging, bene.ve11s .a~ op d~n kant
o·estelde aanteekeni ng-. Op het zien van dte stu1Lmg ·weigert de
~mbtenaar het huwl'li.ik te voltrekken en stelt hij op den k a nt d er
akte van afkondiging een· g·elijk::;oo rtigc auuteekeuing als die in
het model voorkomt, doch in volgenden voege gewijzigd:
.
Heden den . . . . . . is mij uit een uittreksel uit het reg·1ster
van" den burgerlijk en ~ tand te . . . . . . . g e bleken dat er stuiting
:heeft plaats gehad teg·eu het buwe li,ik rnn . . . . . : . met . . ·. · · ·
"waarvan deze annteekening is gehou rlen door m1J amhtenaa1 van
"den burgerlijken stand."
N.N.
Nu wacht in de beide gevallen de ambtenaar van den burgerlijken stand af, dat hem eene. akte van opheffin~ word~. ~eteek~~?·
welke opheffing n aar omstancllgheden kan g eschieden b1J i ~cl~ter hJ~
gewijsde of andere autben.tieke. a k ~~· He t gegeven model ' e1 ondets telt bet eer ste, doch lw t 1s du1del1.Jk dat hetzelfde model met eene

b. De bevoegdheid tot stuiting volgens het Burgerlijk Wetboek.
~rt. 59. B. W. Het 1·echt om de v olt1·eklcing v an een huwelijk te
stuiten, komt alleenlijk toe aan de perso11en en in de gevallen, bij cle
volgende a?·tilcelen voo1·zien.

Art. 60. B. W. Degene die met eene del' pm·ti;jen dooi· het lntwelijk
alsnog verbonden is niitsgade1·s cle kinclel'en itit dat huwelijk voortgesproten, zÇjn bevoegd oni het n'iemv aan te gaan lmwel{jk te stititen,
doch alleenlijk op gl'oncl van liet bestaande.

Kinderen zijn onbevoegd iu ecnig ander geval, dan bij dit
artikel bedoeld, het huwelijk van hunnen vader of moeder te stuiten.
Hechtb. Leiden 9 .Januari 1872. (Pasicrisie 11, p. 4 79).
l\linderjarig·en zijn niet te beg-rijpen ouder cle kindereu, waarvau
dit artikel spreekt.
Het recht een huwelijk te stuite 11 hlijft ook na het ''erleenen
van toestemming· bij notariëele a kte onverkort. (W. v. B. A. No. 1908.)
Art. 61. B. W. De vcula of bij gebnlce van clien , cle moede1·, kan
het huwelijk stuiten, in volgende gevallen:
1e. Wanneer hun lcincl nor; minderjarig z ijnde de vei·eischte toestemming niet bekomen heeft;
2e. Wanneer hun mee1·derjcwig kind, den vollen ouclel'cloin van
cle1·tig ja1·en niet liebbende (){'l·eikt, 'l:erziûmd heeft hunne toestemming
en bij weige1·ing claa1-van, cle titsschenkomst van den Raacl uin Justitie
te ve1·zoeken, welke i:olgens cwt. 42 i·ereischt wonlt;
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/Je. Wanneer eene <ler pm·l'{:jen 1tit hoofde 't:an gebrek aan ve1·standelijke ver mogens, onder ciwateelc gesteld of' cle curateelc uU dien
lioof'cle verzocht, en op clat verzoek. nog niet 'is beslist;
4e. Wanneer eene dc1· partijen cle ve1·eischten niet bezit om., ove1·eenkomstig de bepcilingen van de eerste af'cleeling van dezen tüel) een
huwelijk te kunnen aangaan;
öe. W anne(W degene met w·i en lmn lcincl in het huwel'(jlc wil f?·ecle11,
uit hoofde van miscli'i:J°f', sti·afbaar met eene onteei·encle sfJraf' ve1·i:olycl
iconlt of tot eene onteei·ende sll'af' i's vel'Oorcleelcl;
6e. Wanneer cle vereischte lruwelUks-a['koncligingen geen plaats hebben
gehacl;
7e. nrannee1· eene der part{jen) uit hoofde t:an verkwisting is oncler
cu1·ateele gestelcl en het vo01·genomcn huwelijk bl{jkhaa1· het ongeluk
van hun lcincl zoucle te weeg brengen.
"Bij gebreke van clien" beteekent "wanneer hij oi;e1·leclen is, of'
zich in cle onmogelfjkheirl bevindt om, z~jnen wil te verklarenn.
( Verwoert ad artikel.)
Deze bepalingen g·elden evenzeer omtrent natuurlijke, erkcnd9
kinderen a ls omtrent wettige. (Scbnller, B. W. ad art.) Ook de moeder
kan , indien ba re toestemmi ng niet gevraagd is, een huwelijk stuiten.
(:\Ir. Sassen, B. W. 129.)
De ver eischten om een huwelijk te kunnen aangaan, zijn:
l e. ongehn wde s taat; 2e. v rije toestemming d er a. s. ech tgen ooteu ; 3e. achttienjarige leeftijd des mans en vijftienjarige der vrouw,
zoo ni ~t dispen satie va n den Gouverneur-Gen eraal ; 4e. het elkander
nie t bestaan in bij de wet verboden graad van b loed- of aanverwantsch ap, beh oudens de dispensatie van den Gouverneur-Generaal ;
5e. bet niet medeplichtig zijn aan overspel met ·den aanstaanden
echtgenoot; 6e . h et tusschen partijen niet vroeger bestaan hebben
van een huwelij k, dat door echtsch eid in g ontbonden is. (Asser, B. W"
p. 47, vgl. No. 16.)
Toestemming van ouders of voogden behoort niet tot de in o. 'J
van art. 61, Incl. B. W. bedoelde vereischten tot het aangaan van
een huwelijk; daar zij eerst bij het huwelijk vereisch t wordt. (Mr.
G. Diepbuis, Ned. B. R. I, 270, vgl. No. 12.).
Stuitin g op g r ond van cur~teele wegens ve1~l.nvi sting moet a ltijd
gepaard gaan met de zekerheid dat het hmYelJJ k het ongeluk van
bet k ind tengevolge zon hebben. Deze zekerheid ::;taat te r beoordeeling- des rechter s. (V crwocr t, ad art. en de schrijvers door he m
aangehaald. )
Daar bet b ier geene toestemming geldt, maar eene stu_i ti~g, is
de Iaat:;te alinea ook toepasselijk op kinderen boven de dertig Jaren.
(De Martini, ad artikel.)

Art. 62. B. W. Bij gebrek e van u~.ide oacle1'S zijn cl~ g1:ootl'~de?'S
of gl'ootmoecle1·s bevoegd .~m het h.uwelv~,; v.an lwnne.. 7cle.m!cinde1.e~. te
stiûten) om de nden en, uy hel 1, :J, 4) n, 6 en 7de lul utn het v011ge
cirtilcel itifgednûct.
..
.
D e stitifing lcan voo1· zooveel de reden aangaat welke b!J het ee1 ste
lül is ve1·melcl, allec11 plaats hebben met inachtneming der volgorde
welke b[j cirtt. iJfj en .'fï is vast,qestelcl.
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Art. 63. B. W. Bfj geb1'ek.e i;an grootouders kiinnen cle m·oecle1·s,
zusters, oom en moefjen mifsgadel's de vougcl, eti1·ator en weeskamer
voo1·ge11omen lntwPlijk stuiten :
Je. TVannee1· cle voorsch1·iften van a?·tilcel 38 en 41 omtrent het
bekomen van verlof' tot het acmgrmn van het hwvelijk) niet z!fn ·i n
acht genomen;
2e. Om de 1·eclenen bij liet 3, 4, :ï en 6de Ziel van cwt. 6J 11.itged·1'1.tlcl.
Art. 64. B. W. De echtgenoot wiens huwelijk door echtscheicling
is ontbonclen, lccin het lrnwelij!c Z?/ne1· i;oo1·1na l ige echtgenoo te stiiiten
wanneer zij een nieiiw liiiwi:f'!j/• wil aangaan) voo1· het verloopen vci1~
drie honderd dagen na het on tbinden van liet Vl'Oegere.
Deze termijn begint zood rn het von nis in kracht van g ewijsde
is gegan.n . (Gem. Stem, No. 1337). Nna r de meeniug van v. d. Helm
(blz. 192) na de insch rij ving.
Alleen in dit speciale geval mag de voormalige echtgenoot het
huwelijk der echtgescbeiden vrouw stuiten, niet op grond dat zijn
voorm alige vrouw een hu welijk wil aangaan met den medeplichtige
aan het door haar bedreven overspel. (Rechtb. Amsterdam 14 Apri11845
Verwoert, p. 116).

Art. 65. B. W. liet openbm·e 111i11isfel'ie is i;erpligt een voorgenomen lwwel·?jk te stniten in de gevallen bU a1·tilcel. 27 tot /34 ingesloten, ve1'1neld.
De Officier van Justitie is verplicht het huwelijk te stuiten vnn
hem wien s vorig huwelijk is ontbonde n op grond van over spel en
diegene met wie het over:;pel uit de O\·er wegingen van bet vonnis
van echtsclleidin g blijkt te zijn geplecg-d. (Hec htb. ':;-Gra,·enhage
26 Nov. 1889 W. v. h. R. !\o. 58:?5).

Art. 66. 8. W. Van de stititing des huwf'l'{jks wordt kennis gen omen doo1· den Raad van Justitie binne11 welks 1·eglsgebiecl cle anwtenaar van den burgerl(jken stan<l gevestigcl is voo1· wien het hwvelefjk
moet worden voltrokken.
Uit a rt. 802 § 2 N . B. R. V. (= 817 Incl. B. R. V" zie blz. 82)
schijnt te blijken dat, zoo onder meer rechtbanken woonplaats is
gekozen , bij die stuit, kan kiezen voor \\'~lke r echtbank de zaak
dienen zal. (Mr. Opzoomer, B. W. verkl. I, 104).

Art. 67. B. W. In cle cilcte van st1dting moeten alle de ni'iddelen
wo1·clen iiitgerl1·ulct waarop cle sttûting gegroncl is en mogen geene
nieiiwe miclclelen worden voo1·gecl1-agen vooi· zoover1'e dezelve niet na
de stuiting mochten z 1J'n opgekomen.
Art. 68. B. W. B{j cle wettel?jke bepalingen op de Biti·gel'lijke
Hechtsvonle1·ing is cle w{jze vastgcstelcl wcw1·op cle st1ûting des huwelijks
zal m.oete11 en cle1·zeli.:er ophef'finy gevi·aagd worden.
Art. 69. B. W. Wanneer de stttiting is afgewezen, zitllen cle opposanten, met uitzondering nogtans van bloedvenvanten. fri de opgaancle en necle1·dalende l'iiiie en van het Ope11lxia1· Jllwiste1·ie, tof
·vergoeding v an kosten schacleu en intercssen kw111 e11 wo1'den t:erwezen.
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Art. 70. B. W. Wannee1' c1· stuiting v an een huwelijk plaats heeft,
het aan den ambtencut1• van clen burge1·lijken stancl niet geoo1'loofcl
z yn het zelv e te volfrelcken dan nadat aan hem zal zijn lf'r hem d
gestelcl ee-n .~onnis ·i?~ .lcra~lit v an gewijsde gegaan of eene authentieke
akte, waarby de stuiting zs op gthecen , op st1·a/fe van ve1·gocrl1"ng va n
·
kosten schaden en in'eressen.
.
Wannee1· het lmwelijk m ogt z?jn voltrokken voo1· clat cle stuiting
is opgehet:en, zal li et geding te1· zake die1· stuiting kun nen wo1'Clen
vo01·tgezet en lit~t llll wel?)'lc wu1·clen nietig ?:e1·klaanl bijaldien cle eisch
aan den opposant is toegewezen .
·
z~1.l

c. De wijze, waarop de stuiting en derzelver opheffing geschieden volgens
het reglement op de Burgerlijke Rechts-vordering.
B. R. V. Art. 816. Bij stui ting cles huwelijks m of't het vr:l'zet
gedaan w01·den bij een e ak te zoo wel aan clen ambtenaa1· v an den
bw·ge-rlijlcen stmul, als aan de pm·tij tegen welke het cerzet gc"i;jl is,
clo01· eenen deiwwaarcle1· beteekencl.
D eze akte zal bevatten cle gronclen v an het verzet, en cle hoeäml'igheül welke aan clen opposant 1·egt geeft om tegen li et hiiwelijlc op te komen.
D ezelve zal insgelijks bevatten de k eus rnn eene woonplacits ·in de
plaass of plaatsen , w am·, of in eene vcm welke het huwelij k moet
wonlen volt1·07clcen, cûles op st?·af!'e van nietigheid.
Bovenstaand a r t. 801 = 816 lnd. B. R. V. doet d e vraag rijzen, aa n
welken ambtenaar van den bu rgerlijken stand bet verzet moet
beteekend worden, aan de n a mbtenaar van h e t ressort waa rin het
huwel\j k moet voltrokken word en of aan den ambtenaa r van da t
r essorG waar de afkondig ingen hebben plaats geh ad e11 wa nneer die
a fkondiging en in meer da n een r essort moeten geschied en, aan die
verschillende ambtena ren.
Volgens g eleerde schr ijvers schijnt bcteekenia g aan den ambtenaar van het r essorr, waar de partij woona ch tig is, teg en wie de
s tuiting plaats b eeft o,-ereenkomstig de b edoeling d er wet, die slech ts
Yan één exploit g e waagr..
Deze beteek ening verhindert van zelf ook den a mbtena!n' vau
bet andere ressort b et huw elijk te v oltrekk en, omdat het b ew ijs
bedoeld in art. 126 N. B. W. = 71 lnd. B. V1T. 6e d oor d en geïns inueerden ambtenaar niet kan worden afgegeven (Houtaar , b lz. 59).
W d Je e i s cl e p a 1'f ~j t eg en w i e h e t v c r z e t g e 1"i c h t i s /
.Mijns bedunken s, zegt Diephuis, moet daar onder ver staan worden
die par tij, tot welke de opposant in de betrekking s taat die hem
tot s tuiting b evoegd doet zijn.

Art. 801 N. B. H" = 816 lncl. B. H. V. 2e a linea, met a rt. 1;!2
B. W. (= 67 Ind. H. W.) geven aan wat de ak te van stuitin g moet
b ehelzen.
De b edoeling van "moeten a lle de middelen worden uitgedrukt",
is om te voorkomen :aat d e M ne stuiting afge wezen zij nde, . men
niet zijn toev luch t zou kunnen uemen tot weer ee11 e nieuwe nn ddel
van s tuiting, waar door het huwelijk telke ns zuu moeten worrle11
uitgesteld. (H ou taar , blz. 59.)
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E en ~xploit tot.. stui ti ng van een huwelij k mag geen g evolg
hebben \\ anneer b~ 1Jk t, dat de persoon, die stuitte r eeds overleden
was op het oogen blik dat het ex ploit werd uitgebracht. (W. 1562, 92.)

B. R. V. Art. 817. D e eisch tot opheffing van het ve1'zet moet
op clc ge~v~ne .wijze w01·den aangebMgt ~n behancleld voo·1· den R aad
van J ustitie bmnen welles 1·esso1·t woonplaats is gekozen en welke
clam·op met clen meest mogclijlcen spoecl besUssen zal.
Inclien woonplacäs . is gekozen onder het 1·esso1·t van meel' clan eenen
Raad van J iistitie zal de zaak worden aangebrngt voo1· eenen clie1·
melen, te1· keuze van clen aanlegge?·.
B. R. V. Art. 818. Vctn liet vonn·is waa1·bij op de vorclering tot
opheffing van het ve1·zet tegen het huwelijk is 'uitspmak geclaan kan
het /wager beroep alleen binnen de1·tig clagen na de beteekening van
dat vonnis worclen uitgesteld.
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Voor de r egelmatighe id vermeen ik het voorkomende in het
Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch-Indii' betr effende h et huwelijk
te moeten behandelen vóó r de ak ten Yan huwelijk e n echtscheiding.

Art. 26. B. W. D e wet uesclt owvt het lntwelf]"k alleen in cleszelf"s
/JUrge1·Zijke bet1"elclC'inge11 .
Het huwelijk is de u aar d e burge rHjke wet geslote11 vereenigiug
tusscben een man en een v rouw tot een g-e5amenlijk~. (Iloutaar ,
blz. 62.)
Wanneer Jn landscbe Ch ri stenen zich bij het sluiten va n Jrnu
huwel ijk wensch en te ouderwerpeu aan deze laatste bepalinge~ dan
zullen moeten worden opgevolgd a l de d es. b e treffende bepa lmgen
voorkomen de in het Burgerlijk W etboek en rn he;t regleme nt op h~t
houden der registers van den burgerlijken stand, voo r zooveel. tl~~
overeentebrengcn zijn met bet voor hen geldend rech t; en dit is
ten aanzien ,·an he t heh allde ld onder we r p geJ1oegzaam samengevat

-

in Stbld . 186 1 No. 38, da t derhalve in deze materie tot ricbtsuoer
behoor t te worden genomen.
De afkondigingen moeten derhalve op de gewone ·wijze geschieden
en kan de geboorteakte indien d ie niet geproduceerd kan worden,
vervangen worclen door de doopakte, doch de bepaliug op het verleenen van toestemming, bijaldien part\jen of een harer den ouderdom
van 30 jaren n og niet hebben bereikt is op hen niet toepassel ~jk,
omdat deze bepaling· niet voor lnlanclsehe Christenen geschre,en is.
Het voorschrift in b?jblcul 72:3 clat l.lu""elijken va n Europeanen
e11 met dezen gelijkgestelden met inlanders en m et dezen gelijkgestelden 1.1iet mogen \\"Orden gesloten, zoo niet ook de tot de
inlandsche bevolking behoorende par tij aan de vereiscbten b\j het
Burgerlijk Wetboek voo rgcsch l'c ven, Yoldoet, is vervallen door Stbld.
18\18 No. 158, regelende de zoogenaamde gemengde 71u1celijken.

Het Huwelijk.

a. Hoedanigheden en voorwaarden die vereischt worden om een
huwelijk te kunnen aangaan.

...,;'
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Over bet huwelijk vindt men o.m. het volgende aangeteekend
in het Handboek voor de n Nederland schen burgerlijk e n stand van
:\fr. C. E . Vaillant-H . G. l-I a rtman Jz., d er de drnk, b lz. 211:
,
, H et huwelijk is d e vcreenigi ug van man en vrouw, met het
doel om , door wederkeerige hulp, elkander de lasten des levcus te
verlichten , en om gezam enlijk het gemeenschappelijk lot te deeteu,
m. a. w.: h et hu \\"el ijk is de ver eeniging van man e n vrouw tot ëén
d uurzaam en gemeenschappelijk levensdoel.
.
Een de r aeht ino-waard ig;;tc leden van ons we tge,·en d lic haam
heeft zich bij d e bei~adstagi ng-en over dezen titel van het Burgel'lijk
W etboek volgende r wijze ui tgedruk t : "H e t hu weli.ik is de ?ucl ~1hbel
vzinnige wenk der natuur, de eer.:;tc stap v~n bcsch ~~fdhe 1d , de
~grond tot h a r e verder e o nt wikkeling, een treffend bew1JS vo?r d~n
"ade l der m enschll e id, vruc htbar e m oeder van aardse.he zal 1gh e~~·
kweeks ter en h ou va st d er teeder s te banden en betrekk 1ng·en, ge w1Jd
: door zedelijkheid e n god~dien s t, de gTondzuil der burgerlijke maat_scbappij."
·
Dat eene verbintenis, uit d en aard van den mensell on tstaande,
welke, bij een e wijsgecrige bespiegeling, tot zulke tr effende en
waar achtige bemerkingen aanleid ing geeft e n w~lke nw zoo ~ver
wegenden zedelijken inv.loed is, ha re ~~1:acbt uit de. voorsc l~ r1ften
der wet m oet ontleen en, 1s aan g·een twijfel onderheng. Het is dan
ook seder t d e oudste tijd en, en bij a ll e volken, een k ennelijk hoofdd oel van el ke burge rlijk e wetg eving g e weest, deze belangrij.l~e vereenig ing te r egelen, Llc vormen en voonrnard.en, waaronder ZIJ pla!lts
heeft, vast te stellen, hare gevolgen en uitk omsten aan stel l!ge
bepalingen te on de rwerpen."

~
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Art. 27. B. W. D e man kan te gel {jkerlijcl slecltts 111ef eene v rowv,
clc .E'o11w sleclifs met e~ ~ cloo1· liet liuwel!fk 1:erbondcn zijn.
Deze bepaling is ook verbindend ,·oor hen, die g·eene ingczcteuc:n
zijn van Nederlandseh-Jndië, op grond van art. 3 der algemeene
bepaling van wetgeving.
Genoemcl w·t. 3 Zit idt :

Zoolang de wet niet hepaalde l.ijk het tegendeel vaststelt, is het
burgerlijk en het handelsrecht hetzelfde voor hen, die geen e ingezeteu en zijn a ls voo r de ingezetenen van Nc clerlandsch-Incliêi.
Hieruit volgr, dat een n iet-ingezetene die b .v. in Engeland
gehuwd is, zoolang da t huwelijk uiet is ontbonden in Indië niet in
het huwelijk treden mag. (Dl'ondgee t, Incl. B. W . blz. 33.)
/

( I

o

Ieder ehuwde die een nieuw huwelïk slnit vóór de ontbinding
n111 het v roegere, word t gestraft met tuc it 1msstm Yan n1 .ot
yijftien j a ren.
De openbare ambtenaar die, kennis dragende van het vroegere,
11og bestaande huwelijk, zijn dienst verleent om het nieuwe te
sluiten, wordt gestraft met dezelfde straf. (a. ::?56 S . E.)
·rweede huwelijk bij tienjarige a.fwezigheid des echtgenoots is
ccue uitzondering op deze bepaling. De nlartini a d al't. Dit is zoo
niet want bet eerste huwelijk wordt volgens art. 254 (= art. 199
Incl.' B. W. 2e), ontbonden door het sluiten van het tweede. (v. cl .
Ilelm , blz. 209.)
liet voorschrift van dit a r tikel geldt ook den vreemd eling, die
hi er an dermaa l zou \\"illen h uwen, ter wijl hij uog wettig· verbonden
is aan ecne vrouw in zijn eigen lan d. (Sa.ssen B. W . ad art., v. d.
Voor t p. 71, Di<;phuis Burg-. Hegt, p. 213.)
H e t ver bod v:m di t artikel g·eldt ook clau als bet vol'ige huwelijk
een vreemd lan<l is voltl'okken . (Hooge Haad 27 l\1ei 1846,
\\". v. h. H.. No. 717.)

in

Dit vel'bod geldt ook als het vreemtle huwelijk uiet overeenkomstig d e voorschriften der wet en binnen den bepaalden tijd in
de reo"ister s is ingeschrevcu. Hof v. Gelderland 21.l Juni 1841 (IV. v.
h. Il.l"! No. 2 :5). Uitsprnkcn van den Hoogen Raad oYer dit onderwe r p zullen worden metll'gedeeld bij het behaml ele11 rnn " lmwelijken buitenlands gesloten".
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Indien iemand een huwelijk heeft aangegaan zouder op te g e ven
da t hij reed s gehuwd is geweest, moet d e amb tenaar van d eu burgerlijken stand hi ervan aa n ti en Officier van Justiti e keunis ge,·en, d ie
te beoordeelen zal hebben of hij te dier zake al chn nie t eene ,·ervolging moet ins tellen. (Gem. Ste m, No. 1519.)

Art. 28. B. W. 'l'ot het wezen vnn het h'U'1velijl.: wol'llt cle v1·Ue
toestemming cle1· aanstaande echt,qenooten ve1·eischt.
VJ·ije toestemm:ing b e tcekent h ier eeue zoodauige d ie van waard e
is, dus een e geldige toestemming; zij is volgens art. 1357 Il. W.
(= a rt. 1321 Ind. B. W. ) nie t aan wezig a ls zi_i het ge volg is van
dwaling, g eweld of bedrog. Opzoomer, .Aant. B. W . p.p. 41 en .Go.
Gebrek aan v erstande lijke ve rmogen:;, g ew eld of dwang eu l1 waling
en bedrog deze ve rhindt r en de vrije toestemming. (Houtaar , blz. 62).
Hij die wegens onnoozelheid, krank zinnighe id of razernij onde r
c urateele is ges teld , is buiten s taa t om eene v rije wilsverklaring te
doen e n kan dus g een huwelijk aangaan. ( Brondgee·st Incl. B. IV. blz. 34.)
Een krankzinnige, die krach tens ree hterlijke mac htiging in eeu
krankzinnige ngesticht geplaatst, maar nog niet onde r cur i:teele gesteld is, mag ook geen huw elijk aangaan . ( \\'. v. b. R. :\o. 4333 .)
Een huwe lijk d at zonde r vrije toestemming tot s tand sc hijHt te
zullen komen, · moet h et Opei1 baar Ministeri e stuiten (art. 65 lnd. B. W. )
I s bet huwelijk voltrokke n , dan kunn en slech ts d e echtgenooten en
hij , wiens toestemmiug n ie t vr ij is geweest, de wettigheid er van
t egeuspreken. (Art. 142 D. W.)
De w etgever ha d, door a lleen vu u toestemming te sprek cu, verwarring met art. 142 (art. 87 lntl. B W.) m oeten voorkomen .
(:.)fr. Dronker Curtius. D e nietigheid lles h uwelijks 15. )
H et is aan d en rechter ove1-g-elate u om te beslisse11 , of tle lOes tc·mming, die to t een hu we l1jk g egeven is aan h et ,·creischte de r
wet voldoet, d at i:;, of die toeste mming niet lijdt aa o c l'nig g ebre k,
dat er he t wezen van b en eemt.
Een doofst0mme ka u t rouwen , mi t:; hij de verklaring g e vo rd e rd
bij art. 80 Ind. B. W. doo rgeschriftenot' a ~derever~~aauba reteck~ns
geven kan; gezeg·cl a r t ike l toc h vordert me t, dat zIJne tocstemmmg
bij monde geschi ed t. (Mr. d e .Jough':; l3. \V. blz. 8.)
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Art. 29. B. W. E en J ongman clen collen oude1'Clom van CJ..Cl1 1J.kJ_~,
en een e jonge rlochtm· clen vollen .. oncle1·clom rnn v_ij[tien Jw·en niet
bereikt hebbende, moge11 geen hnwelyk aangaan.
.
De Gotioerneil!l'-G'enei·acû k an echter, om gewichN[Je 1·edenen clli:
ve1·bocl dooi· het verlee11en wn cl'isp ensatie ophe//'en.
Voor het intedie ne n rek e::;t om disp e n:;atie ka11 gevolg·rl wor d en
model 0. 0.
De be pa ling· van a,rt. ~~ fud . B. W. geldt ook vuu r ui et ingezeten e n , die hi e r te la nde willen trouweu al w11re he t d at ~e wette11
van h un land eeu vroeg·eren leeftijd om ee11 huwelijk te s i.u iten , v ~ r
oorloofcle n dan de onzr" Ook z ij heb be n 11 lzoo clispensat10 n~!ld tg.
Ui t voJg·t ui t a r t. 9 de r wt·t bonc.lc nclc a Jg·em eenc be pa llll grn
der wetgev ing voo r ).'ed erl a11dsch-ll1dië.
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Met g·ewichtige r eden en (al. 2), heeft men voorn amelijk zwangers chap op bet oog. (Brondgeest, Incl. B. W. blz. 34.)
Het verzoek om dispensatie moet, te r bevordering van een e
spoedige afdoening van zaken, door b e langhebbenden worden gcz?nde n aan het hoofd van gcwest~lijk b estuur hunner woonplaats,
die h et rekest, vergezeld van advies, door tusscb cnkomst van het
Hoog-Gerechtshof ter beschikking van den Gouverneur-Gen eraa l
zendt. (B{jblad 1004.)
Volgens a rt. 61, 60 reglement van deu burgerlijken stand moe t
in de bu\\"elijksakte melding gemaa kt worden van deze dispen sat ie
e n gelooven wij, dat buiten die11 een afschrift van dezelve aan den
ambtenaar van den burgerlijken sta nd moet worden ovcrba n clio-d
om evenals ande re stukken aan het r egister gehecht te blijv~n.
(i\Ir. Vaillant 1. 1., p. 100).

Art. 30. B. W. H et lniwelijk i s 'l:erboclen tusschen alle p ersonen,
die elkander bestaan in de opgaancle en n eclel'llalende linie hetzij door
wettige, hetzij doo1' onwettige geboo1·te, of clo01· aanhuwelijking, en in
de zijcllin'ie tussch en b1·oede1· en z uster, wettige or onwettige.
R eclene11 van dit ver b o d. Verbinteni ssen, die bloedsc l.:Jandc
daars feIIen, z1,1n door a lle wetgcviugcn verboden en kmderen, daaruit
ges roteu , steeds elûlcgestefö met zoodanige,Q1e m o\·ei·spël vëfwe <t waren.
IJ onwettige g·eboorten, b estaat hetze lfde verbod om
dezelfde r eden. Ook aanbuwe lijking , hoe wel geen bloedverwantschap
doende ontstaan, p laats t de person en in zoodanige betrekking dat
ecne nadere verbintenis tusschcu hen de w elvoegelijkheid even zeer
kw etsen zo u, zelfs d e Koning ka n hier ntn niet dispen seeren. (v. d.
Voor t l , p. 73.)
'L'ussc h e 11 we lk e zu 1·s o n1•11 g e lcll cl i t CCl' bocl! Bijgcbrnc l.:Jtc
kinde ren zij n onder dit verbod niet b egrepen. Zij bestaan elka nd c1·
in het geheel niet. (Vernède ad a rt.)
H et huwelijk tusschen s tierbroeuer e n stiefäus te1· is niet ,-erbod cu (miss. van den Min ister van .Justitie cld 0 • 5 ?\ov. 184-2, opg·enomC'n in he t bijvoegsel van het N"ed. Stblcl . d eel XXIX blz. 491),
e venmin tusschen de echtg·enootcn Yan O\"Prleden broeders e n zusters,
tusschen een nee f met de weduwe vau z iju oom, of eene nicht met
d en w eduwnaar van bare tante. (Vonnis Rechtbank 'i;-Gravenhage
ddo. 21 Mei 1841.)
Uet beletsel ligt in d e 11auwe bl oeclvcrwa11tscbap en zwagerscha p.
Het verbod is hier absoluu t.
l\iet elkaar mogeu o.a. niet tr0uw en: stie fvader en stiefäochter,
s tiefmoed er en s ttm oon , beh tnvd vaclc r e n s <!h otmc!ocl!_.ter , bë huwdrn oeder C'n schoonzoon. (H'öutaa r , b lz. 63.)
:l\[et dit ve rbod zijn bedoeld zij die d cnzelfclen vader of d ezelfde
moeder heb be n, maa r niet dezulken die geen v11n beide gemeen
hebben, !i .v. d e zoo n van een w eduwnaar e n de dochter eener weduw e,
met wie de weduwnaar een twcC'd e huw elijk heeft g·esloten, de zooo·cUèl<:ltnde bijgebrachte ki nderen; evenmin eeu weduwnaar en de
~·C'duw e vau cl e n broetlf'r zijner vroegere vrouw, w elke broed er " ·el
~un schoonbroerler w11 s, maar zonder die betrekking op zijne n ouw
over te dragen. (Di ephuis, B. R. I p. 22H.)
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Ook a ls geene e rke nning bu rg e lijke betrekk in5en heeft doen
ontstaan, is het huwelijk verboden tusschen de personen in di t a rt.
opgenoemd. Het beletsel daartegen bestaat nie t in d e burgerlijke,
maar in d e na tuurlijke b e trekkingen, die tusschen de echtgcnooten
bestaan, te rwijl volgens a rt. 90!1 en 963 (= 862 e n 916 lnd. B. W.)
a lleen de natuu rlijke kinderen , die wettelijk e rk end zijn , va11 bun
ouders er ven omdat erfrecht op burgerlijke betrekking steunt. Dit
blijkt ook daaruit d at het hm\-elijk verboden is, tusschen broeder
en zuster, oom e n nicbt, moei en n eef, wettig en on wettig, ofschoon
tussch en d eze personen d oor erkenning geen burgelijke betre)ckingen
ontstaan. Bij h et behandele n van dit a rtikel an twoordd e d e Regeering
dan ook d a t bie r alleen sprake was van goed e zeden. Reg tg. Adviezen
8e verz. p. 31.
H e t huw elijk tusse hen de in dit a rt. genoemde personen is n iet
ver boden doo r dit 11rtikel, wanneer bij onwettige geboor te geen
erk enniDg geschied is . omdat deze a lleen verwan tschap bewijst en
\·erm oeden ot bezit ,·an staat haar n iet ve r vangen kunn en. (1\Ir. A.
Oudeman in Opm. r·u .\feded . 1868, 166.)

Art. 31. B. W. Ook is het lwwel'ijlc vm·boden :
1e. tussclien scli oonbroeclel' en sclwonziiste1·, wettige of' onwettige;
2e. tusschen uom n( oud-oom en n'icht of acll!:E.:_ni~it, 111itsgacle1·s
tusschen nwei of' oacl-moe-i en neef' of' ach~m·:ieef~ wetti!}e of onwettig.e.
De Goiwernew·-Generaal kan om. gewigtige l'edenen, het verboet rn
rlit w·tilcel i:el'vat door het ve1·l eenen vwn dispensatie OJ1he//'e11 .
Een model nrn het intedienen r ekest is te vinden in model P.P.
H et huwelijk ~ \·c r b ud bestaat a lleen tusschen ben, die clk an~er
in den bloede, maar niet doo r aanhu welijking aldus bestaa n. (Voo rclurn,
rl'. 1 p. 146.)
Voo r het aaugan 11 vau L·eu ltuwcli.ik met eeu _voo rkind vao .een
sc hoonzuste r behoeft geen dispe nsatie al..; beuoelcl in de lanL~tc a lm ca
van di t artik el. (B(jfJlacl HJ 22.)
Het v olstrekt ve rbiedeu der ln11rnlij ke11 1\· a'll'O[J dit nrtike l ziel"
scheen door geen genoegzame redenen te worde n gevoruerd, daar
zij met de zedelijkh eid n iet strijdeu. (De 1-'in to, Hancl l. B. W. JI, 61.)
Of iemand l1nwen ka n m et d e dochter , uit de vrouw, ,-a~ wie
hij gescheiden is, 11a de: echt:;che icl in g geboren, kan Ye rsch1 llend
worden beantwoord, omclè.ü 111cn kan be we ren dat, hoewel cle ou ~
bincling van het huwelijk de aauhu\\·el ijki~g doet ,·oortdnr~o, _d1~
toch niet vau invloed kan zijn op personen, die eerst na de o nLb 1ndrng
%i,ill untstaan. (Wat.el, In leiding 6--l. )
Daar volgen:-; art. :;5t J H. \\". •= ~~1;, Jud. B. W.) g ee n aauverwau tschnp bestaa l tusschcn 1 k w1xl ~~·zijd~che bloed venn~H te:J de:
echtg"f!nuoLen is bij di t a rt. liet linwetu k llle t verboden tu::;sche n de
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In de zijdlinie is s lech ts tussclrnn aaag·ehuwdcn in den tweeden
graad het huwelijk ve rboden, want bij het verbod omtren t het
hu-wen van oom en nic ht van art. 88 (= a r t. 31 Incl. B. \ V.) word t
niet van aangebuwden gesproken , zooals wel het geval is ten aan zien
van bloed ver wanten in de rechte lijn en broeders en zusters. (De
1-'into, B. W. 11 p. 6:2.)

-

echtgeuooten van een overleden broeder en zuster. (Sclrnller ad. art.
Vaillant p. 230. ;\linister van Justitie 5 Nov. 18•12, .:;-o. 1842 ·Bijv.
Stblcl. 328.)
In het tweede gedeelte van dit art. wordt alleen het huwelijk
ve rboden tussehen personen die elkander door bloedverwantschap,
n iet door aan ver wantschap in dien g:-aad bestaan, zoodat de huwelijken
zonder d ispensatie plaats mogen hebben van d en neef met de weduwe
van z\jn oom, van de nicht met d en weduwnaar harer moei, van den
oom m et d e weduwe van zijn neef, van den aangehuwden oom met
zi.in aangehuwde nicht. De Pinto, Hand!. B. W. IT, p. 16, Scbuller
ad a r t. Diephuis, Burg. Regt. I, p. 22f\, Sassen B. W . p. 94, Recbtb .
's-G ravenllage 21 i\Iei 1841. (W. v. h . R , No. 188.)
Zonder dispensatie mogen huwen een neef met de weduwe van
zijn oom, een nicht met de weduwnaar van bare tante, een oom met
de weduwe van zijn neef, een aangehuwde oom met zijn aangehuwde nicht.
Als iemand, die bootäverblUf' in Nederlandsch-Indië heeft, met
de in Nederland wonende zuster zijner overleden vrouw wil trouwen,
behoeft hij dispensatie van den Gouverneur-Generaal en zij van de
Koning in. (Gem . Stem, No. 2406.)

Art. 32 B. W. Een pei·soun, clie bij 1·e<Jlerlijlc 'Vonnis van ovm·sp el is ovei·tuigd mag nimme1' met den medepligtige aan dat overspel
in het lmwelfjlc t?·eclen.
Het ar tik el moet worden gelezen alsof er stond : "Een persoon,
"d ie bij rechterlijk vonnis onherroepelijk veroordeeld is weg·ens het
~p l egen van overspel, mag- llimmer met den medeplichtige, d.i. den
"persoon, met wien het overspel is gepleegd, in he t hmvelijk treden".
(lloutaar, blz. 64.)
Nim1ner. Alzoo ook niet na den dood des anderen echtgenoot.
(i\Ir. Voordui n I, 2 p. 148.)

Ovei·tuiging doo1· sti·afrechtelijlc vonnis. De woorden
van art. 89 B. vV. (= art. ö2 Ind. B. W.) doen zien dat de wetge,·er
daarbij een strafvonnis op het oog gehad heeft als wa nneer alleen
van overtuiging \·an overspel 1:;n van medeplich tigheid daarvan sprake
kan zijn.

In zulk een vonnis moe t dau niet alleen als bewezen zijn aangcuomen dat overspel gepleegd is maar ook met wien. Op een vonnis
doo r den buro-erlijken. rechter uitgesproken k an daarom g een stuiting
tegen bet ln~ve lijk van personen, die overspel bedreven hebbeo,
" ·o rd en gegTond. (Rechtb. Rotterdam" 8 Juni 1870, Gem. Stem, No. 97ï. )
E en veroordeelend strafvouuis wordt vereischt in het geval van
di t a r t. De aanwijzing vau den medeplichtige in het vonnii; van
echtscheiding is daartoe niet voldoende en het 0. 1'1l. is ook niet
on tvankelijk in het verzet tegen het voorgenomen huwelijk bewijs
dier medeplichtigheid te leveren. (Rechtb. H.o~ierJam, 16 Jan. 1871,
Pasicrisie II, p. 480.)
O c e ?'lui ging do u 1· b ii 1· ge ?'1' er.; h tel {j k v on 11 is. Art. 89 B. W.
(= itrt. 32 lnd. B. W.) verbiedt uok het hnwelijlc tussch en cl<- vrouw,
die ter zake van overspel ve1·oordeeld is en den persoon met wien
H. van Houten, Burg. Stand.
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zij di t bedreven heeft, ook al w as hij nie t in s tra frcchtelijkcn zin haai·
medeplichtige. Het bewijs zijn er medeplichtigheid kan volgens art. 1955
B. W. (= a rt. 1918 Ind. B. \Y. ) uit he t strafvonnis der vrouw verkregen w orden. (Hof v . Zeeland , 20 Juli 1872, met ve mietiging van
Rechtb. Zierikzee, 27 Maar t 1872, vau Emden IV, p. 85.)

De rechtbank is bevoegd kennis te nemen van een vorderinotot ongegrondverklaring der weigerin g van d en a mbtenaar van de~
burgerlijken sta.nel een huwelijk te voltrekken uit hoofde dat een
vorig huwelijk van een d er par tijen zou ontbonden zijn wegens
overspe l met de ande re Hooge Raad ili raaclkamer 14 April 1893.
(W. v. h . R. No. 6339.)

Ook d e Officier van Justitie te Rotterdam was bij het nemen va n
conclusie in zulk een zaak op 8 Juni 1870 van gevoelen, dat de w et
zoodanig huwelijk in het a lgemeen verbiedt zonder onderscheid te
maken tusschen vonnissen van burgerlijke- en strafrechters en da t
ui t het woord "me,lepli chtige" n iet blijkt dat een correctioneel vonnis
is bedoeld. (Gem. Stem, No. 977.)

Art. 33. B. W. 'l'usschen 11e1·sonen, wier huwelijk om welke reclen
ook, doo1· echfscheid'ing is ontbonrlen , mag ni?nrne?· een nieuw huwelijk
plaats hebben.
E c/ltscheicling. Deze bepaling is alzoo niet van toepassing op
person en, wier huwel\jk na tienj a rige a fwezigh eid van den eenen
echtgen oot, is ontbonden, tengevolge van een op r echterlijk verlof
door den a nderen aangegaan nieu w huwelijk ; zooda t, wanneer dit
t " ·eede huwelijk ook ontbonden werd , de afwezige bij terugkom st
zich met den vorigen echtgen oot zoude kunnen vereenigen. (i\Ir. d e
.
.Jongh, ad. art.)

Stricto jure zou de overspeler wel met d e overs peelster, maar
niet met den medeplich tige, d.i. llij d ie bet overspel beeft bevorderd,
mogen huwen. Het is ech ter nie t twijfelachtig tusschen wie ons a rt.
h et huwelijk ver biedt. "Overtuigd van" is ongelukkig gekozen en
m oest zijn "ve roordeeld wegens". (Rech tsgel. Bijbl. 9.659/.)
De bewering dat a.rt. 89 (= ar t. 32 Incl. B. W .) a lleen op strafvonnissen en niet ook op burgerlijke uitspraken toepasselijk zou zijn,
is onjuist omdat: le reeàs de duidelijke tekst van het a rt. door de
algemeenheid zijner bewoordingen die beperkende uitlegging niet
gedoogt, terwijl de ui td rukkingen, "van ove rspel .?vert~ligd" en
"m edeplichtige" geen szins uitsluitend op strafrechtel ~1k e mts prake~
slaan, m aar in een mimeren zin beteekenen d a t be t ove~·spel b1J
vonnis moet zijn geconstateerd; 2e d eze beperking even mm v olgt
uit de geschiedenis der w et, daar integendeel vas tstaat d a t ar~. 298
C. ~ . al leen b etrof' het geval van echtscheiding op grond van overspel
en nu w el blijkt van d es wetgevers b edoeling om b et verbod van
art. 89 B. W. (= ar t. 32 l n d. B. W ) niet tot _dat geval _te beper~rnn,
maa r in geen en dcele van die om h et voor dit g e va l mt te sluiten.
(Hooge Raad 5 Dec. 1879, Gem. Stem, No. 1476.)
Ook een burgerlijk vonnis mag a ls beletsel gelden, daar mede
p lichtige hie r natuurlijk niet d en zin van l_rnt strafrecht_ heeft, maar
eenvoadig den p ersoon b eteek ent met w1en oversp el 1s gepleegd.
(Mr. L a nd, Verkl. v. b. B. W. I, 64.)
T oepass ·i ng vcin clit ci 1't ilcel. De am b tenaar van den ~u1:ger
lijken s tand m ag niet w eigeren over te gaan tot de fo rm al1tc1ten ,
voor a fgaande aan een huwelijk e n tot het voltrekken daarvan op
grond van ongenoegzaam heid d er s tukken, w a nneer h em wordt ter
band gesteld het voirnis w aarbij een vorig huwelijk van een der
aangever s wegens ~oor lie m ~epl~eg-d .?ve r s.pel on tbo~cle i: wordt
verklaard indi en mt bet vonms m et bliJkt ww m ed eph ch t1ge aan
dat over spel is geweest daar art. 41 Ned . B. W. (a.rt. 56, l c van dit
reglement) d en a mbte naa r verplicht de a fkondiging te doen, a ls
niet b lij kt van een ig· w ettig beletsel. Rechtb. Zutphe n 21 Aug. 1890
(W. v. h. R. No. 609~.)
Voor beroep vatbaa r is de b eschikking der rech tb~_nk op een
verzoek te• verklaren dat d e ambtenaar van den burgerl!Jken stand
ten onrechte heeft geweigerd een ..huwelijk te voltr ekken op gron_cl
dat het huwelij k van een der part1Jen wegeus over spel met de andeie
zou ontbondeu· ziju. llooge Haad in r:i aclkamer 9 l•'ebr. 18fli'î. (W. "·
h. R. , No. 6303.)

De ontbinding van bet huwelijk na vijfjarige scbeidino- van
tafel en bed moet g eacht worden dezelfde gevolgen te hebb: n als
d e ontbinding door echtscheiding. (Houtaa r, blz. 64.)
1

r

V e1"'v allen z?i wie1· hiiw e lij!c, nadcit zij v ijf,j aa1· vcin
taf'el en b e d gescheiden z ·{ jn gewees t, on tb onden 'is, oncle1·
li e t ve1·b ocl van clz't a d. ? Alleen ·w anneer een huwelijk door echtschcicling ontbonden is mogen d e vo rige echtgenooten niet wcêr te
zamen hu wen, dus wel indien het huwelijk ontbonden is d oor rec hte rlijk vonnis na scheiding van taf el en bed. Er was ech ter niet de
minste reden om eene andere b eslissing te n emen dan bij ontbindinodoor echtscheid ing. (Mr. Opzoorner, Het B. W. I p. 123, Diephuis, Ned.
Burg·. Reg. I, 226 (systeem) 4, 38.)
Een hu '~ elijk tus sc h e 1~ ben wier huwelijk n a scheiding van
en bed 1s ontbonden is ongeoorloofd aJs verboden b ij d e wet en
str1Jdencle m et d e goede zeden. (i\fr. Scbook, in Regtsg. Bijbl. 1859
p. 461. )
taf~l

Voor bet verbod van hereenig"ing is bij ontbinding van het
huwelij k na scheiding va n tafel en bed dezeltde reden als wanneer
h et huwelijk door ech tsc heiding outbonden is . Partijen moeten niet
in de gelegenheid gesteld worden een tweede ongelukkig huwelijk te
doen ontbinden. (Voorcluin, Geschiedenis en Beraadslagingen II, p. 151.)
D iephuis grondt. zijn gevoelen dat bU ontbinding van het huwe.lijk n a scheiding va n tafel en bed pa rtijen vrij staat weder met

elk a nde r te huwen op het onder sch eid tussehen echtsch eiding en
ontbinding des huwelijks na vij(jarig·e scheiding van tafel en bed.
Te onrechte, w a nt in ons a rtikel is echtscheicling g·enomen in den
a.lgemeenen zin van lmwelijks ontbi11 cling; scheiding in specie komt
toch eerst veel later in het wetboek voor. Het geYoelen van Diephuis is eene lelterHike opvatting eener min k eurige r edactie. Ook
de woorden "om welke rede n ook" pleiten tegen zijn gevoelen; ze
slaan op de echtsch eidin g· bij onderling goedvinden van den Code
('iv il. ]~en nit:uw huwelijk tussclieu zul ke personen stl'i.icl t met de
goede zeden en is verboden door de wet. (Hegtsg. Bijbl. V ll J, µ. 461}
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W ann~e1· v a ngt de t e1·mijn van 300 <lagen aan ? Naeeht ·
scheiding \'a ngt d eze termijn aan zoodrn. het Yonnis in kracht van
g·ewijsd~ gegaan is. (Gem. Stelll, Nos. 1337, 1486, 1842.) Bij nietigverklarrng met behoud der burgerrechtelijke g evolgen van het
huwelijk zou hetzelfde moeten geldeu. (v. d. Helm, blz. 216.)

II e 1· n i e ii w d e h u w e lij Te en cl i e n i e t in ll il v e r b o cl v a ll en.
Zij die een b~w elijk h ebben gesloten dat later nietig verk laard is,
m ogen een meuwen echt m et elkander aangaan, wa n t hun vorige
echt is vernietigd, niet ontbonden. (Opzoomer, Het B. W., l, 122,
Schuiler B. W. ad. art.)

Indien deze termijn van 300 dagen (de langste tijd van zwauo-erschap eener vrouw) n iet was voorg·esehreven, zou er, bij een spo~dig
gevolgd tweede huwelijk der vrouw, twijfel bestaan of een kind
geboren nà het voltrekken van bet tweede, doch vóór den 300e~
dag na de ontbinding van bet eer ste huwelijk, moest geacht worden
de n eer sten of den tweeden man tot vader te hebben. (Houtaar , blz. 65.)

Art. 34 B. W. E ene v1·oiiw !can geen nieuw huwelfjlc aangaan,
dan na verloop van cl?·ie honclercl dagen 1w de ontbincling van liet
vorige lmwel#lc.
De a mbtenaar van den burge rlijken s tand wordt insgelijks gestraft
met g eldboete van acht tot honde rd vijftig gulden, wanneer bij h et
huwelijk voltrekt van een v rouw, die reeds te voren is g ehuwd
geweest vóó r het vers trijken van den te rmijn voorgesc hreven bij
art. 34 van het B. vY. (St ra fw etboek voor Europ. art. 134.)
G cv nll en waarin clit ve1·bod nie t geldt. Eenevrouwwier
huwelijk nietig is verklaard, behoeft niet te wach ten met een nieuw
te sluiten, want haar huwelijk is niet ontb lnden; wel bij ontbinding
na v ijfjari ge kwaad willige verlating. (Opzoom er, H et R. W.I. p. 123,
)fr. L and, Verkl. v. h. B. W. J, 65.)
Indien een huwelij k nietig is verklaard, omdat de vrije toestemming der vrouw dafl rbij on tb rak, dan kan zij toch geen nieuw
huwelijk sluiten vóór driehonderd dagen na h et vonnis van nietigverklaring. (De ~farLin i , ad. art. Vernècle ad a r t. Diephuis Neder!. Burg.
Regt I , p. 230.)
H et artike l is niet van toepassin g bij de ontbind ing van het
huwelijk na tien-, drie- of éénj a rige nfwczigheid van d en and eren
ech tgenoor, omda t dit huwelijk niet is ontbonden door het verlof
om een nieuw huwelijk aan te gaan, maar alleen dooi· clc'Vollreldcing
can het tweede. (Hou taar , blz. 65.)
Over de y!'aag of eene vrouw wier huwe lijk nietig verklaard is
onder het verbod van dit a r t. valt, zou geen strijd bestaan, indien
de wetgever zi ch duidelijker bad uitgedrukt.
Wordt een huwelijk nietig· verklaard met beh oud va n z\jn burgerrechtelijke gevolgen , volgens art. 150 en 151 Ned. B. W. (= a rt. 95
en 96 Incl. B. W.), dan bestaat d ezelfde reden voor het verbod a ls
bij ontbinding; daa rom had het art. ook voo r dit geval het verbod
uitdrukkelijk moeten bevatten. (v. cl. Helm, blz. 225.)
A ls een e v rom.v w egens tie nj arige afwezi gh eid baar .,; man krach te ns art. 550, Ned. B. W. (= 494 lnd. B. W. ) ver lof g·l' k regen hee ft
om een a nder huwelijk aan te gaan, is cli t art. uiet toepasselijk. Di t
volgt uit d e w oorde n van a rt. 550, (= art. 494 Incl. B. W .), dat de
r echtbank den ncbte rg·ehlcven ech tgen oot kan verg unnen een a nder
h uwelijk aan te gaan , omdat tot>passing da n onmogelijk is ( chuller
en Vernède ad a r t. De Pin to, Hand!. B. W. II pag. 63, v. cl. Voort
I p. 78, Va illant 232 en 322 Rcgtsg. Bijbl. 184 1, p. 217.)
f ïtzoncl e 1'ing en op d i t v e1·bocl. D.-ze bepaling blijftg·elden
al is de vrouw na het overlijtleu van har en echtgenoot bevallen.
(Ve rnède B. W. ad art. De Ma rLini nd a rt. Wattel Inl. 65 de .fong
blz. 8 en Vaillant p. 232, 2:13.)
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Volgens de leer, tot heden door de Gemeente Stem gehuldigd,
beginnen, ingeval huwelijk door echtscheiding is ontbo11den, de 300
dagen te loopen ,·an den dag dat het vonnis in kracht van gewijsde
is gegaan; dan is het huwelijk ontbonden; bij een huwelijk op tegenspraak g ew ezen alzoo, drie maanden van af den dag der beteekening en wanneer het vonnis bij verstek is gewezen, van af den 14en
dag n a de beteekening.
Daare ntegen is bi.i arrest van den Hoogeu Raad van 28 Juni
1895 beslist, dat de term ijn van 300 dagen begint te loopen van den
dag der inschrijving van het vonnis, omdat bet huwelijk eerst door
in schrijvin g ontbonden wordt. (Houtaar, blz. 65.)
Na echtscheiding beginnen de tien maanden , bedoeld in art. 91
Ned. 13. IV. (= art. 34 Incl. B. W.) te loopeu nadat het vonnis in
kr~cht van g ewijsde is gegaan; dus na een contradictoir proces,
dne maa nden te r ekenen van den dag der beteekening, en, zoo het
vonnis bij verstek is gewezen, te r ek enen van den dag der iuscbrijving van de akte van echtscheid ing . (W. v. B. A. No. 1nn.)
Na echtscheiding beg innen deze 300 dagen sedert de in sch rij vinovun het vonnis, omd a t de ontbinding des huwelijks eer"t claardoo~·
tvt s ~and gekomen is. (Rechtb. Almelo 9 Ap ri l 1895, Hof Arnhem
7 1\[e1 1895, W. v. h. R. No. G663, Hooge Ra.ad 28 Juni 189fi, W. v.
h. R. No . 6695.)
J11 of! en 7~ .n w e l ijk sa ci n g i t' t c c n 111.i wc l 1j k s ci f' k o n d i g in g
i;óó1· dien lijd plaats ll eblienl E r mag geen huwelijksafkondiging plaats hebben van eene vrouw, wier man nog g een 300 dagen
dood is, omdat zulke a fkondigingen , volgens art. 41 Ned. B. W.
(= art. 5G van dit reglemen t) ve i boden zijn ten aanzien va n lieden
voor wie een wettig beletsel bestaat om met elkander in her. huwelijk
te tredeu; huwelijksaan gif'te mag wel geschieden, als verkla rende
al leen het voornemen. (Gem. Stem, No. 1333)

De vrij heid, der vrouw iu a rt. 91 gegeven, wordt beperkt door
art. 41 Ned. B. W . (= art. 56 vau dit reglemeut) omdat "eeuig" in
dat art. bcteeke nt "elk wettig- beletsel''. Ook Va.illant p. 232 meen t
dat d e afkondigingen niet mog-c·n i.:>l:~nts hebben als de öOOste dag
niet va lt tusscben de eers te afkoncl 1g rng eu den derden dag na de
tweede. (Gem. Stem, No. 1334 .)
Tegen de meening dat de huwelijk saa ngifte en afkondiging vóór
het verstrij ken van dit 11 termijn mogen plaats hebben , kan "·orden
aangevoerd, dat, indien men art. 41 Ned. ll. W. (= art. 56 van dit
regleme11t) alleen wilde doen g·elden voor de bij de wet b epaald mi
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onvoorwaardelijk verboden huwel~jken, dit tot d e hoogst zonderlinge
conclusie zou leide n, dnt de ambtenaar van den burg. s tand zelfs
de huwelijksafkondiging van kindere n van b.v. 14 j aa r 'or van
schoon broeder en schoon z uster niet zou moge n weige ren, omdat bij
de mogelijkheid van dispensatie, bet huwelijk tusschen b en nie t
on,·oorwaardelijk verboden is. (Gem. Stem, No. 1336.)

In het laatste geval, is cle vader gélwiiclen, hctz fj b?} de akte van
toestemming hetzij ten ove1'slaan van den ambtenaar i:an den burge1·lij!cen stancl, te verlcla1·en dat cle to~ning 'l:an de 1!2._oeder 'fl _gr:;_
vraagd geweest.
wannëë1· de vade1' overleden 1·s of zich in de onmogelijkheicl bevindt
om zijnen w il te verklm·en, wo1'Clt de toestemming i:an cle moeder vereischt.

Eene weduwe kan vóór den 300en dag· aangifte doen. Art. 91
Ned. B. W. (= a r t. 34 lnd. B. W) bedoelt me t "aangaan van huwelij k"
d e ~vo l trekking" . (Gem. Stem Nos. 1166, 1167).

W at is to estemming ? Onder toestemming heeft men in alle
hier volgeude gevallen te verstaa n eene toestemming tot het huwelijk
m et een bepaalde persoon , geen toestemming in blanco, daar deze
een afsta nd zoude zijn van het recht toestemming· te verleenen of
te weigeren. Door zulk een toestemming vervalt dan ook het recht
uict een huwelijk op g rond van art. 14.0 (= art. 91 Incl. B. W.) te
doen vernietigen. (i\Ir. Land, Verkl. v. b. B. W. 1, 71.)

Ar t. 91 Ned. B. W . (= 34 lnd . B. W.) is zoo op te vatte n dat
eene v rouw dadelijk n a de 300 dagen een huwelijk kan aangaan.
Op het doel van dit art. afgaande, is niet aan te nemen dat de
wetgever door den terntijn der afkondiging n og bij zou h ebben wil1en
voeg en. De ambtenaar is in zijn r echt de huwelijksv oltrekking n a
d e afkondigingen te weigeren tot aan den 300en dag. Onder wettige
b eletselen zijn e venmin die van a rt. 86 en 88 te r e kenen en wel die
d e r art. 87, 89 en 90 Ned. B. W. (= art. 29, 3û, ill , 32 en 33 Ind.
B. W.) Oo k vindt bet recbt h etwelk de vrouw k an ontleenen aan
art. 91 (= a rt. 34 Ind. B. W. ) geen beper king in art. 41 (= a rt. 56
van dit reglem e nt ) Gem.-Stem, Nos. 1334, 1339. (Ha rtmn n, Bestuur
en Adm. UI, 285.)
De huwelijksaangifte d oor een e weduwe mag op zoodanigen tijd
aange nomen worden , d at ze op den 300en dag na bet overlijden
v an h a r en echtgen oot een nie uw huw elijk sluiten kan daar le anders
de t ermijn van 300 dagen willekeurig verlengd zou worden en 2e
de confusio sanguinis wordt voórkomen door h et niet voltrekken
van het huwelijk vóór 300 dagen z~jn verloopen. (Jur. Vh 1aga l en
Opm. 1855, p. 344.)
Het is niet overbodig hier te doen opmerken, dat de wetgever,
betreffende deze n termijn van 300 dagen, ter zake van de ontbinding
des hnwclijks doo r ech tscheiding, geen onderscheid Jieeft gemaakt.
l'iano vrouw, dii: •:cl1tsc lwidi1 1K li 11n f t vp rk rr~fC' ll ni t hoofrle van kwaadwillige vnd a ti11 g (wcJk proces 11 ie t l!el'<ICI' 1 11 11 ll'Ul'Ll CJJI ;1n n1:;-r·v1 u11:i·t·11
dan na verloop vno \rijf' j areu nà d e ve rla tin g·) en ec11c vr ouw, wier
Jw welijk is Oil Lbond <'n uit hoofcle va11 overspel door clc11 man bedreven,
staan ten opzic.hte van dezen te rmijn ge lijk . Ook geldt d czclfllc
regel, waar bet betreft ecne ecbtscbeicling na v ij(jarige scheiding
van tafel en bed (Houtaar, blz. 65.)
Er b estaat g·een b ezwaar om van eene vrnuw 1\·ier hu1Yelijk nog
geen 300 dagen is ontbonden, Jrnwe lijksaa ugifte aan te nemen e n
d e n oodigc afkondigi ng clan r va n te doen : me n zorg-e volle 300 dag·en
te laten verloopen, voora leer het nicu\\'e huwelijk te voltrekke n.
Indien m en zou weige ren atkondig ing te doen, zou men onwettigden termijn van 300 dagen verlengen . (H outaa r, b lz. 66).

b. Toestemming tot het aangaan van een huwelijk.
Art. 35. B. W. Echte lcinde1·en lciinnen, gccl1t1'encle hunne minde1·ja1·iyheid, ycen lm,weli;jlc aanr;acin, zoncler cle toesteinm'inr; van hunne'.1,
vacle1· en kunne moede~· te hebben ve1·zocht en clezelve te hebben v e1/a-eqen hctz1j van b§isf,e hetzij van den vacle1· alleen, incl_ien cle moeder
zicji rdet vcrlclam·t of' met den v11cle1· in gevoelen ve1·sch1lt.

Wa nnee1· zijn lcincle1·en ni-inderja?'ig? E en weduwnaar of
weduwe, die den vollen ouderdom van 21 jaar niet heeft bereikt is,
te beschouwen a ls meerdeijarig be neden de 30 j aar. Op hem of haar
is a rt. 99 B. W. (= a rt. 42 Incl. B. W.) toepasselijk. (Rechtbank
.Amsterdam 1 00t. 1842, P asicrisie Il p. 479, Gem. Stem No. 918,
W. v. h. R. No. 2004, Vernède ad a rt" Vaillant 203.)
Een met European en gelijkgesteld e Amboinees, die tlen ouderdom van 21 jaren heeft bereikt, heeft geene toestemmin g zijner niet
met Europeane n gelijkgestelde ouders noodig v oor zijn huwelijk met
een Europeesch meisje.
'l' oe pa ·s s 'i ng van het ad. 'i n clien d e moede1· z ic h n i et
l,; l a a 1' t 0 f' 1n e t ll e Il 'V a cl e 'I' V Cl n g e V 0 e {, en V e ?' S C h Ï l t
c n ·i n cl i e. n 0 b e i, cl e 0 ll d c 1' s 0 cl e v a cl c 1' a l l e e n d 0 0 1·
0 v e 1' zij cl e Il J c it 1' a t e e l e 0 f a
w c z i g h e i d ·i n .~l e 0 n In 0 g. ~
lij k. hei cl zijn hiin wi l t e ve7'f,: .la1· e 11. Als b1.1 hPt huweluk
,·an een mindetjarig·e d e medeversch1.iu ende moe?-cr ha re toe~tem
min O' weio-ert moet alleen vermeld worden dat die g·evraagd is en
har: tege~wo~rdigheid onvermeld b lijven. (Gem. Stem, No. 1343.)
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Ar t. 92, io Ned. B. W. (=art. 35 Ind. B. W.) bedoelt alleen het
O'CJVill di1t no 1wwd•>r ~id1 n oelt i 11 p ernnm 1 noeh schrittclijk .a an d en
~mhte111wr vuu Llcu hnrg·erl l.lke11 8ln11d VUl'l laarL. W11n r c11r g oyn l
1Uwwezig is, zijn te nuen tot toepassing van a.l i11 .. 2. DuL d e toeste m. g <lei· 111oc<.lcr ucl'kr cgcn is, moet d1111 cvc11 m111 vermeld worde n
mm
. ; (0 rm. , . tem l\11.1 O. i ·-:iv.),
·11: r,
l i' u l
VI ,
als de r eden ha rer a rwczighe1d
v . .i!Jl
~en
p. 58) de enk e le verkl fl ring van den vader, dat de toestcmmmg der
m oeder is gevraag-cl, is voldoende. (Houtanr, blz. G6.)
Alleen als d e m oeder zich n ic t verklaart of m et den vader in
o·evoelen ver schilt is voldoend e dat d eze verklaart d11t ba re toe~temming· is gevraagd. Stem: zij toe, clau is eene authentieke akte
noodig. (W. v. B. A. No. 108~.)
De ambtenaar van den b urgerlij ken stand d ie in eenc huwelijksakte vermeldt dat de \ader persoonlijk toe~_tcmt en de toes_temmi~1g
der moeder doo?· ziekte ve1'hinclel'll te i:e1·sc71~1n en 1 .gevraagd is, breidt
dit artikel eigenmach tig uit, daar dit nlleen. d ieut voor het g·e~al
dat zij zich niet ,·erk laa r t of met den vacle1· m g~vocle~ ve.~sclult.
Hij neemt zoodoende i!l zi,i~e ak.te meer op da.1~ clo~1 de_v~1 sc h1J neu cle
partijen o\-ereenkomst1g· dit a rtikel moet veJl, laa1c1 "01 den en kan
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tot een e g eldboete verwezen \\-orden , indien men a lthans niet aanneemt dat de ouders ni et "verschijnen ". Eene eigenma cht ige uitbreiding· blijft h et echter. (G em. Stem, No. 1421.)
De ambtenaar die vermeldt d a t de toestemmin g der m oeder
gevra agd en ve1·lcregen is, zondigt door bet aannemen di er moederlijke toestemming· bij monde des >a de rs, zonder dat daarvan blijkt
uit eene authentieke ak te. Hij sluit een huwel ijk zonder zich d e
,·er eischte s tukken te d oen ov erlegg en en kan volg en s a rt. 126
jo. 137 N ed. B. W. (= art. ï1 j o. a rt. 82 Ind. B. W.) veroordeeld worden.
(Gem. Stem , 1\o. 1421.)
Als een minde1:ja rige, wiens ouders bui trn staat zijn hun wil te
verklaren, een huwelijk wil aangaan , behoeft hij d e toc:stemming
van d oor den k an tonrech ter (hier Raad van Justitie) volgens de
ar t t. -.1-13 en 422 N ed. B. W. (= art. U59 en 366 Incl. B. W.) te benoeme n voogd (hier "en de ·weeskamer".) "\Veekbl. v . Nota ri sambt
No. 457 en 463, bestreden in No. 459 en 464.
.Als een minde1:jari ge w enscbt te huwen , zijn moed r r in een
kra nkzinnigengesticht en baar ma n curator over haar is, kan deze
de verklaring, wanrvan in art. 35 B. W. s prake is, niet afleggen en
m oet de ambtenaa r va n d en burgerlijken stand partijen naar de
Rechtbank verwijzen op grond vai1 ongenoegzaamheid der s tukken
en verklaringen . (Gem. Stem, No. 1542.)
.Als
o-aa n de
Incl. B.
499. Mr.

de vader onder curar.eele staa t en de moeder over leden is
grootoudrrs in weerwil v an a rt. 514 Ned. B. W .(= u,r t. 458
W.) aan de voogd en voor . (Mr. Opzoomer, B. W. verkl. II,
C. Asser, H andleiding I , 475.)

He t Burgerlijk \Vetboek beantwoo rdt te!1 om:ec?te ~ e vraag niet
wie bevoegd is in het huw elijk van het m111de1'Jan g lood van een
vermoedelijk a fwezig·e toe te s temmen. (W. v . h. R. No. t1711.)
Indien een vader, in eeu krankzinnigen gesticht verpleegd w ord ende, in d e onmogelijkheid verkee rt zijne toe::; tcmmin g to t eeu
huwelijk te geveu, kan bet k ind vol s ta~n met b ~~ overlegge11 van
een afschrift ,·an het rechterlijk vonrns, waarbij de moed er tot
curatrice over haar man i::; ben oemd en is bet overleg gen van een e
g eneeskundige verklaring omtr en t de n toestand de:; vaders overbodig. (Gem. Stem , No. 1698.)
De toestemming der moeder tot het_ h Ltw el ~jk ~' UD .een .mi !1derjai·io-e is voldoende, indien de vad e r z ich d oor a fw ez1 ~·!1 e1d rn de
onn~oo·elijkbeid bevind t zij n wil te vcrklnreu. Het bCWIJS \·an d(•s
vader~ at\vezio·heid kau d oor de beëedigdc verklaring der getuigen
bij het huwelijk over eenkom s tig a rt. 127, al. 3 Ned. B. W. (= art. 72,
al. 3 Ind. B. W.) worden geleverd . (H.echtb. te ~rnhem 22 ~uni 1885,
W. v. b. N. R. ~o. 870, W . v. B. A. 1U36, \"\. '"- h. H. ~ o. 5287.)
Als een rniudeij a rige weu scht te hu wen , de vader over~eden_en
niet bekend is waar de moeder , die een zwervend leven leidt, zich
oph oudt moet volgens ar t. 553 B. W. (= art. 497 lnd. B. W.) cl~
kantonr~chter (hie r Raad vau J us titi e) bij voorraad in de voogdiJ
voor zien en geld t voor de h uwelijk~ toesternming· ar t. 95 N. B. W .
(= a r t. 38 Ind. B. W .) (Gem. Stem, ~o. 1807.)
In geval van art. 552 Ned . B. W. (= a r t. 496 __lnd . B. W.~ h~eft
de moeder het recht toe te stemmen in het huwel uk van haai kmcl ,
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al is het a rt. in dit opzir ht niet duidelijk . H et volgt uit ar t. 355
alin. 2 (= arr. 3GO a l. 2 Ind . B. W.) en ui t de tegenstelling vnu art. 353
(= a rL. 298 Incl. B. W.) Dit is ook het gevoelen van Dièplrnis. (B. H.
2J 664, Ge m. Stem, No. 1899.)
[Jl(lieu de vader onder curateele staat en de moeder overleden
is tr eden nie t de grootouders op, maar de curatoren. (Mr. Land, Verkl.
v . b. R. \\". l , 499.)
Indien bij gebreke van den v11der de moeder onnoozel is, kan be t
huwelijk niet voltrok.keu worden op de toestemming van curatoren
(hier . eu van de Weesk amer ") daar de artt. 507 en 514 (= ar tt. 453
en 458) a lleen van minde1jarigen spreken. Wij achten in di t g eval
o·eoorloofd het huwelijk te voltrekken zonder toestemming en met
~verJ eo-gin g een er grnecskuodigc verklariug omtrent den toestand
der mboeder , dociJ r aadzaam, omda t de wet in dit g eval niet heeft
voo rzieu , cle huwelijksvoltrekkin g te weigeren op grond van art. 129
B. W. (= art. 74 Incl. B. W.) (Gem:. Stem, N"o. 2110.)
lndien de moeder doo r ziekte ver!ünderd is tegenwoordig te zijn
bij het hu welijk, ka u art. 92 alin. 2 Ned. B. W. (= a rt. 35 al. 2
Jud. B. W.) niet worden toegepast, omda t geen der beide gevallen ,
"·aar voor het g·eschr even is - ni et verklaring der moeder of verschil
van gevoelen met den vader - hier au,nwezig is. (Gcm. Stem, N"o. 1954.)
De onmogelijkheid voor den vader , om zijnen wil te verklaren
kan on tstaan of nit afwezig heid, of ook daaruit, dat bij onder curateele is gesteld.
Wat de 11 fwezigh eicl betr eft, zoo geloovr u wij, vooral me t het
oog op de bepa ling van a rt. ,19 Incl. B. \\'. dat hier eene verklaarde
a fwezig heid gevorde rd wordt, of minstens het onzeker worden van
het bestaan des vaders, alsmede, dat van het eene, door het vonnis,
waa rvan iu a rtikel -!68 Incl. B. "\V. gesproken wo rd t, zal k unnen
blijken en dat ten aanzien vau het andere, geenc bepaalde bewijsmiddelen zijnde voorgeschreven, zulks in n a ,·olg ing van het ad ,·ies
v:in den li'ranst;hen Staatsraa d va n den 4e T l1ermid or, 13e j aar, zal
kun nen be wezen wo rdeu , door ecne acte van bcke Dd heicl or bet doen
yan beëecl igde ,·erklal"i ngen . (;\!r. Vaillant ll, JJ· 207) terwij l einde lijk
uit het vonui s, waarb ij ctc cu rateele is uitgesprokcu, eeu genoegzaam
bewijs voor die daadzaak zal voortvloeien.
IDo·cval van onbekendheid met de woonplaats e11 het al of nie t
in lev~n zijn der personen wi er toe~temm i ~~g .tot het aau g·'.ta u Ya n
een huwelUk vereb~h t wo.r d t, ka n de beeecl1&"dc verkla rmg dier
onbekendheid die toestemmmg ver va ngen (,·onrn s van den Raarl van
Justitie te Batavia.)
.
De ve rklaringen in di t wetsa rtikel (art. 35 lucl. B. W.) bedoeld,
moeten g ezegeld zijn. (BUbl acl 4603, Brondgcest 11d a rt.)
'\.ls de vade r van eeu mindc1jarige, die wrusl·bt te huwen, seder t
t wee"" j a ren in een kra nkzin!1igeugesticht is, de moecl~r eu de g rootouder s dood zijn en de vaaer nog geen curato r heeft, moet er een
tot het geven der toestemmi ng worden benoemd. (Gcm. Stem, No. 971.)
Als de vader iu hechtenis i::; ka n hij bij notarH"cle akte toestemmeu. (Va illant, p. :HO).

Oo 1·s111·ong van h et i:e1·mogen cle1· onclers om in liet
to e te ste.111mc:11 en g ev olg e_n
d aJI?' v cm. De ,·ader , hoewel krach tt>n s straf vo u 111 s de bevoegdheid

hiiwel~jk h 1tnner kinll e1· e n
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verloren hebbende voogd over eigen kinderen te zij n, b lijft bevoegd
in hun h uwelijk toe te stemme n omdat dit vermogen u it de vad erlij k e
mach t , niet uit de voogd ij voor tsprni t. (Vaill an t 210, Diephuh;, Bur g
Reg t I, 237. Regtsgel. Bij bl. 3, 52.)
Niet ui t d e voogdij, maa r ui t de vade rlijk e macht spr uit het
ve rmogen d er ouders voor t toe te stemm en in het huwelij k hunn e r
kinderen. A l is een moeder g een voogd es, toch is bij vóór overlijden
d e::; v a d ers h a r e toes temming tot het hu wel ijk der k in d eren v oldoende.
( Diepbuis, Burg. Regt 1, p. 236.)
Bij ech tsch eidin g· g aat de vad erlijke mach t nie t ver lore n door de
bepa lin o- d at d e kinde ren b ij d e m oeder zullen v e r blijve n (a r t. 28,1
B. w. b a rt. 229 Ind. B. W. ) Daarom moet ook, wann eer bij scheiding
de k inder en aan d e moeder zijn toebedeeld, de toestemming d e::; vade rs
,,·orde n gevraagd . (Gem . Stem, No. 1326, H ou taar b lz. 67.)

G e l cl en d e b ep a l in g e n van het Ned e 1· la n cls c h 1· ec h t
o mt1· e nt cl e ho e clanigh e cl e n en vo o1· w aa1·de n, ve 1·eisc ht om
een h u w e lij k t e kun ne n a cinga cin, o ok voo1· v1·eemcleling en 'i
Door a r t. 9 N . A. Bep. heeft men wel een beginsel nm alge meene
rech tvaar digheid gecon sa creerd, maa r g eenszins g·eclerogeerd aa n het
e rk en de rechtsbeginsel d at de s tatu ta p ersona lia .worden ger~~e l d
d oor d e we t va n h et land, w aar de persoon, over wiens pe rsoonl1Jk e n
staat qu aes tie is, te hu i::; behoort. Zelfs d e redactie va n genoemd ar t.,
lett erlij k opg evat, gee ft geen aanleiding to t het aannemen .eener
stelling-, die gegrond zou zijn op de v erkracb ting van ee n onm 1~ken
ba ar r echtsbegin sel en tot d e zonde rlin g ste ongerijmd h e~en zou letden,
vermits in d ie a lgemee ne b epa lingen wor dt on derscheiden t usschen
burgerlij k recht en d e ·w etten betreffende de rech t en v an. d en s t_aat
en d e b evoegd heid der per son en (ar t. G) en on der de u 1tdrukkmg
"bu rgerlijk r echt" , wanneer m en die in ver ba nd b esch ouwt m et d e
ov e rige bepalingen, k e nnelijk nie t k a n ~v.orden v er staa n, dat v reemdelin gen hn n n e11 s ta a t zo uden moeten lcgtt1meeren volgens onze we tten.
Op gron d van d it een en ande r " ·ordt aa n g en ome n, dat d e m eerclerj a ri o-heid van een bui te11 la ncler in Ned e rla nd m oe t b eoord eeld w orden
naa~ d e wetten van zijn la n d. (Rechtsg el. Ad v. l e ver z. p. 26.)
De N ede rlandsche w e tge ver geeft in a~:t. 6. d e r we t ~ou~ e nde
a lgemee n e b epaling en zic h voor d e toepassel1Jk he1d d er natw1~cile w et
ver k laa r d en dit b eo-insel moet wo rd en g eac ht ook ten na n z1en van
vr eemde lingen in N~derland te geld en. ~Prof. 'l'. :\I. C. Asser Sc hets
van h et internation aal privaa tr ech t, p. H<.)
De regel d a t h e t personeel s tatuu t d ei:i v1:eemde l i11g· i.n N ederl.a~d
volg t, is in d ien z.in op te va tten, dat, rnd1en een Dmtsch. m cis.J e'.
25 j aar oud zijn d e, rn Ned erl a n d huw t, d es v ad ers toestemmrng D1e t
m eer n oodig is . (Gem . S tem , No. 1725.)
Volg e ns h et Ned erl andscbe r echts beginsel wor dt de v ra.ag of d e
bepalinge n "va n h e t N ed erla ndsch recht o~ tren t d e hoedamg_he:le~
en voorwaar d en , ver eischt om een h uwel1.1k aa n te g aan oo k ' ?01
: vr eemdelingen g elden " wordt zooal::; uit he t b ovenstaande te zien
i::; on tk enne n d" bean twoord.
.
.
' " v olgen s de Nederla ndscb -Indiscbe wetgeving mo.e t cl1 t be~rn sel
m.i. ook gehuldig d worden teu aa.'1~ien van d en bu1ten land e1' aan
w ien n og g een e ver gun u ing t~t vest.1gw g op de~.voet va? h e~ bepa~.l~~
b ij Staatsblcul 1872, No. ~8, is U1 tgere1kt, om d a t h1J " g een m gezeten e 1::; .

99
Js hij evenwel in be t bezit van bovenbedoelde vergà nn ing da n
is h ij "ingezetene" <!ll de rhalve onde rwor pen aan de bepalingen van
he t Nede rlaudsch-Iud ische Bu rgerlijk recht, omdat Yolg-ens ar t. 9 der
Alge u1ee11 e be palingen van wetgeving in Nede rlandsch-Inclië o. m.
he t b u rgerlijk recht toe passelij k is op alle Europeesche en daarmed e
gelij kgestelde ningezetenen" .
De hoofclverdeeling der bevolk in g van Nederla n dsch Indië is
niet a ls in Ned erland, d e onde rscheidillg van "Nederla nders" en
" Vreemdelingen", maar "ing ezetenen" en "niet-ingezetenen" waardoor
het j uridisch begri p van ingeze te nschap bier veel ruimer is d a n in
Nederla nd.
Een model der a utll en tiek e a k te van toestemming, waar van spra ke
is in a r t. 71 Incl. B. W. is te vinde n in model V. V.
~rt. ~6 . B. W. Incl~~n ~Le vad~1· en moede1· beide ove?·leclen zijn,
of z ich m cle onmogelykheul bevinden om hunnen ivil te verkla1'en
'
ver viilt de g7·oot i:aclm· van vade1·s zijde lmn plaats.
HiJ gebreke van den gi·ooti:ader 'l:an vcule1·szijcle w01·dt de toesi emmi11g v an den grootvader van moede1·s zijde ve1'eischt.

"In de onmog elijkheid zijn" beteek en t h ier: non der curateele
staan, kra nkzin nig of afwezig zijn." l\loet d e a mbten aa r van den
bu rgerlijkeu stand de ve rkla ring van den belan g h ebben de, dat bij v.
de vade r afwezig is 111aar voetst oo~s aan nem en of wat zal hij in
zulk een geval het beste doen, om zich van de waar heid dier verkla ring te over tuigen ?
Op deze vraag is b ij v onnis vau de Hecbtb a nk te Arnhem in
dato 22 Jun i 1885 (zie Weckbl. v. A. A. :\ o. 19äG ) een antwoord
g egeven.
He t betrof daa r een mind e1:jMige b ru id, wier vader seder t ::\Iei
188.J: de g emnentc bad verlateu ZOll der orde op zijn e zak en te hebben
g es teld o ~· verder iets van zich te doen h ooren ; de moeder gaf hare
1oestcmmrng , doch de ambtenaar van d en bur gerlijk en stand w ilde
b et huw elijk niet voltrek ken, ll'egcns bet ontbreken van de toes temming des vaders, op g rond van de ongeuoegzaa mh eid der stuk ken
o r verk lari ngen.
Bij haèl r vounis mach tigde de Hech1ba11 k den a mbten aar het
h uwelijk te Yoltrekk en op d e. toeste~ ming van ..de m oeder a lleen,
onder ve rplich ting , dat de getm~en b1.1 het h~1 w elt.1 k den eed moesten
a fl egg e n "dat de vad er der brn1cl' .~~de~· t ~ f e1 1884 zijne \\'OOnplaats
heeft verlaten zonder orde op ~u u e. zaken te stellen en hun van
z~jn e tege nwoordige woon plaats n iet~ is bek end." (H ou taar, blz. 68.)
De ctf.7'ateele wo rd t bewezen door een afsch r i 1 t van het vonn is
tot onder-curateele stelling; de krankzi1111 igheid door ecne schriftelijke ve rk la rin g van den geneesh~er van het krank zi nnigengesticht,
g·ezegeld, en (zoo n oodig ) g elegaltseercl. (H outaa r, bl z. G8.)
(Z ie a r t. 424 B. W.) h etwelk bepaalt wiens toestem ming de
m eercle1;jarig-verklaai·de moet hebben.

De tweede a lin ea van
een natuur lijk door hanr
k en ning t nsschen hem en
ontstaan . (Gem . Stem, o.

di t a rt. is ook toepasselijk als de moeder
vade r erkend kind is, omdat door de erzijn dochter burgerl ijke betrekkingeu zijn
1761.)
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De woorden n bij gebreke'' en ~ontbreken'' in dit a rt. en in de
artt. 94, 95 en 97 (= a r tt. 37 38 en iJO Ind. B. W.) omvatten zoowel
het ~~v~l d.at de person~~1 waarvan svrake is, overleden zijn, al:;
dat ZIJ zich rn de onmogcl!Jkh eid bevinden bunnen wil te verklaren.
(Schuller, .B. W. ad. art. Vernècle B. W. ad. a rt.)

Zoolang geen andere voogd benoemd is, die de voogdij ook
aanvaa rdt. en ~le Weeskamer volgens Art. 360, a l. 2 den minde1jarige
ver teTge n woo~·d 1gt, zal dus hare toestemming moeteu gevraagd worden .
en opzichte van wegeus verkwisting onder curateele gestelden
zie ar t. 452 . (Brondgeest Incl. B. W. blz. 39.)

A ~t. 37. B. W. lVm~.neei· zoo wel cle grnotvader vcin vaders zfjde
als clie van moeders zyde ontbreken, 1co1'Clt de toestem 111 ing vereischt
van de g1·ootmoede1· van vacle1'S Z?/de, en. bfj gebreke can deze, 'CCL'll de
grooi?noede1· van moecle1'S zijde.

Huwelijk tusscbeo voogd en pupil is niet verboden.
De meermalen g:edane vraag of een voogd die met zijn pnpil
zal huwen toes temmrng kan geven in zijn eigen huwelijk wordt
,rcrschi l Iend beantwoord.
Hou r~ar, blz. 70, meent dat de toestemming van den toezienden
voogd (111er d~ Weeskamer) voldoend~ zou zijn . ..\rt. 427 Ned. B. W. ,
waarvan de mhoud dezelfde strek krn g· heeft als die van ar t. 370
Ind. B. W., toch zegt dat de verplichtingen van den toezienden
voog·d (de ·w eeskamer) bestaan in bet waarnemen der belanO"en van
den minde1jal'ige, wan neer dezelve met d ie van den vooo-d
fn twee0
str ijd zijn .
i\Ir. ~~.Geer (Rechtsgeleerd Bij bl a~ 1844, pag. 819) die, ofschoon
het huwell.Jk tusschen voogd en pupil zeer laakbaar vindt we()"ens
on tdu iking van art. 467 Ned. B. W. = nr t. 409 van het Incl. U~W.,
is van hetzelfde gevoele n e n voegt e r na11 toe dat een ambteuaar
van d<::n ·~rnrgerlijken stand, die weiger t zulk een huwelijk te vo ltrek ken, zich boven de wet s telt. Het benoemen van een voogd acl
hoc strijdt met den geest d er wet.
Mr. Vaillant, i°:. het i·~chtsgelcercl bijblad 1846 pag. 158 noemt
evenwel eene ongei:1~mdl~ e1d dat de voogd toestemt in het huwelijk
van hcm zelven of z1Jn krnd met de pupil. Er moet volgens hem een
voogd ad hoc b enoem d word en.
G.~m. St~m No. 18,19 e n 1227 zegt.~l at als de voogd bij zijn huwelijk
met z1.)n p ~1p1l verk laart t~ls voogd ZIJD toestemming tot dit huwelijk
te gev~~1 is d eze ve rklarmg voldoende. Wil de ambtenaar van den
burgcrJ1.1ken stand om aan de letter van art. 126, 2e al. B. W. =
art. 71 Ind. B. \i\'.: te voldoen daa rvan afzonderlijk melding maken.
het staat hem vnJ.

Bij d e r angorde waarin g rootouder s hunn e toestemming moeten
ge,' en, behoeven bij het huw elijk slechts de overlijdensakte ovcrgcl~gd te worden van hen, d ie in deze rangorde gaan vóór d cngtne
die ~oestemt. Het overleggen der overlijdensak ten van he n, d ie op
hem m r a ngorde volgen, is niet gevorderd. (Diephuis, Burg. Regt I, :?3!))
De voorkeur is in deze rangorde gegeven aan de g rootvaders

l~?ven de grootmoeders en ann d e vaderlijke boven d e moederlijke

II.JO . (Asser, Het B. W. p. 36.)

.

Art. 38. B. W. 1Vanneer de cader en de moeder mitsgaders clc
grootvaders en g1·ootmoecle1·s, ontbreken, of wannee-r zfj zich allen in
cle omnogelijlcheid bevinden om hunnen wil te v e1·lclm·en, kunnen echte
lcindei·en, zoolcmg zij minde1;jai·ig z?jn, geen lmwelijlc aangaan, zondm·
de toestemming van hunnen voogcl en de TVeeskam e1·.
In geval van weigeriug van beide of van ee1L h wme1·, 'is de Raall
v an JLtstil'ie op li et daai·toc sti'elckencl verzoekschri(t (model Q. Q.) van
<len mincle1ja1·ige bevoegrl het ve1·loj' tot het aangaan cles hwwelij!cs te
cerleenen, nadat de voogd zcil zijn gehoord, of behoo1·li}k opgei·oepcn,
en cle TVeeslcame1· ham· gevoelen zeil hebben ttitgebracht.
Elet ve1·h oo1· zal, ingeval i;an ve1'ren afstand cle1· woon- of verulijfplacäs b~i delegatie kunnen geschieden.
De bloeclver1canten of" aangelwwclen moeten mede worden gehoord
of' belw01·l{jk opgeroepen.
Ingeval één van beiden (de voogd en de Weeskamer) weigert,
en de r aad van .Justitie geeft toestemming, dan is dit voldoende en
komt geene toestemming van den a nder mee r te pas. (Houtaar b lz. 70.)
Als een huw elijk zal worden voltrokken kr achtens ve rlof van
den rechter, staat het bun, wier toestemming in bet huwelijk vereisch t wordt, toch vrij, bij het sluite n compareerendc, hunne toe::;temming bij de huwelijksakte te verleene n. (Gem.-Stem No. 2086.)
Huwelijkstoestemming, ook die welke gevorderd wordt voo r
minde1jarigen die in een gesticll t van weld adig heicl zijn opg·enomen,
k an niet door voog-deu ot d oo r d e reg·en ten van dat gesticht (A 3G5)
verleend worden, zoola n g nie t blijkt dat ouder s e n gTooLoude rs
overleden zijn of zich in d e onm ogelijkheid b evinden om bun nen
wil t e verklaren .
Indien de moeder hert rouwd is, wordt geen toestemming van
den stiefvader ve reisch t.
Wanneer ee11 doo r d e n R. v . .J. benoemde voogd weigert de
voog·dij te aauvaarden en ten gevolge <.laa r van de Wecsk8:m ~r i 11 ~ e
voogdij voo rziet (zie art. 332 Incl. B. W.), zal de minderJai·ige <.l ie
een huwelijk wil aangaan , naa r h et ons voorkomt, daartoe de toe::;temming van de W eeska mer en niet va11 d e u H. v . .J. 11 ooclig h ebben.

.Een minder~~rige, wier oud ers en grootouders zi.in overleden,
zn-1 lil bet hu wcllJk t1~e d en met haren voogd. Naar aanl eiding daar van
w erd aan de redactie der Gemeente Stem de vraag gesteld: Wie
moeten nu toestemming to~ het huwelijk geYen? De toestem~nin o
vau den toezienden voog-tl (hier de Weeskamer) alleen is zeker ni~
voldoende?
Het antwoord daarop luidt:
"De wet bevat geen voo rscb l'ift, afwijkende van art. 95 .B. W. =
art. 38 Ind. B. W. voor het g·eval de voogd zelf een der partijen
· bi,i het huwelijk is. Ook in cl1Lt geval moet dus de toestemming "gegeven worden door den a.s. eebtg-cnooL zei f, als voog·d, e n doo t· den
toczienden voo,g·d. Ook ue Rcch t~ank te Dordrecht b eslis te bij vonn is
van ~) .Jan" 1887 dat een voogd ..m het ~·estel cl g·eval bevoegd is in
het huwelijk tusschen hem en ZIJUe pupil toe te stemmen."
l ndien de voogd of zij n kind met de pupil huwt, moet de Weeskamer hare toestemming· geven. Weig·ert deze clan mag d e Haad
van .Justitie op verzoek va n den minde1jarige verlof verleenen tot
het aangaan va n liet huwelijk. De Raad viu1 .Justiti e is onbevoegd
een specialeu voogd te benoemen. ( ~fr. v. cl. Wijnpersc in Rec h tgel.
Bijblad 1845. p. 376.)
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:Jlet het oog op die tegenstrijdige uitleggingen, vermeenen wij
den ambtenaar van den burgerlijken stand te moeten aanraden m
dergelijke gevallen de voorlichting van den Officier van Justitie in
te winn en.

Art. 452. B. W. De oncle9• curateele gestelrle stemt gelijk met een
minde1;jm ·ige.
Wannee1· h~j', die 'Uit lioo(cle nm ve1'7cwisting onde1· cumteele gesteld _'is, zich ten hu,welUk wil begev en, zfjn dam·op toepasselijk cle
/.Jepalrngen der m ·tikelen .'J,c.i en 151.
D e wetsbepalingen enz .
Al. 2. Ver eischt wor dt a lzoo de toestemming van den Curator
<:n ,·an d e Weeskame r en bij \\-eigering van beide of een van beide
ve rlof >an den Haad van Ju titie, ook voor h et maken van huwelijks•oorwaar den. (Brondgeest Ind. B. W. ad a r t.)

Art. 38 zie hiervoren blz. 100.

Art. 151. B. W. 1llincle1jm·igen , clie de vereischten bezitten om een
lwicel{jk aantegacw, z ijn oolc bekwaam om toe te sierrmien in alle ove1·ecnlcomsten w elke de ln11velijlcsc;,J1e coo1·w<lanlen hei;attcn mogen, mits i.le
minderjm'igen bij li et maken äaal'van den b{jstand hebben gellacl v an
di egenen, wiel' toesteinrnin,q tot het (tctngaan van het lwwel?jlc 1woclzakel ü'lc was.
I ndien het lntwelefjk plaats hee(t uit kmcht van li et verlof' wanrcan bU a?·tt. .'J8 en 41 gespi·oken wordt, moet li et ontwe1'jJ <lei· hitwel(/ksche voo1·wam·clen bU het v erzoek om 1:e1·lof (model Q. Q.) worden
gevoeg cl ten eincle dam·om t1·e11 t gel(jlct{j<li,rt wo1·cle beschikt.
Art. 39. B. W. De bescldkkingen ile1· Ra<len v nn Justitie in de
y evallen b# het v01·ige artikel bedoeld., w01·den z oncler v o1·m vcm gecling
!fegeven. D ez elve z ijn, hetz !f de gevma!Jde toestemming ve1'leencl, h etz~j
die geweigel'Cl wol'de, aan .11een hoo,qa bel'oep onäel'fl euig.
De red e nen, waaru111 ouder:; of voogJen kuu ne n weigeren in het
huwelijk va n h nn kind of pu pil toe te stemmen, zijn nie t doo r de
wet aangegeven , d oc h aan d e beoordeeling des r echters overg e laten.
(Voorclnin II, p. 177, v. cl. Voort J , p. 82.)
De toestemming kan niet wo rde n g eweige rd op gron d dat echtelied en in gemeenschap v11 o goederen wenschen te hu wen. Rcch tb.
v . Amsterdam 15 Dec. 18l"i8 . (Pa8ic risie II p. 479.)

Art. 40. B. W. Natwl1'l{jkl' kincfo1·e11 u:cttiglij/.' cloo1· de11 vacle1·
e1·kend, kunnen zoo lang .?fj 11änrle1:jar ig z'{jn geen hu wel'(jlc aangaan
zoncle1' de toestemmJll!f v an lmn11 en varler.
B(j geb1·elce 'l:rtn rlen i;aclel' wordt dr toestemming dei· 11ioecle1· vereis~~it.
Wannee1' de nio frler belw01·t tot. dP- I nlandsclle of dact?'mede yelylc!festelde bevolking, m oet cle toeste.m ming v an den R cwd van J_11stit'ie
worden v e1·krer1en en z (jn ct be1mli 11gen rnn het vfJorgannde art17ccl op
rlat geval toepasselijk.
0

Vo lg·e ns h e t bij a rt . .JO R. W. aa ngenomen beginsel is de toe:;temmi11g· va u d en l<aad van .J ustitie vold oende voor het aangaan
vm1 een b u welijk van In !a n dsch e Christe n en, die ingevolg e Stb ld._ ~864
No. J.J.::l hnn !Juwelijk voo r cle 11 a mbten aar vau den bur g erlJJken
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stand wenscben voltrokken te zien, wanneer de ouders, welke bevoegd zouden zijn hunne toestemming te geven bijaldien zij Europeanen of daarmede g elijkgestelde waren, behooren tot de lnlandscbe
of daarmede g elijkgestelde bevolking-. (T. R. XVII, 428.)
H et natuurlij k kind eener Iolandsche vrouw da t door den overleden vader is erkencl, behoeft wanu eer het meerde1:j arig is, niet de
toestemming van den Raad van J ustitie to t het aangaan Yan een
huwelijk. (W. 1503, 64.)
·
De toestemming tot het aangaan van een huwelijk door de Weeslrn.mer als toeziende voogdes, beh oeft niet bij notarieele a k te te
worden verleend , daar har e beslissingen in den voor haar voorgeschreven vorm nls authen tieke g eschriften zijn aan te merken
(W. 1582, 169a). Naa r mijn e meening moet de betrekkelijke beschikking. volgens de zegelordonna ntie in Stbld. 1885 No. 131 geschreve n
worden op een zegel van t 1.50.
De vorm van het rekest aan de l{aad van Justitie is te vinden
in model R. R.
Ond (/r : "uatuurlijke kindere n, wettiglijk door den vader erk end"
zijn niet te verstaan kinrleren die door opYolgend huwelijk v olgens
de bepalingen van ar t. 272-27!1 g·ewettigd zijn. H et zijn natuurl ijke,
zg. onwettige, docb erken de k inderen, hetzij v::rn een Europeescbe,
hetzij van een Inlanclsc he moerler, zulks blijk t ook uit de slotalinea
van dit wetsar ti kel, v er mi ts de moeder een c Inlandsche zijnde, door
hanr huwelijk m et den vader krachten s art. 15 der overgangsb epa 1in gen e n ar t.. 2 va n Stbld. 1898 Ko. 158 zich vooraf aan de
gebeele Enropeesch c wetgev ing· aa ngan nd e bet b urgerlijk en han d elsrech t moel hebben ond erworpen of publiek en privaatr ec hte rlijk d en
staat van haren m an Yolgt zooda t zij d ientengevolge zelve toestemming tot b et huwelij k g even k a n, en d ie v a n d en Raad v an Jus titie
dan niet n oodig is. (Bron dgeest, blz . .J.O.)
Al he b ben vader (en Europeesehe) moeder beiden erkend, da n
is toch de toestemming des vade l'::; alleen noodig.
T oestemming van. grootouders k om t bier niet te pas, omdat zij
die niet hebben. E rk enning doet a ll een betrekkingen on ts taan tusscheu
het kind en den persoon, die erkend heeft. (H outaar, blz. 71. )
De toestemming· va n vad er en moed er beide is niet g ev orderd ,
omdat deze elk ander geheel vreemd kunnen zijn g eworden en dikwijls
elkander liever nie t zullen ontmoeten . (Asser, Burg. Wetb. p. 39.)
De toestemmin 0o· der moeder tot he t huwelijk va n het natuul'lijk
kind is dan eers t g e vorderd a ls zij he t beeft erkend. (Schuiler,
B. W. ad art. D iephu is, Burg. Hegt 1, 245.)
,,Bij gebreke" beteek en t :
le. Wanneer de vad er niet erkend beeft, d aar er dan voo r d e
we t g een vader is. (De Ma rtin i ad a rt.)
:2e. Wanneer de vade r zich bui ten de mogelijkheid bevindt om
zijn wil te verkla r en.
])e:; vad er s ar we7.ig heid kan geconstateerd worden door eene
de rgelij ke beëecl igde verkla ri ng· a ls waar va n m't. 123 Ned . .8. W.
f= a rt. 73 l nd. B. \\'. ) spreek t. (Gem . Stem, No. 1494.)
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~~n '~ader k?-n geen toestem~ing . ,·el'leenen tot b et huwelijk
v;in ZIJD met wettig erkend natuurlijk kmd, omdat de artt. 98 e n 4-78
Ned . ~: W. (= art r. 41 en 424 l nd. B. W.) eerst dan den vader de
voogd1J t~eken~en a ls erkenning heeft plaats geh ad. (Hechtb. Amsterdam 2o Jum 1849, W . v. h . H., No. 1062.)

verkutren 1 kunnen zooz:i,ng zij niinderjm·ig zijn1 geen lmwelijk aan·
gaan, zonder _toes.temnnng van hunnen voogd en de lVeeskamm·. I n
geva~ .van weigering van beide of van een hunne1·1 zal cle Raad van
Justit1e het vC1·lof' daw·toe kunnen ·ve-i·leenen -op den•voet van het bepcialcle bij de artikelen 38 en 39.

E~n m~~clcrjarig niet erkend natuurlijk kind behoeft de toestemmmg ZtJnei· moeder tot het aangaan van een hmveli.ik. (Vaillant
224, Hecbtb. Zierikzee 30 Oct. 1855, W. v. h. R. , No. 1062.)

Voor het verzoekschrift aan den Raad van Justitie kan worden
gevolgd model a. a.

De vraag of natuu rl ijke e rkende kinder en, die venia aetatis
verkregeu 1.Jebben, behoudens de bepaliug van bet art. 10'! B. W.
(= art. 47 Ind. B. W.) d e toestemming van hunnen vader of van
hunne moeder behoeven zoola ng zij j onger dan 2 l jaar zijn, word t
bevestigd door de ratio legis van a rt. 478 B. W . (= art. 424 Ind.
B. W.) doch ontkenDend door den tekst van het tweede lid beantwoord. (l\Ir. C. Asser, Handleiding I, 162.)
De vraag mag gesteld worden of h et wel in de hedoeJino· van
het hier (al. 3). bepaal_de ligt, dat een natuurlijk wettig clo~· den
vader erke nd k rnd, wiens moeder tot de Inlandsche of daarmede
gelijkgestelde b evolking behoort na ove rlijden van den vader huwelij kstoestemming van den Haad van Justitie e11 niet van den voogd
en de Weeskamer n oodig heeft. Het woord ,gebreken" duidt wel
i:; waa r op overlijden zoowel a ls op ander e oorzaken van 011 vermogen,
maar art. 38 Ind. 8 . W. spr ekende van wettige kinderen, vor dert
bi.i gebreke van g rootouders de toestemming van voogd en ·w eeskamer ,
eerst bij weigeri ng van dezen komt daar de toestemming van den
l{,iad van Justitie te pas. Danr nu natuurlijke e rkende k inderen 11 aar
de wet geen grootouder s lH;bben (art. 280 Ind. B. W.) schijnt h et
rationeel dat ook te hunnen opzich te aan de toestemming van den
voogd en de \ Veeskamer boven die va n den l{aad van Justitie de
voorr ang worde toegekend. Aldus Brondgeest ad art.
Hoe de vraag door ander en beantwoord werd dien e het volgen de:

P. Kuipers, candid aat-notari s beweerde dat natuurlijke door den

l~uropeeschen of d aarmede gelijkgestelden vader wet tig erkende
kinderen, g·ebure11 uit ee n fnlandse be moeder bij overlijden van d en
vader wanneer zij minde1:jari g zijn de toestemm ing tot bet aangaan
van een huwelijk noodig hebben vau den voogd e n de Weeskamer
en in a lle andere g·cvulle n a ls krankzinnig-heid, onnoozelh eid of om
andere redenen in d e mo~relijk h eid zijn om de toestemmi11 g te verleenen, die toestem min g moet worden verkregen van den Raad van
.Justiti e (Bataviaan sch Nieuws bla d 1897, uo. 151 ) .
K . W. A. Se holte, l e c.;ommie:; te· .\ mboin11, bestreed deze meen ing
t:n zeg·t dat niet al1 een in laat,,;tgenoemde gevallen , maa r ook b ij
het overlijden van den vader die toestemming van d en Raad van
.Justitie noodig is. (Bataviaansch Nieuwsblad 1 8~7 , no. 2:26).
Door laatstgenoemde \rercl du s ann cl c woorden "bij gebreke
van den vader " , d vze lfde beteekcuis g·e hecht als Bartma n-Vaillant
(bladzijde 252) en Schull<'r en VeruMe (aant. op art. 30 B. W.) en
wel dat onder die woo rrl.en verstaan moet w<irden "ook wanneer d e
vader over leden is".

Art. 41. B. W. Naltiul"lijke doch niel e1·/cencle kinderen, of denna rle e1·kenllilt!J h unnen vader en hunne 111oecler he~ben
verl01·en, of" wie1· Ottlle?'S bititen de m.ogel~j/cheid zijn hunnen WÛ te

.<Jl'lle rtie,

l\I.~erderjarige e r~ende natuurlijke kinderen behoeven tot hull
huwelt,Jk de toestemwrng hunner ouders niet. Scbuller B. W. ad a rt.
Verwoert p. 127 en 317 en Mr. Karseboom in Rechtsg. Bijbl. 1839, p . 465.

Uit ar t. 104 (= ar t. -17 I_~d. B. W .) dat de artt. 99-103 (=ar t.
42-46 ..Incl. ~· W.) toe1~~ssel1Jk verklaar t op meerderjarige erkende
natuurlJJke kmderen, blukt dat deze tot hun huwelijk de toestemming
hunner ouders behoeven. (Vernècle B. W. ad art.)

1\I. i. is de door Vernède gegeven ui tlegging de juiste.
Natuurlijke k inderen 1 hoewel door hun ouders erkend zijn niet
verplich t b ij het overlijden hunner ouders de toestemmin'o- hunner
grootouders te vragen , omdat ze die niet hebben daar e~·kennino
g·een burgerlijke betrekking doet ontstaan tusscb en' den erkende e~
de bloedverwanten va.n hem die erkend heeft. (Sassen, B. W. 108.)

Art. 42. B. W. E chte lcinde-l"en1 cl·ie 111eei·de1:jm·ig zijn, doch den
nog niet hebben bereikt, z!jn ·insi:an een huwelijk cle toestemming
can 71 imnen vader en hunne moeder te vei·::oeken.
·
Wanneei· ~ij clie toestemming niet hebben bek.omen, kunnen z~j cle
t'l1:5scltenko??ist im·o.epen van den Raad van Justitie (rekest model S. S)
b~~wen wiens gtl.n.ecl clc va~er of de 11.well&i· met dei· woon gevestigcl
zi1n, en zlllks met inachtneming Lle1· bepalingen van cle volgende m·tilcclen.
·vol~~n ouder~lom van dertig jm·en
gel~7ks ·cerpliyt om tut hel ciangaan

I s naast de to es t e mming cles v ade1·s die de1· mocde1·
vC?·eisc ht ? Ook deze vraag wordt zooals hier onder zal blijken
verschillend beantwoord.
'
Jinnn en vacle?· en h1inne moeclc1·. Alzoo van b eide ouders
bet 2e lid van a rt. 35 B. W. is alzoo hier niet toepasselijk. Zoo ee~
van beide ouders overleden, of buit~n cle mogelijkheid is om zijnen
wil ie verklaren , moet de toestemmrng van den eenen , de acte van
overlijden, of een bewijs van ontstentenis van den ander en, b.v.
een c geneeskundige verklariug- wanneer deze zich in een krankziunig·cngcsticht bevindt, (v. d. Helm b lz. 247), wien s toestemming
niet becfc kunnen gevraagd worden, worden over gelegd. (De J ongh,
lud. B. W. ad art.)
Diephuis beau l woordt deze vraag bevestigend en zeg·t verder
dat het ook zoo moest al schijnt lrn~ vTee!11~ dat voor meercle1jarigen
meer wordt gevorderd dan voor 1mndci:JHl'lgen . .Art. 92 (= ar t. 35
Incl. B. W.) is gegrond op de vaderlijke macht, welke a lleen door
hem nitg·eoefencl wordt; volgens art. 354 B. W. (= 11.r t. 299 Ind. B. ·w.'
eiudigt: deze b\j de mondigheid; nu staan vader en moeder clkande;.
o·elijk en is het kind beiden g<·lijken eerbi ed schu ldig. De toestemming
der moeder ~Lijkt derhalve voor moud igc kindereu niet Yolcloende
ni t de verklanng des vaders. (Burg. Recht 1, p. 190.)
H. van Houten, Burg. Stand.
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?Iondigen, die den oude rdvm van der tig· jaren uiet hebben
bereikt, moeten wel de toestemming van vader en moeder beide tot
het aangaan van een huwelijk. verzoeken doch hebben niet noodzakel ijk die der moeder noodig, daar niet alleen in het g eval van
a r t. 100 (= ar t. 43 Ind. B. W.) de vader - alléén wordt opgeroepen,
maar zelfs v?or onmondigen 's vader s toestemming voldoende is.
(Rechtb. Appmgedam, 20 Juni 1850, Hooge Haad 25 Oct. 1850,
W. v . h. R. No. 1223.)
Een meerderjarige behoeft bij zijn huwelijk, alleen bij gebi·cke
~~m den vader, de toest.emming· der mceder. Ar t. 99 (= ,J.2 Ind. B. W.)
11Jdt .aan slechte r edactie. De wet k an voor den mondige niet meer
noodig achten dan voor den onmondige; dit blijkt ook uit de artt.
l_üO, 101 en 103 B. W. (= a r t. 43, 44 en 46 Ind. B. W.) Gem. Ste m,
~ o. 1087, 1093 en 1310.
. Ons art. spreekt a lleen van het verzoeken d er toestemming van
b~~d~ ouders. In het woord , in sgelijks" is onmisken baar eene verWIJz mg naar art. 92 (= art. 35 Ind. B. W.) en h et daar aangenomen
sys tee~ omtrent de moed erlijke toestemming en het voldoende daarv~n b13 gebrek e des vaders te vinden en men zal wel nie t in ernst
willen ..volhouden, dat art. J 26, 2e B. W. (= ar t. 71, 2e Jnd. B. W.)
met ZIJD .~lgemeen e strekking, art. !-19 (= a r t. 42 Ind. B. W.) dat
voor een buzonder geval geschreven is, beh eerscht. (v.d. Helm, blz. 24 5.)
. Uit de volgende a r tik elen van het B. W. blij kt voldoende dat
met ande~·s b edoeld wordt dan de toestemming des vaders e n bij
ontsten tems van hem het vragen der toestemming van de moeder.
(W. v. B. A. No. 2202.)
l

.. Ho ~ i :id i ~.n d e . va de 1· o .v e 1· led e n of in de u n 111 o g ey k h .e i cl is z y n ~ i Z te v e 1· Ic l a 1· e n 'J Bij h et geven vnn toe-

stemmmg (zo~wel b!J de huwelijksakte zelve als bij h et vel'!ijden
van de notan eele ak te '~'.aarbij de toestemming wordt v erleend)
behoeft d~ v rouw den .. bJJStand van ha ren ech tgenoot niet ; als zij
toestemt m het huweli.Jk van baar voorkind omda t: 10. all een g e·
sproke~ wordt .van de toestemming van vader en moeder en niet
van die der stiefoud ers; 2°. indien de moeder en de stiefvader in
g e voelen verschilden, de stiefvader meer gezag zou ui toefenen dan
de moeder, hetgeen on g·erijrnd zou wezen ; 3°. in de artt 160 e n
165 B. W. (= art. 105 en 110 Incl. B. W.) alleen gesproken word t
v~n het voer en vau .~·ech~sge~ ingen en 40, het geven van toestemmmg tot een huwellJk nie t is rene ver bintenis bij art. 163 B. W.
(= art. 108 I nd. B. W .) v ermeld. (Rechtb. Ame rs foor t 10 Juni 1850
W. v. b. R. No. 1137.)
Met . ~.et oog op heL a rrest van deu Uoogen Raad van 5-2-1897
~ot~den WJJ e r g een bezwaar in zien a ls d e vader van een meerderJa n ge spoorloos verd wen en en de m oeder overleden is. zijn huwelijk
~:;oltre~~rnn onder ov?rlegging der ove rlijdensakte en u~et' verklaring
pa~~IJen en g·etmgen omtrent d en tijd gedurende welken de
vad~r
woonplaats verlaten beeft zonder ie t:; van zic h te laten
b ooren.Zl.J~
((7em. Stem No. 2409.)

nee/~e ~e~d g~wal

v.an a rt. 9~ (= a rt. 42 Joel. n. W.) behoeft, wanei n og JU leven is, de moeder uiet O}Jger oepcn te wor d en
huw~lï~ z~~ d,e a~btenaar vu!~ de n burgerlijkl'n stand bevoegd ? et
ller J 1
'olti ekken, a l IJIJJkt he m oo k niet da t de toestemmmg
moec er gevraagd is . (Hoog<' Raad 13 Jan. 1854, v. Emden I, p. : n o.

en .

,
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·wauneer de vader onder curateele g esteld is, heeft z ~jn meerderjarig kind alleen de toestemming der.moeder tot een.~rnw~lij~ n~odi&-,
niet die van den vader, omd at deze m de onmogelukheid 1s z1.1n wil
te verkla ren en het voorschrift van arr.. 514 B. W. (= a r t. 458 Ind. B. W.)
nll een op onmondigen ziet. (Gem. Stem , No . 831.)
Als de vader onder curateele staat en de moeder weigert toe
te stemmen in h et huwelijk van hun meerde1jarig· kind , moet zij ,
niet de curator des vaders, voor den Haacl van Justitie geroepen
worden. (Opm. en meclecl. X V, p. 166.)
Als de vader van een meerde1j arige, die wensch t te huwen,
v1·uchteloos is opgespoord , verk e~rt de vader in de onmogelijkheid
zijn wi 1 te vel'klal'en en mag op grond der artt. 355 al. 2 (= a r t. 300
2e al. Ind B. W.) en 552 B. W . (= art. 496 Incl. B. W .) gecon cludeerd wor den dat de toestemming d er moed er voldoende is, (Gem .
Stem Nos . 1576, 1578), en de tusschenkomst van den Raad van Justitie
d us nie t behoeft ingeroepen te worden . (W. v . h. R. No. 3730.)
Wanneer de vader zic h in hech teuis bevindt k a n dit g een
onm•1g elijkheid voo r hem doen ontstaan om zijn wil te verkla ren;
h~j kan bij auth en tiek e a k te toestemmen. (Vaillant p. 210.)
Daar d e wet nie t heeft voorzien in h et geval dat een meerderjarige, beneden de 30 jaar , wiens vncler overleden i.s en wiens i~oede.1:
in een kra nkzinnigengesticht wordt ve rp leegd, wil huwen , Z!Jn WIJ
van oordee l dat hoewel de moederl~jke toestemming wel zou knnnen
w orden verva ngen door eene g·eneeskundige verkla ring dat de moeder
niet in de mogelijkheid is baren wil te verklaren, de a mbtenaar van
den burgerlijken stand voorzichtiger zoude handelen doo r op gTond
van art. 129 B. W. (= art. 74 lnd. B. W.) wegens ongenoegzaamh eid d er stukken de voltrekking van het huwelijk te \Veigeren en
zoocloende eene rechterlijke beslissing ui t te lokken . (Gem. Stem,
Ko. 1793.)
Als de vad er van een 27-jarige door voo r tdurende onnoozelheid
nie t in staat is zijne toestem ming tot een huwelijk te verleen en,
moet hij onder curaleele worden gesteld en door ornrlegging van
het vonnis, waar bij dit is geschied , bewezen worden, dat hij "zich
in d e onmogelijk heid bevindt zijn wil te verklaren" (Opzoomer B. W.
verkl. I , 154) en kan het huwelijk, na verkregen toestemming der
moede!', voltrokken worcleu. De aang-ehaalcle woorden komen wel
enkel ÏJJ rle a r tt. 92 . 93 en 95 (= a rtt. 35, 36 en 38 Incl. B. W.) en
niet in a rt. 100 (= art. -13 1ud. B. W.) voor , maar ze moeten t~~h
g eacht worden ook voor het daar gestelde geval geschreven te ZIJD .
Me n v indt ze ook niet in a rt. 94 (= a rt. 37 Ind. B. 'vV.) en toch is
h e t niet twiJfölaclitig, of ze moeten ook daar gelden. (Gem. Stem,
No. 1962.)
Wanneer de vader van eeu meerde1:jar ige, die ben eden de 30 j aar
is, afwezig is e n hi.i dus volgens a r t. 355 1:3. W . (= a r t. 300 I ncl. B. W.)
wo rdt vervangen d oor de moeder td ie in zulk een geval volgens
art. 552 B. '\Y. (= art. 496 Incl. 13. W .) omtren t mindeij~rigen alle
!'echten van den man uitoefen t) bestaat geen r eden om zich tot den
Haa d van J us titie te beO'eveu en is de toestemming· der moeder voldoende. (.Mr. Ph . Scholt:u, in 1'hemis 1890, 4H.)
l•:en nwerde1:jarige beul'den 30 ja11 r, wieus Yackr overlrd e11 is
en wiens moeder weg(·os krnnkzinnigheicl ond er e uraleele staat,
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behoeft tot zijn huwelijk de toestemming der curators daar art. 507
B. W. (= art. 453 Ind. B. W.) d en curator de ouderlijke macht toek ent
over de minde1jarige kinderen van den curar.dus en d e wetgever ,
de ouderlijke macht regelend, hierbij ook aan meerdeij arigen moe t
gedacht hebben. (W. v. N. !{. No. 1253.)
De meeniog dat de meerderjarige beneden 30 j aar, wiens vader
overled.en is en wiens moeder onder curateele gesteld is wegens
krankzmnigheid, tot zijn huwelijk de toes temming van den cura tor
behoeft is onjuist, want er b estaat onmogelijkheid om toestemmin g
te verwer ven, zoodat er geene noodig is. (W. v. N. R. No. 1254.)

W~ Zke

p e r.~ on on

zijn

bwi t eri cl?' en o n de1·w o q nn cwn d e
r t if• cf! f:'.cp WC<Î n w n c.c•r .., ,. w f,<l p ,, • r · ,Jj,,
den vollen ouderdom van 21 j aar niet heeft bereikt ls te bcscholl\\löJ!
l>cp a 11 11 g ç11

VU1~ tl j/,

Cl

a ls mcer~erj arig beuecl eu de 30 j aar en heeft bij een nieuw huwelijk
toestemmrng dor ouders noodig·. (v. d. Helm, blz. 229.)

Wie, 30 jaar oud zijnde, op eigen v erzoek wegens zwakte van
geestvermogens onder curateele is gesteld , behoeft niet w egens
gebrek aan verstands vermogens tot bet aangaan Yan een huwelijk
de toestemming zijner ouders te v ragen (Rechtb. Amsterdam 12 Dec.
1865, Pas icrisie II, p. 479.)
Bij het huwelijk van iemand die 30 jaa r oud is, en onder curateele staat, is de toestemming van den curator noodig, omdat a lleen
art. 95 (= ar t.. 38 _Ind. B. W.) is genoemd in art. 506 (= art. 452
I~d. B. W.) en irration eel zou gew eesLzijn, indien de wet den curator ,
die toch het beheer over den persoon en de goederen van den
ci;irandus voert, j uist bij de gew ich tige zaak van h et huwelijk had
m tgesloten en_ de toestemming van ouders en gr ootouders bad gevorderd voor iemand boven de 30 jaar. (Gem. Stem, No. 1614.)"

Art. 42~. ~· W.

Zooals het i s gewijzigd b?f Staatsblad 1901 No. 194.
De 1~~e1'ClerJa~·t,q verklaw·de staat i n alles m et den m etmle1jm·ige·gelijk.
.
'len op_z 1cl~te v an het aangaan van een huwelfjk blijft hij echter
in de v e1·p lichting om, achte1·eenvolgens de bepalingen van de ar tt. 35,
3~- en 37 de toestemming zijne1· oucle1·s of gl'ootoude1·s te verlcl'fjgen, totdat
hy clen v ollen ouderclom van een en twint'ig ,ja1'en zal hebben be?·eilct.

Zij die n och ouders noch grootouders h ebben, b eh oeven g eene
verdere of ander e toestemming . (De J ongb, Ind. B. W. ad art.)
D~ vraag of er ook bijs tand nood ig is voor het mak en van

hu welJJksehe voorwaarden moet ontkenn end worden beantwoordt
omdat alleen voor m inderjarigen die bijstand vcreiscb t w ordt.
(Brondg·eest, Ind. B. W. ad a rt.)
Art. 458. B. W. E en m i ncle1:jarig kind van een onde1· cw·ateele
gestelden p ersoon !.:an geen huwelijk aangaan noch becli ngen deswege
rn~ken, dan m et inacht;neming de1· v oo1·sch1·ift: n i:an cle lt?'tt. 38 en 1.51
(zie aant. op cwt. 38.)

Deze bepaling staat in verband met a rt. 507 B. W . (= 453
In~. B. W.) De toestemming tot het huwelijk vau een k ind we lks
va er onder curateele staat, moet dus gevraagd worden 'van de
~nofd er omda_~ de macht in een huwelijk toe te stemmen geg rond is
in 1 et ouderlJJk gezag. Eerst wanneer de moeder is overleden of in

de onmog elij kheid haren wil te verklaren moet de toestemming ".a_n
den curator en bij diens weigering die van den Raad van J ust1trn
gevraagd w orden . (v. d . Voort 2, 248.)

Art. 43. B. W. B in nen clen lij<l van d?·ie weken, of z oodanigen
a.nclm·en termijn als de R aad vcm J i1stitic n?ocl~g . zal ~01·cleele11, te
1·ek en en van den dag waa1·op li et v erzoeksclwift is 1:n9ecl'tencl, zal cle
Haacl voo1· zich doen versch~jne?i den vculer, of bij geb1·elce va1~ c~en
·vade1' cle moecle?' mitsgaclm·s het kin d, ie11 einde lmn i n eene zitting
m et gesloten deii1~en, alle zooclanige ve?·toogen te cloen ._al~ hij i n hun
weclerzijdsch belang zal oorbam· achten. Van cle verschynw~~ van pa·rt(ieil zal een p roces-v e1·baal w01·clen opgemaakt, .~oncle1· claa?·by cle 1·edenen
vp te geven, w ellce cloo1· ham· ove'I' en wecler zyn aangevoe'l'cl.

w.

'· i'l

Art 44. f},
J '(l'!iCll <Le ow lw· v('
w·J".,.J,..,. i•rm tHtm . d(I JllOl'r7CI'
n iet Vl'l'SChijnt, za l tot het huwel'iJ!c WOl'lle1~. ~Vè''y(]~~(IJ[, Op ({(; !i()fl ooni?1g cle1' akte, waa1'Uit van clie nu:t ve1·scl11pung blykt.
Tijdens de beraadslaging·en over di t artikel van het N ederl.
Burgerli,ik Wetboek , werd de ~anme_rking ge~~kL dat men verlangde, dat de vader tegen ziJne met verseh 1Jnmg zoude l~ ~mn~n
opkomen. De Regeering antwoordde, dat men de no~dzakel1.1kll e1d
hier van niet inzag, en zulks aan den vader g~legenheicl zoude verscha ffen, om de voltrekking van het huwehJk soms noo.d_eloos te
doen uitstellen; alsook da t de w et niet verbood om ~e ~lmtrng van
het proces-verbaal op te schor ten, wanneer er gew~~ht1 ge reden~n
bestonden , die de ouder s verhinderen om te versch1Jnen (Voorclum
T 2, p. 191.)
Art. 45. B. W. I nclien het kind niet ve1·sch'{jnt, k an het huweNpc
niet w o1'<len volf;rokken, zonder een hernieuwt 'l:erzoek tot tit,Sschenkornst.
Art. 46. B. W. I nd ien, pm·lijen verschenen zijnde, de vader, of
{J·i j geb1·eke van dien, de rnoeder bij de weigering vo_lharllt, mag het
hm velijlc niet wonlen vul11-okken dc~~i ?ui vei·loop van drie volle maanden
te 1·elce?ien van den dag dei· verscllgning.
D r·ie volle maanden. T en einde hetzij de oud e~·s in dien tusschentijd
kunnen terugkomen van hunne voor ingenomen hei~ teg en het bera~mde
huwelijk hetzij het kind in k almte. kunue overtmg en van de g eg1oodheid à.e;. r edenen, door deszells ouders aang·evoer cl. (Asser p. 42.)

Ar t. 103 (= ar t. 'J6 Ind. B. W.) schr ijft wel een te rmij n vo_or
waar binnen h et huwelijk n iet mag· worden voltr okken, do~h met
waarbi nnen dit m oet geschieden . (Rech tban k Rotter dam 25 J urn 1896.)
Een kind kan de tusschenkomst van den Haad.. va~1 J_ustüie
·i nroepen indien de vader weigert vóór een bt>paald t~~sti p m een
huwelijk toe te stemmen , omdat het. be1~ulen v~~. een t1Jdst1p onder
zek ere omstandigheden met eene weig crmg gelijk kan staan . (W · v.
B. A. No. 1907 ; v . d . Helm, blz. 256.)

Art. 47. B. W. D e bepcilingen der vijf laatste m·ti~~len (cl. z . de
artt. 42-46 'l:an het Jnd. B . W.) zijn insgez.ijlcs_ toepassel·yk ?P natmtr1-ijlce k incle?·en, ten aanzien van cle p ersonen ww· ioestemniing tot het
liitwelijk bfj a1·t. 40 vereischt worcli .

'
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Nat'f!Ul_'lijke _kinderen.

Da t zijn erkende n a tuur lijke kinder en.

MeerderJ ~r1 ge met erkende na tuurlijke kinder en b ehoeven g eeue

toes temmmg aang ezien bij ons artik el alleen verwezen w ord t naar
a r t'. -1:0 Ind . . B. W:·• alwa~r a lleen va n er k ende kinder en g espr oken
Tl' OI dt. In dien zm b eslist door de Arrondissements-Recbtban k te
Gorinche m, den 10 Juli 18-H . (W eekbla d van het Rech t N o. 219,
Hooge Raad van 25 Oct. 1878.)
l!it ar t. 47 lnd . B. W . volg t, da t w ann eer vader en moeder beiden
h eb?en erkend, een me~~·clerjari ge a lleen de toes temming noodig
h~eft van den va der en b1J gebrek e van den va der, d ie van d e moed er ;
bier toch word t verwezen naar de person en , tot he t huw elijk bij
ar t. 4~ Incl. B. W. w ordt ver eisch t en dat is de v a.clc1· en bij gebrek e
·
va n dien de moeder. (Hou taar, blz. 76.)

Dit a r.t. h eeft slechts meerde1jarigen op b et oog , wa n t de woordeu

" ~~n aanzien v an de personen, wier toestemming to t h e t huwelijk

b1J art. 40 ~cl. B. W. vereiscb t w ordt" willen a lleen zeggen dat zij
de_ toestemmmg van b eid e ouders niet behoeven , al zijn ze ook door
beiden. erk~nd_. Bovendien zou de w etgever niet h ebben toegestaan
dat mmde1J ange n op de wijze van a r t. 42 I ncl. B. ' "'. a lleen door
tusscbenkomst des rechte rs ge bu wel waren, maar voor h en die ns
'' erlof gevorderd hebben op de wUze van art. 38 Incl. B. W . (Gem.
Stem No. 2087.)

Art. ~8 . B: W: I ngeval de vade1·, of 7rij geb1·elce v an dezen, de
moecle1· zich niet ~n Nede1·kind sch-I n clië mogt bevinden , zal de Gouv ernew·-Ge1uwaa l van cle ve1'viûl:in g dei· verplicht'ingen, vei·meld bij de
a?·tt. 42 en volgencle tot 47 ingesloten, clispensatie lciinnen ve1'lcencn.
Voor h et. v ragen van de in d it a r tik el bedoelde dis pensatie k a n
model T. T. dien en .
Volgen s ar t. 48 van bet B. W . is de Gouverneur-Gen eraal b e"?egd aan de m e~rde1j~rigen , ~l i e d en ouderdom van 30 j aren nog
m et ~ebben bere~~ t, chsp en s11t1e te verleenen •·an de ,·erplich ti ng
om b1J hun buweli~~ va n de toestemming van hunnen vad er of hunn e
~oede_r te doe n bhJken , i ngeval zij, wier toestemm ing n ood ig is, zic h
met bmu en Nede rlandsch-Indië b ev inden.
Het bewijs der afwezig h eid (zie model La U. U.) moet <.loor den
verzoeke1: om dis_peni;atie geleverd w or d en .
. De dispe nsatie k an dus niet worde n verleend, wan neer onze ke r~eid ~~staat omt ren t bet bestaan van he n wier to1::stemming noodig·
is. ( B 17blacl 480.)

~rademoiselle Cl emen c~ B., zieh kwa li fi.ceer ende "ar tiste Jy riqu e",
gebo1en te Lyo n, oud 2 1 Jaar· en thans tijdelijk op .J ava vertoevend e
als geatach_~~ rd aan de operetten t roep va n Berger d e P lace, w enschte
eden huweliJk aan te gaan met een der ma nn elijke indi viduen van
at gezelschap met name deu heer S.
Hare ouders leefden gescheiden .
ll'De v~der had r eeds in F ra nkrijk de echtelijke won in g· kw aadw.1 tig ver at~ 1.1 en seder t niets meer van zic h doen b ooi·en 1\fen wist
waar
b1J . zich oph'ield en achtte zich
.
· .l•
,me
"
'
bu iten de m ogelijk
heid
z1.1ne toestemm.1i:i_g tot het huwelijk te v ragen.
•
De moederl1Jke toestemming daarente .
0
Iu dezen stand cl . ,
gen was ger..even.
ei zaak wendde onze artiste zich per L'ek est
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tot den Gouverneur-Gen er aal en verzocht van Z. E. d e toestemming
of mach tig in g om haa r voorgenomen huwelijk te doen voltrekken.
Re vera vet·zocht zij dus dispe nsatie van de vaderlijke toestemming en aangezien de wet d e b evoegd heid tot he~ ge ven van zooda nige dispen satie aan d e n Gouverneur-Generaal m et toek ent, \verd
haar bi j b esluit v an 3-4-1878 n o. 35 te k ennen geg even da t h aar
ver zoek' voor inwillig ing niet vatbaar is, wordende zij overigens
overgew ezen naar h et b epa alde b ij a rtik el U v an h et B. W . (T. R.
XXX, 35,J.).
De Gouverneur-Generaa l k an dispen satie geven van de ouderli,ike
toestemmin g w a nneer blijkt da t ~lie uitd.r ukkelijk is geweigerd . .
'foen N. N., oud 24 j a r en, d1s pensat1e vr oeg van de toestemmrn g
zijns in Nederland aanwezigen vaders tot ~et aang~an van e~n
hu welijk met mej u ffrouw V. onder mededeelmg dat z1Jn vad er dte
toestem min o- u itdrukkelijk geweigerd had , werd de bovenstaande
vraag ove1~vogen. In aanmer king nem ende, da~ "de bij a r t. 48 van
h et Bur o-erlijk W etboek voor Neder landscb-Indie aan de n Gou verneu r-Ge~era~l toegek ende b evoegdheid, om te vel'leenen disp ensatie
van de ver plichtingen vermeld bij de a r tikelen 42 tot en met 47 " '.:n
da t wetboek bepaaldelijk geach t moet worden daar gesteld te z1Jn
om hem wiens ouder s hunne toestemmin g tot een buwe iij k weigeren,
n a da t bij r eeds tot meer derjari gheid gek omen is, te bevrijden van
forma liteiten van w elke de na levin g· aan on overkomelijke b ezwa r en
onde r bevio·
zo ude zijn, omda t d eze a lleeu d a n voor opvolg in g vat0
ba a r ziju, wann eer oud er s en kinderen beiden zich in de gew esten
bevinde n, werd d eze vraag toestemmend bean twoord en de g·evr aa gde
dispensatie verleend. (Bijbfcul 1033 en T. R. lil, 447 .)
T er bevorderino· va n eene sp oed ige a fdoen in g· van zak en, zullen
aan den Gou \rerne~r-Generaal geric hte verzoek en om disp ensatie
van voorschriften v an het Burgerlijk W etboek d oor b elan g hebben den
m oeten w orden ingediend bij d e hoofden va n gewestelijk b es_tuur
van hu n ne w oonplaatsen , die ge houden zijn deze verzoek ~chnften
vergezeld van bun ber ich t e n hunn e consideratiën en" _a dvies. d~or
middel va n bet hooggerechts bof van Ned erland sch-Indie .~er besch ik kin g op te zenden aan den Gouverneur-Gen eraal. (Byblad 1001-.)
Meerma len worden r ech tstreek s aan den Gouverneur-Gene raal
ingedieud verzoek en om c\ispe u~atie va n eenige bij h et Bu rgerlijk
.
\Vetb oek voorschrevene ver pltchtrn g zooals :
van d e overleggin g van hl!t bewijs der oud erlijke toestemmrn g
bij huwelijk (ar t. 42 in v erban d met a r t. 48) ;
vau bet ver b od van h uwe lijk w egen s b loed ver wantscha p (ar t. 31) ;
van h et verbod van huwelijk w egens te j eug·digen leeftijd (a r t. 29) ;
Daar de k ennis va n pla a tselijke en pe rsoonlijke_omstand1g-h ed en ,
veela l n oodi g j s om te kunnen beslissen of zood amg-e .~erzoek eu al
dan nie t voor inwilliging vatbaa r zijn , w ordt g·e;rno nl.~~k. b et ~10o:d
van het gewestelijk b estnu r, waaronde r de vei zoek ci 1 esso1teei t,
voor af geraadpleegd .
.
. .
De belangheb bend en zulleu dus eeu e spoed ige besclnkkm g zeer
bevorderen, door hunne requesteu niet rechtstreeks, . maar . doo r
tusschenkomst van het hoo fd van het gewestel\jk bestuur 10 te dienen .
(Bijblad 296.)

Art. 49. B. W. Onde1' clc vnmogcl·i jk heicl voor ouders of grootoucle1'S, om toestemming tot het dooi· mi11cle1ja1·igc11 aangaan van lwwe-

-

-

'"

.

:

H2

-113

lijken te ve1·lee~wn, in de gevallen voorzien bij de m·tt. 35, 36, 38
en 41 w01·dt nimmer begrepen eene vo01·tclurencle of tijdelijke afwezigheûi uit Necle1·landsch-Indië.
·

Art. 365. B. W. ,1Jincle1jarigen, die in eenig gesticht van weldacli,qlleicl z (Ïn opgenomen verbl(Ïvc11, zoolcing zij zich dam·in bevi11den
of daw·toe /Jelioo1·en, 01ult1· de voogdij van de Regenten van dit gesticht.

De wet maak~. geen onderscheid h oegenaamd tusschen vroeger

Die R egenten zijn nu voogden, met uitsluiting van alle
rrnder en.
Men z i.i ind achtig, dat hier a lleen sprake is van kinderen, wier
ouder s of een dei-zelven overleden z ijn , en ni et van kinderen ,
die de wet niet onder voogdij stelt. (vV. de Gelcler, blz. t12.)

geh~wd geweest ZIJnde of ongehuwden, zood at kinderen beneden de
~O Jar?n na ontbinding van een vroeger huwelij k nogmaals d e toestemmm~ b~ner ouders tot h et aa ngaan eener tweède of volge nde
ecbtv~rbmtems moeten vragen . (Zie aant. op art. 42 B. W.)

Va n de minde1·j a1'igheid en voogdij.

Art. 330. B. W: illinderja1·igen zîjn äe zooclanigen, die den vollen
01!_de1·dom van 21 1a1·en niet hebben bereikt, en niet vroege1· in den echt
zyn get1·eden.
. JYan_neer het huwelijk voo1· hivnnen vollen ouderdom van één en
~w1:1:tig. Ja?'en is ontbonden, k eeren zij niet tot den staat van minde1·J~!'tgheid te-rug. Minderjarigen wellcei· oude1·s beide, of een van beide
2
ovm_·~e~len, staa~~ onder vo~gdij, op den voet en de wijze als bij de
de1 de, viei de en vy fde af deeltngen van dezen titel ( d . i . van het I nel.
B. W. ) is voo1·gesch1·even.

V":

.. :i'\Ir: Vaillant in _zijn ~a~dboe k voo r den Nederlandschen burgerltJ~en sta_nd over mmdei'Jangen sprekende, zegt op bladzijde G2, dat
vreemdel mgen , welke Yolgens de wett.en va n bun land, m eerderja ri g·,
~o~b volgens onze wet, m inder:jarig zijn, in ons land als m eerde rJang:en· moeten besc~ou wd worden, volgen s den ouden r echtsr egel,
dat iema nd s persooullJke rechten hem , waar bij zich bevinden mo 0O'e
volgen.
'

Be?·eilct . Is het een en twintigste jaar ber eikt, zoodr a het laats te
vol is, of ~oet ook de laatste dag van het 21s te
voor dat iemand meerderjarig is? b.v. is iemand,
dt~ op ~ekeren dag, des morgens ten 10 ure gebor en is, een e n
tw1_11t1g Jaren. daarna op het z~lfcl c uur meerderjarig of eerst na
ve~ l~op van ~en ganschen dag ( Volgens bet Romeinsc be recht,
l. 3~B D. de i\lmor, werd. de momento ad momentum geeekeud, w ann~e1 men on~e rzo~ken wilde of iemand nog m inderjar ig was, tijdens
h1J. eene verbmten1s a~ng:ing, en werd alzoo d en ten 10 ure geboren
p~rsoon voor meerdei'Jarig geh ouden, zoodra de laatste minuut van
dit lüe_ u~r, een ei: t~vintig ja~r, daarn a, verstreken was, maar begou
de verJanng, tot met1g·verkla.rrng der verbin teni::;, niet, dan wet deu
dag, volgende op dien, waarop de minderiarige meerderiario· w as
· R . cl. J. T. 24 p. 189 volg
"
" echter
;:, < •
geword en. (V"1d · Mer1m
.) Wij meenc11
dat men, n:iar aa nleiding va 11 a rtt. 1181 en ÜJG2 Incl. B. W. zond ~
mo:ten bes~1sse11, dat, h o~zecr . h~t uur der geboo rte in de a k te m oet
;01den ve1~neldt, een m111der:1ar1gc niet voo r m eerderjarig k an ge_10uden wo 1deu voordat de la:ttstc dag van zijn ee11 cu twintigste
Jaar geheel verloopeo is.
dWanneer is bet . een en twintigs te j aar ber eikt indien ieman d
op en 2,9en Februan van een schrikkeljaar geborc~ is? De l\Iartini,
?P dart . .385 Ned. B. W. zegt, dat iemand op dat tiJ'dstip 0o-eboren
·
'aangezien ook d e laatste'
m
ki k e gewone J. aren oP 1 Maar t vei'Jaart,
?.
s 1ag va? den 28en Febr. het een en twintig J·aar niet vol maakt.
W IJ vereerugen
on ~· ~aar aan let"d mg
"
.
van het hierboven gezegde,
met dit gevoelen .. Vid. m tegenover gestelden zin Oluck.
Al. 3. Men z1e echter ook de (ar t, 465 e n 453 Ind. B. W. hier
opgenomen en onze aant. a ldaar.)
~m r. va~ h etze! v.~
J~ar velloopen ZtJ n

Art. 419. B. W. Do01· handlichting kan cle ni·i nde?jm·ige meerdei·Ja?"ig wol'llen verlclaa1'Cl, of kunnen aan hem beprialde 1·echten van
meerclerjcwighticl wo1·den toegelcencl.

Er bestaan dus twee soorten van handlichting:
l e. de geheele of meerderjarigverklaring; deze is de venie
n.ctatis van ons oud recht, en dn.arover wordt geh andeld in
a r t. 420-425 B. \~7 . , en
2e. de gewijzigde of beperkte handlichling, waardoor slechts
s ommi ge rechten van meerderja r igh eid verkregen worden en
waarvoor gehandeld wordt in de arlt. 4.2G-.J32 Ind. B. IV.
D e r echten van minder jarigen, die onder de vroegere Wetgeving venia uetatis of h and lir htini:; h ebben verkregen , word en
nn nr die \Vetgeving ger egeld.

Art. 420. B. W. De handlichting cloa1' welke de 1wincle1;ja1·igc
mee1'lle1jai·ig wo1·dt, wonlt ve1·7C1·egen cloor venia. aetat'is of /J1·ieven van
mcc1·cle1·jcwigvm·klaring cloo1· den Gouverneu1·-Genemal, n a maclpleging
van li et Jfoog-Gerechtshof te vel'leenen.
Art. 424. B. W. Stacdsblcul 1901 No. HlJ. JJe m:incle1jm'ig verlclrw1·tle staat in alles met d en mee1·deijcirige gel(Ïk.
'Pen opz ichte van h et aangaan van ec'n lmwel{jk, blijft llij echte1·
in cle verplichting om, achtereeni:olgens cle bepalingen van de ai·tt. 35,
.'Jö en .'37 de toestemming z ijner oiiclers of grootouders te ve1·krijgen,
totdat h{i clen vollen ouclerdom van 21 jm·en zal ll ebben bereikt.

Al. 2. Zij die noch ouders noch grootouder s h ebben, behoeven gee11e verdere of andere toes temming. (De J on gh , blz . 'i15.)
Voo1· het aangaan . De voJtrekking van h et nieuwe huwelijk
dus ontb inrlt h et vorige (c. f. a r t. 199, 2o B . W.), al zoo h o uden
ook a l de gevolgen van h etzel ve op, ~ooclat ingeval van bestaan
hebben de gemeenschap deze on tbonden wordt, en .~Ik der e~bt
gcn ooten, of zijne vermoedelijke e rfgen a men, het z1Jne n aar zich
knnnen nemen .

Om in de voocrdij over de minderjarige kinderen uit b et
vorige huwelijk gehandhaafd te ~l~jven , moet de h ertrouwende
echtgenoot zich tot den Hartd van .Just1tJC wcnd<' n. (H ck est model W. W.)
Aan het einde der bepalingen betreffende de toesteu~01ing tot
het aangaan van een huwelijk moge hel volgende o,·ei·z1cbt eene
p laats vinden.
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I. E CHTEN.
À.

Û S :\1 O ~ D I U EN.

a. Ouders in leven.
.Ms beide leven, toestemming van beide, o[, zoo de vader
toestemt, zijne verklaring daar bij · dat de toestemming der moeder
gevraagd is.
Als een van hen overleden is, toes temmin g van den langs tlevende. (Art. 35 B. W .)
b. Ouders beide ovm·leden of zich in de onmogelijkheicl bevindende
hun wil te vei·lclaren.

Toestemming van den vader lijken grootvader , moederlijken
grootvader , va der lijke gr ootmoeder of moederlijke gr ootmoeder in
dezelfde or de als w aarin zij hier zijn opgenoemd. ( Artt. 36 en
37 B. W.)
c. Ouders en grootouclel'S allen ov erleden.
Toestemming van voogd en weesk amer. Bij weigering Ya n
deze verlof van den Raa d van Jus titie. (Art. 38 B . W .)
B.

M ONDI GES (v a n 2 l - 30 jaa r .)

a. Ouders in leven.
Als beide leven , beider toes temming of wel toestemming des
vader s met de verklaring, dat die der moeder gevr aagd is . Bij
weigering tusschenkomst van den Raad van Justitie. (Art. 42 B .W.)
Een met Europeanen gelijkgestelde Amboinees behoeft geen
toes temming z ijner ouders .
b. Oucle1·s overleden.
Geene toestemming ver eischt. (Art. 42 V , AJ:t. 71 al. 5 B .W .)

IL
A.

O NEC HTE
Ü

K .\1 0

X D I G E N.

1. Emm~DEN.

a. Oucle1's in leveri.
T oestemming des vaders, zoo die erkend heeft. Bij gebr ek e
van deze, der moeder. Wanneer· moeder behoor t tot de inlandsche
of daarmede gelijkgestelde bevolk ing , toestemming Raad van J uslitie. (Art. 40 B. W.)
/J. Ouclers overleden.
Toestemming der voogden en weeskamer. Bij weigering van
beide of een hunner verlof Raad van Jus titie. (Art. 41 B. W.)

2.

~IE'I'-EH l\END IJ:N .

T oestemming der voogden en weeskamer . Bij weigering van
beide of een hunner verlof Ra ad van Justitie. (Art. 41 B . W .)
lJ.

.:\Io.:rn1 GES (v an 21- 30 j aa r.)

1.

ERKE NDES.

Toestemming van ben, die ze erkend h eeft ; bij weigeri ng
tussrhenkoms t Raad van J ustitie. (Ar t. 47 B . W .)

NIET-EfiKEN D E~.

Gccne toestemming ver eischt. (Door sommige ambtenar en van
den burgerlijken stand w or dt die toestemming toch v an de moeder
,·er eis cht.)

- - - - c. Van de :iltre~klng des huwelijks.
Art. 71. B. W. A lv01·ens tot de volt1'elck ing des huwel~jlcs ove1· te gaan,
<le ambtena01· v an den bwrge1·lfjlcen stand zich doen te1· hand stellen :
1 e. de geboorteak te vctn iedei· eter aanstaancle ech tgenooten ;
2c. eene aï:fhentielcc akte, hoitdencle de toestemming van clen vadm·,
cle moeder den---gröotvade1· of cle g1·ootmoeder, den voogd en de weeskamer, o/ wel het bij clen 1·echtm· 'Verkregen ve1·lof, in de gevallen
waCl1·in hetzelve vereischt wonlt ;
de toes tem,ming kan oo!c bij de h iiwelijksakte zelve worden gegeven ;
3e. cle ak te waanût blijkt van cle tusschenkomst van den Raacl
van J ustitie, in de gei:ctllen wcta1'in cl'ie vereischt w01·dt ;
4e. in geval v an tweede of ·1:olgend huwelijk de akt~ ~an ovm·lijden v an den vo1·igen echtgen oot, of de cilcte v_~m echts?h ei~ing of wel
afscln"ift van het vm·lof' van den 1·echter, by a f wezigl1e1d van den
cinderen echtgenoot ve1'leencl ;
5e. de alcte van ove1'lijden v w 1, alle de zoodanigen die lmnne toestennning tot het hiiwelijlc zouden hebben m oeten gev mi;
6e. het bewijs dat de hmvelîjks-afïconcligingen zondei· stait'ing z·i jn
afgeloopen tm· p"taatse cût~aa1· cl-ic <:fïconcUgingen, ove1·eenkomstig ar t. 52
en v olgende van dezen t·d el, v e1·e'lScht woi·den, of wel dat eene gedane
stuiting is opgeheven ;
7e. de ve1'leencle clisp ensatiën;
Sc. de toestemm ing voo1· ofT!E~c1·en en militafren van mindm·en 1·ang
tot li et ciangacîiÏ van een huwelijk ve1·eiscl1 t.
Z(Û

Je. G eb o o 1· t ea Ic ten.
Art. 72 . B. W. D egene cler aanstaancle ech~r;enooten, die. buiten de
mogel{jkll eid mogt zîjn om zijne ge?oo1·teakte, .by het ee1'ste li~ v.a n het
vo1'ige artikel (m·t. 71 B . W.) ve1·e1scht, t~ vc1 toonen, zal zitlk s ~~unnen
aanv ullen clo01· eene akte van bel!fm.clheHl (model La. H.H.) afgegeven
cloo1· het hoofd van piäatsêl:ijk bestinw v~in zijne _geboo1·tepla~.ts of'
woonplaats op cle verlclal'ing i:an ~~ ge~19en va.n het nictn?~~ly ke of
v i·ouwelijk geslacht, bloeclvel'wanten o/ geenc /Jloe~l venvanten zyncle.
Deze vm·7cla1·ing zal inhouden de ve1·111elcli~ig van de plaats en,
zoo na mogelijk v an het tijdstip cle1· geboorte, nntsgadm·s cle 001·zalcen,
clie beletten om eene alcte elaa1·van ove1· te leggen.
liet geb1·elc eene1· geboo1·tealcte za_l ook knnn.e n wonlen ve1:lwl!1en
li etz{j <looi· een e clei·gelijlce, doch beëecl'tgcle vcrl~l.anng, cifgelegcl eloo1 ~e
getuigen, welke bij cle volt?·elck ing des lmwel·~7ks moelen ~er;.e~iwoornig
zijn, of' wel clo01· eene bij den ambtenaar van den b1wge1liJAen stancl
afgelegde beiiecligde vei·klm·ing van den aanstaanden ec_htgenoot, haiiclcr;dc
dat hij zich geene geboo 1·tealcte of akte vcin b~kenclheid ~·x~n v~r~ch.~ffen.
I n cle hiiwelijksalcte zal van cle eene of ancle1·e dwi ve1 klm ingen
wol'clcn melding gemaakt.

Indien iemand die wenscht te huwen, geen geboorteakte k an
overleggen , omdat ' zij niet in de r egister s voorkomt of foutief is ,
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dan kan hij niet lot eene ak te van bekendheid zijn toevlnchl
nemen, doch behoort hij aanv ulling der r egister s te vr agen vo lgens art. 13 B. W . (Houtaar , blz. 86.)
Wanneer een bruidegom bij zijn huwelijk g een geboorteakte
kan overleggen, maar dit verhelpt door het overlecraeu ecuer
akte van bekendheid , moet hij de op gaven omtrent ~Îjn uu am ,
ouderdom en geboorteplaats naar zijn beste weten doen en nwet
daar van in de huwelijksakte melding gemaakt worden. (Gem .
Stem, No. 1975.)
De yerklaring der getuigen moet zijn een de1·gel~jke volgens
het 3e lid, m. a . w . die verklaring moet h etzelfde inho uden a ls
de akte van bekendheid, dus ook de gl!,bo01·tcp laats. l nclien deze
onbekend is moet men zijn · toevlucht nemen to t de verklaring
van den aanstaanden echtgenoot. (Houtaar , blz. 87 .)
Aan bela nghebbenden is overgelaten op w elke der di·ic wijz<'n
het •gebr ek zal wor den vergoed, want het artikel zegt, dat ~ ij
kunnen acinv nllen en het geb1·elc leem wo1'den verholpen. (}Ir. v. H a ll,
Handleiding 159, en Houtaar , blz. 87.)
Vaillant ( blz . 268) is evenwel van een ander gevoelen en
zegt, dal de ambtenaar va n den bmgerlijken s tand dit te besliss en heeft.
Naar de letter der wet kan men volstaan met de verkla ring
zich geeu geboorteakte of akte v an bek endheid te kunnen ver schaffen . Naar den geest der wet moet de betrokken p er soon ook
de opgaven omtren t namen, ouder dom en geboorteplaats naar zijn
beste weten doen en moet daar van in de hu welijksakte meldin g
worden gemaakt. Zonder die opgaven toch zoude h et 0rrebrek
eener geboor tea kte niet worden verlwlpen (Gem. Stem , No . 1975.)
I emand, die ouder is dan 30 jar en , en geen geboorteak te
noch akte van bek endheid ver toonen ka n , zal kr achtens dit arti kel in h et huwelijk k unnen treden zonder een enk el stuk over
te leggen. (Brondgeest aant. op het Ind. B. W" blz. 51.)
De beëedigde verkla ring, dat de ak te van geboorte niet kan
worden. overgelegd , moet door dengene der echtgenooten, die de
akte m et kan overleggen , geschieden en niet door de n eenen
namens den ander en echtgen oot.
Voor een vondeling volstaat, naar de meening van v .d . Hel m
(blz. 294), het overleggen va n h et proces-verba al , opg emaakt
ingevolge ar t. 33 B. W. ( ~ ar t. 43 van dit reglement. )
Wanneer een vr eemdeling hier te land e wenscht te huwe u
zal hij , bij gemis van geboorteakte, die kunnen aanvullen overeenkoms tig de wet op den bUl'gerlijken stand van z ijn la nd.
(v. d. H elm , blz . 293.)
De ge°!J~o1·~alcte, art. ï J B . W. l e. Een der officier en bij den Raad
van .J ustitie m Neder]andsch-Indië, die vroeger eene overtreding
~a~ . m het over~eggen v~u e.x fra_cten, zooals in Neder ls.nd gebr uikelIJk, doch z . i. onwettig 1s, 10 stede van een volle<liy afscln-i{"t
der akt~n, daar waar zulks door de voorschriften op h et houden
der register s van den burgerlijken stand gevorder d wordt, b .v. het
overleggen der geboor te- of ander e akten bij v oltrekking van
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huwel ijken of bij verzoeken tot inschrijving van buiten 's. lands
voltrokken huwelijken (ar t. 84 B. W. en 63 B. S. ) , was later
van eene andere meening en wel dat de ambtenaren van den
bm·..,.crliJ
'ken s tand voor den ver volge genoegen kunnen
b
1 . nemen
met overlegging der extracten en zulk s ~er voor coromg v~n
moeilijkheden, die p artijen kunnen onder vmden door h et m et
aannemen dier extracten. Daar andere officier en van justitie met
hem wellich t van meening kunnen ver s chillen, is h et aan te bevelen, evenals in andere k westieuse gevallen , bij v oorkomende
gelegenh eirl daar omtrent de voor lichting van den betrokken omcier van Justitie in te winnen .
Niet gel egaliseerde uittreksels uit de r egister s van den b1;1~·
gerlijken stand kunn en bij de voltr ekking van een h uweh3k
wor den aangenomen, indien hoegenaamd geen vermoeden bestaat
<ln.t zij roet het r egis ter niet over eenstemmen of wel dat er
valschheid is gepl eegd . (Art. 317, 126e.)
Uittr eksels uit de r ecris ter s van den bmgerlijken atand in
Nederlanrl verdienen in r~derlandsch-1ndië geen gel oof , indien zij
niet over eenkoms ticr
art. 24 van het Ncderlands ch Burgerlijk \.\Tet0
boek gelegaliseer d zijn door den P r esident der Arrondissementsbank. (T. R. LII 416.)
L e..,.n.lisatie van uittrek sels a fgegeven door een ambtenaar van
den bu~"'erlijken stand ter over legging bij een ander e akte door
dien zclfd en ambtenaar opgemaakt, w erd rloor Vaillant, blz. 93 ,
nnn oocli..,. rreacht ," doch daar art. 25 van dit r eglement geen onder s<'heirl ~a~kt tnssch en uittr ek sels, die dien en moeten in- of buiten
het r essort van een ambtenaar v:rn den burgerlijken stand , is
het bezigen van een niet gelegalis eer d uittr ek sel niet aan te
r a den.
Dat ak ten afkorosticr uit het buitenl and van legalisaties moeten
voorzien zijn, is nerg ens ger egeld. Ministers, Ge~ant.en en Con s uls zijn ong etwijfeld de a utoriteiten tot legalisatie bevoegd.
(T. R. XXII, 231.)
De akten a fkoms tig uit Singapor e en Penang w orden in
Neder landsch-Indië aa ngenomen , indien zij gelegalis eer d zijn door
onze Consuls op die plaatsen.
Een vr eemdeling handelt voor zichtig, indien hij stukken ,
waar va11 hij zich in Ne<lcrl11ndsch-Tnclië wi l bedienen , laat legal iseeren , h etzij aan het. Minis ter ie v an Bui.lelll ands~he Zake~ te
's-Gravenhage, hetzij aa n het in Necler lan ds rb -l nchë gevest igde
Consulaat van zijn land.
D e ambtenaar van den bur a erlijke11 s tand is v olgen s art. 71!
B. W. bevoecrrl te beoord eel en ~r de ni et gelegalis eerde uittreksels bij de v~ltrekking van een h uwel ijk al (~an niet aan pent•men
kunnen worden , maar heeft ook h et recht zich te overtuigen, dat
rnen hem geen valscbe stukken in h anden speelt.
De vr aag of ee11 a mbtenaa r van den burgerl ijken stand ee~ c
o vertrecli n ~ van dit 1·eglement begaat. i ndien hi.i ter g~l egenhe_i< I

n 111 h et Yoltrekken nm ren huwelijk een niet gelegalis eerd mttrekscl uit de r egister s van den b11r g<'r lijkeH s tancl aann ermt. wen\
ontkennend beantwoor d. (T. R. XXII, 231.)
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Bewijzen, dat huwel ijksafkondigingen zonder stuiting zij11
afgeloopen, beho·even niet gelegaliseer d te worden, omdat a l' t. 25
,·an dit reglement a lleen spr eekt van trittr eksels uit de r egisters.
E en door den griffier eener rech tbank geteekend afsch rift
van het translaat eener buitenlanclsch e geboorteakte voldoet niet
aan de bij dit artikel gevorderde geboorteakte. (Gem. Slem,
- o. 2432.)
Als tussch en de huwelijksafkondigingen en b et voltr ekken
van het huwelijk bij von nis wijziging eener daarbij over te leggen
geboorteakte heeft p laats gehad, kan het huwel ijk zonder h ernieuwde aangifte of afkondigingen plaats hebben, omdat de foul
cloor het vonnis is opgeh even. (Gem. Stein , No . 1825.)
Art. 137 ( = art. 182 Jnd. B . W .) in v erband met a r t. 126
art. 71 B. W.) bedreigt a Heen straf tegen h et voltrekk en
mu een huwelijk door den ainbtenaar van den bur gerlijken
s tand zonder dat h em de geboorteakten van de aanstaande ecbtgenooten zijn ter h and gesteld. Deze strafbepalinrr mag niet worden uitgebr eid tot iedere onvolledigh eid of ver k;rdbeid in akten
rnn den burgerlijken stand. Bijgevolg ' is de ambtenaar niet strafbaar wanneer hij een huwel ijk h eeft voltrokken tusschen personen, rlie geboorteakten van a ndere per son en h ebben over gelegd,
terwijl hij meende dat zij de h unn e waren , tot welk oordeel hij
volgens art. 129 B . W . ( art. 74 Incl. B. W.) bevoegd was.
(Recbtb. Assen , 4 Nov. 1859, v. Emden I , p. 316.)
(=

2e. De au th en tie le e a 7c t en hou cl en cl e to es temming v cin
h en, cl i e cl e w e t to t h e t .Q e v e n cl a ei 1· v ei n a an w !J s t.
"Au th entieke" d. i.

., Jotariëele" akte, om dat volgens a rt. 1868

R. W. een authentieke akte de zoodanige is, welke in den wet-

leli:iken vorm is verleden door of ten overstaan van openbare
ambtenaren, die daartoe bevoegd z ijn ter p laatse a lwaar zulks is
ge. chied.
Deze akte kan in orig inali . d. i. zonder minuut. vol gens
model V. V. worden verleden (a. 35 No t .) ; zij is aan zegelrecht
onderworpen. (R~ïhlacf. 4603.)
Wanneer de vader nà h et passeeren der akte van toestemming, doch vóór de h uwelijksvoltrekking komt te overl ijden , of
a~clerR11.in s i.n de onmo~elijkhE'i d verkeer t om van zijne toesternmmg te doen . blWrnn , .i.s de t?estemming der moeder noodig.
D.e toestemrru~g b 1J n otar~eel e akte kan , zoolang h et h uwelijk
nog 1.n et g~sl oten is. wor den rn getrokken . h etzij mondeling, h etzij
notaneel ; m b et laatste ,geval heh oor t de akte aan den amhtenaar v:rn cl en burgerlijken stand te wonl en beteek en d. (Br ondgeest. Tncl. R. W.)

D~ toestemming tot een hmv~l ijk kan niet bij on derh andsch
~~schnft gegeven worden. Zoo 1s eene onderhand sche toestemnnyig door een e moeder. die geen H ollandsche i s en in het
l:m1tenlt;-nd woont. al ü; die ook door vrederechter en consul
gelegahsoerd. n iet authentiek. zooals h et artfä:el vordert. Wel
WOl'flt, volgens art. 10 Neo. 'Alg. Bep. ( =
art. 18 Ind. Alg. Bep.)
de 1·01·1n van .alle handelingen beoordeeld naar de wetten van h et
land, waar die handeHngen verricht zijn, maar eene akte, h ou-
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dende toestemming tot een huwelijk, moet i n elk geval voor een
openbaar a.mbtenaar, hetzij hier te lande of in d~n vreemde, zijn
vpgemaakt. Die eis ch van authenticiteit behoort met tot den vorm,
maar tot het wezen der akte. (Gem. Stem, No. 1326.)
Wanneer het B . W. voor de geldigheid ,tan een huwelijk"cle
of andere personen voorschnJft,
e11 de a mbtenaar van den burgerlijken stand zich niet verzekert
van h et bestaan dier toestemming , wordt hij gestraft roet gevangenisstra f van zes maanden tot één jaar en geldboete van acht
tot h onderd-en-vijftig gulden. (Strafwetboek voor Europeanen,
arl. 133.)
1nes temmin o- van vader, moeder

Ak ten van h uwelijkstoestemming in de Vereenigde St~ten van
Noord-Ameri k a opgemaakt,, bevatten onder cle. _verklar mg van
he n die hunne toestemmmg geven, een certificaat van een
not~ris houdende dat declaranten hem bekend zijn, dat zij de
toesten~nin cr vrijwillirr verleenden en in zijne tegenwoordigheid
onderteeke;den ; beid~ verklaringen vormen ééne akte. (Dec.
Period. Wb. No. 6380.)
\Vanneer iemand woonl in een land, waar geen n otaris is,
kan hij bij onderhandsche akte toestemmen. in een huwelijk, mits
deze akte gelegaliseerd is en opgemaakt m den vorm door de
wet van het land zijner inwoning voor geschr even. (Gem. Stem.
No. 1753.)
Do vraag of de akte van toestemming den n aam moet
inh ouden van dengene met wien men trouwen zal , w or?t, zo oals
uit het volo-ende te zien is, over het algemeen bevestigend .beantwoord, ~et uitzondering van Schuller in zijn.e aanteeken~ng
op het betrekkelijk artikel van het Ned . B. W ., die van mee~ng
is. dat die toestemming kan gegeven worden z.on?er vermehh~g
nm den persoon met wien het kind of de pupil m het huwelt3k
ti'.eden mag, omdat wanneer de to~stemming algemeen is, vanzelf
s preekt, clat hierin de toestemmmg met een bepaald persoon
opgesloten ligt.
D e akte van toestemming moet den n aam ii;houden van de11gene, met wien het kind trouwen zal en, zoo ~n e~ne. volmach t
de konze aan het kind is overgelaten, zal het kmd, md1en vader
en moeder a fwezig zijn, de beslissing der rechtbank m oeten vragen . (Gem. Stem , Nos. 1420 en 1421.)
Eene authen tieke akte van toestemming in het. huwelijk van
eene der partijen, dien t ook te vermelden den naam van de a~.de1:e
pa r tjj . Dit kom t mij hierom logisch voor, ~mclat!. wan neer _ziJ die
toestemmen, bij het huwelijk tegenwoordig ~l_Jnde , te kennen
geven, dat zij willen medewcrl en om h eL hu:ve1t3k van de. acmr;ewezen twee tot stand te doen komen, de brmd en de bru!dcgom
beiden even zeer moeten zijn aangewezen (alzoo genoemd m eene
ak te van huwelijkstoestemming) . (R outaar, blz. 77.)

':il,

Eene algemeene toestemming om . te huwen ~e m en
is
niet o-eldig. Zulk eene akte voldoet met aan de eis~hen dCL wet,
omdal de ouders zooiloende clerogeeren an.n clc bepahngen omt~ent
huune toestemming, die niet alleen een recht, 1:i;iaar o.otl)c _eehn pld1rht
(toezi cht dat hun kind geen onberaden huwe1IJ1c s1UI m ou en.
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Een huwelijk, op zulk een algemeen consent aangegaan , moet
.,.eacbt worden zonder ouderlijke toestemming te z ijn ges loten.
Rechtb. 's Bosch 14 Maart 1879. (Gem. Stem, No. 1465, en 'l'. R.
X,"CTIII, 392.)
Eene akte, waarin tot een huwelijk met een niet bij name
genoemd persoon toeste1r-ming wordt verleend, voldoet niet aan
den eisch van art. 71 B. W. sub. 2. Rechtb. Alkmaar, 31 Oct.
1892. (W. v . h . R. , No . 6231.)
De ambtenaar van den bmgerlijken stand k an niet geacht
worden zich niet voldoend e over tuigd te h ebben van h et bestaa11
rnn de tot geldigheid van een huwelijk vereischte toes temming
van den voogd en den toezienden voogd , indien hem eene notarieele akte ter hand is gesteld , waarbij de v oogd en toeziende
\Oogd verklaren toe te stemmen in h et huwelijk van hunnen
pupil met zoodanigen persoon als deze zal goedvinden. ('f. R.
XXXV• 390.)
De _akte, houdend e toestemming tot een huwelijk, kan tot de
Yoltrckkmg daar van herroepen w orden . (Schuller ad art. Diep··
huis. Burg. regt. I , 235 .)
In den regel zal bij rlen ambtenaar van oen burgerHjken
sland geen twijfel bestaan. aan de h oedanigheid van voogd en
toezienden voogd van hen, die bij eene huwelijksvoltrekking als
:;r,oodanig optreden. Mocht dit wel bet geval zijn, dan uil hij h et
vertoonen van de akten hun11er benoeming kunn en vorc1r1 en .
Overlegging daarvan of vermelrlin;:?; in rle huwelijksak te Î R niet
·
noodig . (Gem. Stem, Nos. 1627 en 1653. )
Als een vader, die r eeds bij no tariëele akte toestemde in bet
huwelijk van zijn kind , toch persoonlijk verschijnt, moet demondelinge toestemming in de akte worden vermeld , omdat daaraoo r
heter van zijne toestemming op het oogenblik cler voltrekkin.,.
0
des hu welijks blijk t. (riem. Stem , No . 1766.)

-

Wanneer hij, die bij akte toestemming tot een huwelijk ver ·
leende, vóór de voltrekking overlijdt, geldt de toestemmring niet
meer, daar blijkens den zin van art. 92, al. 1 jo. art. 126, No. 2
B. W. ( = art. 35 en 71 Tnd. B. W.) eerst op het oogenblik ,
onmiddellijk voora fgaan<le ann het huwelijk, r1e toestemming geëiscbt maar dan ook pas gegeven kan worden , en vroeger verleend. k an h erroepen worrlen, bi;igevo1g in volle kracht wezen
moet :lui st op het oogenblik d<'r voltrekking des huwelijks, ter wijl
ze rloor den dood har e krncht verliest. (Gem. Stem. No. 1807 ,
Vgl. W . v . rl. B. A. , No. 1927.)
Wanneer de vader zijne toes temming heeft verleend en bij
vóór rle v oltrekldng des huwelijks s terft, of onder curateele gesteld wordt. is clan wel de moerl el'l ijke toes temmino- noodig?
Sommige s rhr ijvf'rs over het Fransch e recht e~ onder anc1Prr
Delvincou.rt, 'J'. 1 p. 292, zeggen , dat er .,.eene ni euwe toPstemming vereisrbt wordt en rln l rle niet ingclrokkene toestemming
des v~rl err-; genrht worrlt fp hel"tnn n tijclens ae v oltrekking 1les
huwel11lrn . Duranton T. 1 p. 23~ No. 681 en Dalloz T. 19 p. 153.
Nos . 20 en 21 , . daarentegen zijn vnn gevoelen , dat , nangeûen
van het oogenbhk van <len dood des vaders, of van dat, wanrin

hi.i i11 rle onmogelijkheid Yerkeerl zijnen wil te ·verkla ren, de
ouderlijk e macht op de moeder overgaat, en vermits de toeste~
ming bij de volt~·ekking des hu.:velijks i:iocl gegeven worden che
der moeder ver e1scht wordt. vV13 ver eemgen ons met hel gevoelen van laatstgenoemde s chrijvers . (De Jongh , Ind. B.\iV ., blz. 9.)
Als bij notariëele akte toeslemming tot een huwelijk is v erleend en hij , die toestemming beeft verleend , vóór het voltrekkc~~
van het huwelijk overlijdt, blijft ~l e ak~~ Yan kracht, . daar ~ 13
bewijst dat de toes temming op wettige w13ze verkregen is en-door
haar over te leggen , wordt voldaan aan art. 126, No . 2 B. W.
( ~ a r t. 71 Ind. B. W.) Gem. Stem , No. 1798.
Volgens de duidelijke en eenvoudige woorden der :vet muel
het huwelijk nietig worden verklaar~ , tlnt voltrokken 1s . ond er
over legging eener notariëele to esle~mmng, verleden door ie~anc1
die op h et oogenblik der voltrekk:mg overleden was . (Wee1"bla cl
'"- Not. en Reg., Nos. 1192 en 1194.)
Indien de v.ader na het verlijden eener akte v~n toeste1!1ming komt te overlijden , is geene nadere toestemmmg nood1g
van wie in zijne plaats volgens de w et wordt ger oepen loe le
.- lommen. (De Martini ad art. 92. )
Schriftelijke huwelijks toestemming, in D uilschland.. du o~-_ den
a mbtenaa r v11n den burger! ijken s tanc1 opge!naa kt, z1311 bl1,1ke1!s
art. 10 Ned. A. :13. en art. 18 Incl. A. B. m Nederla nd en 111
Nederlandsch -Indië gel dig~ (Gem. Stem, No . 1864 .)
H ier

hadden nog moelen
voor het geval dat
o nder curateele staat en wi ens
J!: ijn, een huwelijk wil aangaan.

'i\T eeskamer

genoemd ~ijn de curator ~n . lle
iemand , die w egens verk wu;lw g
ouder s en gr ootouders overleden
(Houtan.r , blz. 77.)

Het is niet voor geschreven , dal pa rtijen in voorkomende g_~
vallen moeten overleggen afschriften van do akti::n van :oogd1,1benoemino-. Houtaar (blz . 77 ) zou meenen - en 111 vele 0 emeenten .,.es cltledt het clan ook - dat de a mbtenaar van rlen burge~·
lijke~ s tand het wettig bewijs kan vo rc~~ren , dat de ~~rsonen , che
h u wel i.iksloestemming geven, de wezenl1.1ke voogden Z!Jn.
Q\·eri o-ens gelooven wij met V :ül\ant 1.1. p · 292 .V ·, da t Wëtll. nf we~i ah eid of curateele de hier genoemde verhmclcrl hu~ 11c
'
, o te geven , van oeze
neet
l
t rl" 1 · 1 l . vet:le.,..,.1u"
toestemming
0 1~ ~ ·a n 1g 1e1c c oor o ·
oo ,...,
vn.n bescheirlen moet blijk en. (Bladz1Jde 17 van het B. W. van
Mr. de Jongh.)
3e. Ale ten, waa?"tbi t b l~j Je t van
clen Raad v an Just iti e.

rl e

tu ss c henlcoms t v an

Deze z ijn dezulken , waarbij verlo ~. wordt verleend door tleu
n aad tot het aangaan van ee11 huwelt~k cloor:
a. m~nderjarige echte kinder en bij gebreke der ouders c 11
grootouder s en bij weigering v an cl en voogd en de V.f eeska mer
(nrf. 38 Incl. B. W.) ;
b. mind erjarige na tuurlijke wettiglijk_ cl?or den vader erkenc1e
kinderen bij gebreke van den vader en mchen de moeder tot de
H. van Houten, Burg. Stand.
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inlandsche of daarmede gelijkgestelde bevolking behoort (ar t. '10
Ind. B. W.);

Va n de gevolgen de1· cifwezigheicl met befrekking
to t 11 e t h ii w et. ij lc.

c. minderjarige natuurlijke doch niet erkende kinderen bij
gebreke der ouders en in geval van weigering door den voogd cu
de vVeeskamer (art. 41 B. W.).
d. meerderjarige echte kinderen bij weigering door de ouders
{ar t. 42 Ina. •B . W.);

Art. 493. B. W. I ndien bu.iten het gernl uin kwaaclwillige verlating, een cle1· echtgenooten gediirencle tien volle ,jlu·en Vltn zijne woonplaats afwezig is, zonde1· dat eenige tefjding van deszelfs leven of dood
is ingekomen, is cle achte1·gebleven ecl1tgenoot bci:oegd, op daartoe bekomen VC?'lof van den Rancl ·van J ustitfo clc1· gcmeene woonplaats,
zooclanige afwezige bij d1·ie opvolgende openbai·e clagvaai·clingen op te
1·oepen enz.

e. meerderjarige "weltig e rke nde" natuurlijke kinder en bij
gebreke van den vader en indien de moeder tot de inlandsch e oE
daarmede gelijkges telde lievolking behoort (art. 47 jo. art. 4.0
Ind. B. W.).
Meerderjarige niet erkende
geene toestemming, aangezien bij
naar art. 40, alwaar alleen van
wordt. (De J ongh, aant. op art.

4e. Akte van o ve ?'lijcl en.

natuurlijk e ki nderen behoeven
ar t. 47 alleen verwezen wordt
"erkende" kinder en gesproken
47.)

Akte van echts cheidi ng.

Indien de partijen buiten de mogelijkheid zijn om de akte in
te leveren, zal dan dat gebrek op dezeHde wijze, als in het gevnJ
van artt. 72 en 73 Ind. B. \ 7\f. (zie hieronder) kunn en worden
ver~olpen ? Neen, men dient zijn toevlucht te nemen lot de l1cpalmgen omtrent de verbetering en aanvulling der a kten van
den burgerlijken s tand . (Mr. de Pinto p. 61, Mr. Diephuis le
II 284.)

"Vo1·igen'' echtgenoot en geen .m·oegC?·en" dus alleen 0verlcggen de akte van ontbinding va n het laats te huwelijk, al is iemand
twee- of meermalen gehuwd geweest. (Houtaar, blz . 78.) ·
Bij ontbinding des huwelijks na voortgezette scheidin ~ van
tafel en bed ..moet ee~ uittrek sel ttit de akte van inschrij ving H1.1 1
het rechterl!Jk vonms, waarbij rlie ontbinding is uitgespr oken ,
worden overgelegd . (Ver woert, p. 157.)

Het gemis der ak te van het overl ijden van een vo rigen eehtgenoot kan niet worden aangevuld op de wijze bij de al'tt. 127
en 128 (artt. 72 en 73 Tnd. B. W.) bepaald ; daarbij worden
alleen de overlijden sakten becloeld cler genen van wier toe5iem ming het voltrekken des huwelijks afhangt. (De Pinto, Hand!.
B. W. p. 70.)
Met "akte van echtsch eiding" is bedoel d: uittreksel uit ue
akte van inschrijving van h et vonn is tot ech tscheidincr . Wanneer
in de akte van inschrijving de reden van echtscheiding, en, i11
geval van overspel de naam va~ den medeplich tige, niet is vermeld , d'.1~ mo.et o? k een a fschn[t van het vonnis, waarbij de
echtsche1dmg is uitgesproken , worden over gelegd met h et oog
op art. 89 Ned. B. W. = art. 32 B. W. (Houtaar, blz . 78 .)
De wetgever vergat hier te noemen: uittreksels uit de akte
van inschrijving van het vonnis, waarbij het huwelijk werd
ontbonden na vijfjarige scheiding van tafel en bed. Eveneens
vergeten het vonnis, waarbij een vorig huwelijk werd nietig ver klaard. (Houtaar, blz. 78.)

Art. 494. B. W. I ndien op cle clel'cle clagi:am·ding, noch de afwezige
noch iemancl voo1· hem 'is opgekomen, clie behoo1·lijk van zijn aanwezen
cloet blijken, kan de Haacl van Justitie aan den achtei·gebleven echtgenoot VP.1·gunnen een ancle1' hiiwelijk aan te gaan.
Art. 495. B. W. I ndien, na de vci·leenàe vel'gunning, doch voo1·
ti et aangaan van een ande1· huwelijk, de afwezige mocht opkomen of
iemcind het behoo1·lijk bewijs van deszelfs lei:en in bracht, ve1·valt de
vel'leencle vergunning van 1·echtswege.
Na het aangaan van een ancler huwelijk heeft cle afwezige 1·echt,
om oolc van zijne zijde een ander hiiwelijlc aan te gaan.
Se. De ove1·lijd ensalcten van hen wie1· to estemniing
zou vei·eischt zijn gewe est.

Art. 73. B. W. I ncl'ien pai·t1}en buiten de mogelijkheid zijn om cle
akten van ove?·l~jclen, b·i j artikel 71 No. 5 vennelcl, in te leve1·en, zal
dat gcb·relc, op dezelfde w~jze als in het geval vwi het voo1·gaande ai·tifcel.
(ai·t. 72 B. W.) kunnen won/en vC?·lwlpen.
E en model der akte van bekendheid ter vervanging van die
van overlijden van alle de zoodanigen, die hunne toeslemmi ng
lot het huwelijk zouden hebben moeten geven, is te vinden in
model J. J.
Bij dit artikel is enkel sprake van de overlijdensakten vau
hen, die toestemming tot het huwelijk zouden hebben moeten
creven; in het gebrek van de overlijdensakte van een vorigen
~chtcrenoot zal moeten worden v oorzien op de wijze, bedoeld bij
a rlt.b 13-16 B. W. (Zie aant. op art. 27 van dit r egl ement.)

Het eremis der akte van overlijden van een vorigen echlcrcnoot ka~1 niet worden aangevuld op cle in dit artikel bepaalde
~vijze, die alleen geldt voor ovcrlijdensa.k~?n van ~en wier toestemming bij het voltrekken van h uweh 3kcn vere1scht wordt.
(De Pin to, I-Iandl. 70.)
Overlegging van een akte van bckencl~eid ter vervanging
ccll er creboorte-akte van eene Inlandsche christen-vrouw en van
ccnc aklc van bek endh ed ter vervanging der f'l.kle van overlijden
harer moeder of van har en vader is overbodig, omdal artt. 72
en 73 B. W. op haar niet van toepassing zijn, doch zulks to(;h
te doen, s telt geen overtreding claar. ('1'. R. XL, 112, beslissing H. G. )
Als tijd en plaats van het overl ijden van hem, die in het
huwelijk had moeten toeslcmmen , 11iet zoo nn. mogelijk . bekeml
zijn, kan hieri n niet voorzien wor den door eene verkl aring, af
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te leggen door de getuigen bij de voltrekking des huwelijks, doch
wordt alsdan eene beëedigd e verklaring vereischt, af te leggen
door den aanstaanden echtgenoot, dat hij zich geene overlijdensakte of akte van bekendheid verschaffen kan. (Rechtbank Zierikzee, 30 Oct. 1855.)
Overlijdensakten van alle in no. 2 van art. 71 B. vV. ge·
noemde personen worden niet gevorderd, maar slechts van hm1
die overleden zijn, in zoo vene zij daar vermeld zijn vóór den
persoon, die zijne toes temming verleent in de gevolgde r a ngorde.
(v. d. Voort I, 104.)
Een afschrift van een vonnis, waarbij r ech tsvermoeden vau
overlijden wordt uitgespr oken , kan , door het overlijden te ~c
wijzen, in plaats van een overlijdcnsextract dienen en bew13s l
tevens, dat er geen extract ka n overgelegd worden . (Vaillant.
p. 292.)
Afwezigheid op verren afstand consta teert de onmogel ijkhei<1
niet zijn wil te verklaren. Weet men niet waar de vader is, da n
gelden de artt. 467-471 B . V\T. Hoe ver de vader ook weg is,
toch kan hij bij akte toestemmen in het huwel ijk. Met het toelaten eener volmacht gaat Vaillant buiten de wet. (Hartman,
blz. 27~.)
Bij krankzinnigheid van hem, wiens toes temming wordt vereischt, is de overlegging noodig van een afschrift van het von nis,
waarbij deze onder cmateele gesteld is, of, bestaal er geen
cmator, een certificaat van een genecsku udige. (V'a illa11t, p. 293.)
In het laatste geval gelooft H artman (blz. 271) , dat er een curator
moet benoemd worden.
Daar art. 35 B . W . als r egel de toestemming vau vader en
moeder vordert en volgens art. 71 n o. 2 B. W. daarvan blijken
moet, is bet overleggen van de overlijdensakte der moeder plicht.
Dat de toestemming der moeder geen onmisbaar ver eischle is, is
eene uitzondering, slechts toepasselijk op het geval, waarvoor zij
is geschTeven. (Gem . Stem, Nos. 967 en 969.)

6e. H e t bewijs dat de hu wûijks-aflco n cligi ngen zoncle 1·
stuiting hebben plaats ge h acl.
Alleen dan wanneer het huwelijk wordt voltrokken in enne
andere plaats dan die waar de afkondlg i ogen h ebben plaats gr.had, moet zich de ambtenaar van den burgerlijken stand eC'n
afzonderlijk bewijs l aten overleggen, dat <le aEkondig ingen aldnar
zonder stuiting zijn a fgeloopen (art . 126 No . 6 B . W.) ( - art.71
Incl. B. W.) In bet and er e geval kan bij rlit bewijs putten uil
het r egi ster van huwelijksafkondiging zelf. Minis ter va n .Tuslilie
28 Juli 1864 (Gem. Stem , No. 676 en 1728, Verwoert 159 .)
Art. 126 van b et Neclerla nrlsch Bmgerlijk Wetboek zegt, <lat
de a mbtenaar van den burgerlijken staml, alvorens tot ue vol
tr ekking van een huwelijk over te gaan, zich onder roeer ~al
doen ter h~"!ld st~~len het bewijs dat de huwelijks -afkondigi1'.g?n
zonder stuiting z13n afgel oopen ter plaatse waar die afkond1gmgen vereiscbt worden.
Vele ambtenaren van den burgerlijken stand in Nederl and
vatten dat voorschrift in dien zin op, dat een bewijs, als zoo
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even bedoeld, alleen noodig is voor zooveel betreft afkondig ingen
gedaan in eene andere gemeente dan die waarin h et huwelijk
word t gesloten .
Dat in de gemeente, waarin hP,t huwelijk wordt· voltrokken ,
d e noodige a fkondigingen zijn geschied en geen stuiting is gedaan , is den betrokken ambtenaar van den buTgerlijken stand
immer s reeds uit zijne r egisters bekend, waarom daarvan g~en
11 f~o nd erl ijk bewijs behoeft te worden gevor derd. De ambtenaar van
clen bU?·gel'l'i jken stancl kan e?· zich toe bepalen in cle lmwelijksakte te
verm elllen <ldt de afkondigingen in zijne gemeente zoncle1· stuiting
hebben plaats gehacl.
Daar art. 71 van het Nederlandsch-Indisch Burger l. Wetboek
met gemeld art.. 126 overeenstemt, is de vraag gerezen of ook
niel hier te lande in den zooeven vermelden zin zoude kunllf~ n
wo rden gehandeld.
Naar het oordeel van den Procureur-Generaal bestaat hierte.,,en
niet a lleen oaeen bezwaar , maar is zoodanige wijze
van
n
.
handelen zelfs in het algemeen belang te achten, aangezien ver minderiug van k osten daarvan het gevolg zal wezen. (Bijblad 5296, l.)
De vr aag of voor de afgifte van het in art. 71, 6e lid , van
het B. \V. bedoeld bewijs, dat de huwelijks-afkondigingen zomle r
stoornis zijn afgeloopen, ter p laatse, a lwaar die afkondigingen
vcreischt worden, leges mogen worden berekend, wordt in ontk c11 11 en dl'n zin b< antwoord. (Bijblad 5296 11, in bijlage La. E.)
Bewijzen van afkondiging kunnen geen afschrift zijn van de
ingeschreven akte van aEkondiging, dewijl zoodanig afschrift
alleen het plaats gehad h ebben daarvan zou bew ijzen, IDëtar nie\
<lat ze zonder s tuiting is afgel oop en . In art. 126 ( = ar t. 71
f nd. B. vV .) wordt uitdrukkelijk van een bewijs niet van een
uittreksel uit h et r egister gespr oken. (Vaillant, 253, Gem. Stem,
No . 24.44.)
Op de vraag of be wijzen van den afloop der huwelijksa fkondi gingen uit andere gemeenten al clan niet behoeven gelegaliseerd te zijn , beantwoordt H outaor (blz . 80), Gem. Stem,
No . 1430, en W. v. h . R. 942, "ontkennend"; Van der Helm
(blz. 275) daa rentegen "bevestigend" . H et is den Indisch~n ambtenar en ya n den burgerlijk en s tand echter aan te r aden die legali satie toch te vorderen.
Maa het huwelijk op een telegrafisch bericht, dat de afkon1l info rre1~ zonder stuiting zijn afgeloopen , worden voltrokken?
to Het aannemen van
zoodanig bewijsstuk heeft, voor zoover
bekend , niet tot eenige veroorcleeling var~ de betr?ldrnn ambte1tn. reu van den burger lijken sta.nel geleid, waar uit valt af te
lei<lcn , da t zulks geoorloofd is, te meer .?aar art. 71 al. 6 [ntl.
R. V\T. niet zegt in welken vorm d?:t bew13s geleve~·d moet wo~·den.
Het telegram, bestemd om be'W•JS op te lever en, m?et, rnge,·ol «e art. 1 in verband met art. 12 der zegelordonnantie, opge·
nor~en in Stbl. 1885 No . 131, voorzien z ijn van een oms lagzegel
.
vnn f 1.50.
Vrees voor valsche telegrammen behoeft m et te bestaan , daar
de postambtenaar ingevolge art. 14 van het regl e~ent voor dei~
tele.,,raafdien st in Nederlamlsrh-Jndië, opgenomen 111 Stbld. 1886
0 .~99, kan Yorderen, dat rle afzenoer 7.ijne identiteit bewijst en
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cle h andteekening, ingeval van twijfel, gelegaliseerd worde door
een bij het kantoor van a fze nding bekende a mbtenaar.
Omtrent het ver schil van schTij[wijze der name n in overhandigde s tukken k omt in bijblad 1 23~ h et ondervolgen.de voor :
Tijdens de invoering der nieuwe wetgeving in ~ed erland,
heeft de Minister van J usfüie, bij h et vijfde gedeelte zijner l>ij
die gelegenheid aa.n de a mbtenaren van h et Openbaar Ministerie,
onder dagteek ening van 25 September 1838 (No . 18, waar v:Ln een
extract hieronder vo lgt), afgegane circulaire-aanschrijving, hunne
aandacht gevestigd op de wijze, hoeda nig behoort te worJ en ge·
ba ndelcl door amb tenar en van den burgerlijken s tand , wmmeer
in de aan h en overha ndigde stukken , . inzonderheid bij het aangaan van een huwelijk, eenig verschil van schrijfwijze der 1iamen
wordt gevonden.
De over eenstemming der beginselen van de Nederl.-Indische
wetgeving met die van h et Vaderland, heeft ten gevolge, dat het
bij voorzegde circulaire op dit p unt voork omende ook in deze
gewesten als een nuttige leiddraad kan worrlen aanbevolen.
l e. t/m 4e. Enz.
5e. In het nieuw Burgerlijk vVetboek is niet opgenomen eene
bepaling, overeenstemmende met h et a dv ies van den F r a nsch en
Staatsraad van 30 Maart 1808, omtrent de wijze waarop moet
worden gehandeld, wanneer in de ondersch eidene s tukken, bijzonLler bij het aangaan van een h uwelijk ver eischt wordende, eenig
verschil in de schrijfwijze gevon den wordt.
Intusschen brengen de algerncene beginselen omtrent h et verbeteren van akten van den burgerlijken stand mede, dal eene
verbetering een er akte alleen dn.n noodzakelijk is, wan neer men
beweert, dat in deze o[ gene bepaalde akte ecue dwn.ling is ingesl open. Bij huwelijken nu, ook wanneer er eenig verschil bestn.at
in de s chrijfwijze der namen en voornamen , is dit zeer zelJe.n
het geval ; de nuag, welke de eigenlijke en ware schrijfwijze is,
wo rdt daarbij in het midden gela ten , en h et komt er alleen op
aan om zich vn n de identiteit der personen te verzeker en.
Om die reden zie ik er dan ook geen zwarig heid in dat er
op rlen gebruikelijken voet worde voor tgegaan, te minder, omdat
men zich, volgens art. 127 Ned. P. . W. ( = art. 72 Ind . B. W.)
op dezelfde wijze , waarop men tot nog toe de kleine onregelma tigh eden in de akten heeft kunnen her stellen, zelfs van de
gch eele pr oductie cler geboorteakte zn.l kunnen ontslaan .
EXTRACT

Op de vraag of de s tukken tot h et voltrekken van een
huwel ijk in Nederla 11clsch-Tndiö vo ld oende zijn , indien in de uit
Nederland afkomstige geboor teakte van een der aanstaande ech tgenooten de twee laats te letters van een geslachtsnaam blijkbaar
zijn bijgeschreven, rl och de waarschijnlijkh eid bestaat, dat die
bijschrijving te goeder trouw is geschied en er omtrent rle iden titeit des persoons geen twijfel bestaat, werd toestemmend beantwoord bij vonni s van clen Raad van Justitie te Batavia van
September 1865. (T. R. XXII , 405.)

7e. De ve?"leende clispensatiën.
Deze ku nnen zijn:
a. om een huweli.ik te mogen aangaan door een jongman
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ben eden de achttien en door eene jonge dochter beneden v ijftien
jaren oud (art. 29 B. W.);
-b. om opheffing van het verbod tot het aangaan vn.n een
hu wel ijk tusschen per sonen, tusschen wie door bloed- of aan • verwantscha p een huwelijk niet absoluut verboden is (art. 31 B.W.);
c. van de toes temming tot lfèt an.ngäáll van een huwelijk
va n meerder jarige k inderen, wier ouders zich niet in Nederla ndsrh-Jndië bevinden (art. 4.8 B. W.T;d. van de 2e huwelijks-afkondig ing, indien de aanstaande
echtgenoofen geen volle zes maanden hunne woonplaats in h et
rnssorl van een a mbtenaar van den burgerlijken stu.nd gehad
hebben (art. 54 B. W.) ,
e. van de 2e huwelijks-afkondig ing uit h oofde va.n gewich tige redenen (art. 56 B. W.);
f. om h et huwelijk door een gevolmach tigde te Jn•>gen voltr ekken (art. 79 B. W.).
De bij a b. c. d. en f. bedoelde dispensatiën worden verleen1l door rlen Gouvernem -Generaal , terwijl die bij e. door de
hoofden van Gewestelijk BestuuT.

Se. De t oe s temming voo1· Of'fic ie1· cn en minde1·en tot
h et aangaan van een hit wel ij k.

Bi.i Staatsblad 1871 No. 1'1 3 i:; met intrekking van a lle voorsrhriEten omtrent de huwelijken van Omciercn van de Landmacht
in Nederlandsch-Oost- en West-Indië, h et Kon inklijk besluit van
28 Juli 1 71 No . 28 afgekondigd, luiden de:
Art. 1. Een Officie r of i\filitair persoon, wiens b etrekkin ~
uil hoofd e va n den aard van zijn diens t bij de militaire ad mi.11is lratie en bij den Geneeskundigen diens t aan den ofücicr srang is
gelijkgrs teld , mag gedurend e den tijd , dal hij in werkelijken
11ienst, met binnenlandscb verlof, op non -activiteit of in a[wacliti ng van vertrek of met ve rlof hier te lftnde is , geen hu welijk
aangau.11 , zond er daartoe de to estemming te h ebben verkregeu :
in Nederlandsch -Imlië van cTen Go uverneur-Generaal al rl::tar of
van de daa rtoe door dezen aangewezen autoriteit.
Art. 2. Enz.

Bij S taatsblacl 1872 No. 187 i:; de Commanda,nt van het Leger
en Chef van h et Departement van Oo rlog in Nederlandsch-Indië
aangewezen als de a utor iteit, die gemachtigd is tot het vel'leen1~n
van vergunning a ls boven b'?_doeld. (Algem. Order van bet
I nrl ische Leger No. 120 van 18 11.)
..
. .
De toestemming voor het aangaa n van huweh3ken van m1hlairen ben erl en rl en r a ng vim offi cier wordt, zooals _1:eeds opges loten lig t in a rt. 22 van bet reglement van knJgstuch t of
discip line voor het kr ijgsvolk te lande, verlee!1rl voo~· zoovccl de
m i liln.iren behonre nd e bij h et w'.1-pen <l er rnfa.ntene door cl en
corpscomma ndant en wat de ovenge troepen aangaat door clcn
Chef ntn h et wapen of den dienst. (Algem. Order van h et
Tnclisrh Le~er No. 62 van 1872. )
..
S taatsblad 1854· No. 67 bcpaa 1t dat officieren dn 11Jf\~,1~~l1ten aa n
cle Hoven van Soeralm rta en Dj okdjaknrta en d~r D3a13ansekar:-;
tot hel aftngaan van een huwelijk geen toestemmmg, a1s bcdoel tl
in })taatsblacl l 871 No. 14H , beh0even .

"

1
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Tot het aangaan van hu wel ijken door in Indië gedetacheerde
officieren van het L eger in Nederland wordt de toes temming van
den Minister van Oorlog vereischf
De aanvr agen daar toe kunnen langs den weg der Mrntaire
hier archie in Indië en verder door t usschenkoms t van deu
Gouverneur-Gener aal aan het D epartement van Koloniën gezonden en door h etzelve aan dat van Oorlog worden medegedeeld ,
terwijl de beschikkingen daarop la ngs denzelfden weg aan de
belang hebbenden uitgereikt kunnen worde11 _ en wijders het in
Indië verder noodige voor de voltrekking van het huwel ijk kan
worden verricht, waartoe, voor zooveel de storting in de Weduwen- en Weezenkas betreft, de opgave c.q. cloor het Ministerie
ban Koloniën aan het Departement van Oorlog k an worden gevraagd. (Bi:J°blarl 510.)
Bij Koninklijk besluit van 23 April 1910 No . 76 is dat van
14 Februari 1872 No. 18 (B ijblad op het Stbld. van J\ .-I N o. 2594) in zijn

geheel ingetrokken, zoodat Officie1en bij de Zeemacht thans geen
Koninklijke ver gunning meer beh oeven tot het aangaan 'a n een
huwelijk.
Evenmin zijn de machinisten, onderoffi cieren en mind er en bij
de Zeemacht tot h et vr agen dier vergu nning verplicht. (Koninkl.
bes luit d.d. 12 Maart 1908 No. 57, zooals het is gewijz igcl bij dat
van 12 Mei 1910 No . 63 en 25 Februari 1911 No. 2G.)

VIERDE AFDEELING.
Van de akten van huwelijk en echtscheiding.
a. Van de akten van huwelijk.

Art. 60. Rt. B. S. Nadat bij den ambtenaar van· den burgerlijken
sL::md zal zijn afgelegd de verklaring der partijen waarvan bij artikel 80
van het burgerlijk ·wetboek (1) gesproken wordt, zal h~j in naam der
wet verklaren, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn (2) en
daarvan dade!Uk in het daartoe bestemde register eene akte opmaken (3).
(1) Art 80. B. W. D e aan~de echtr1en;ren z_ullen, ten ovm·~taa_n
van d<:_n ?'mbtenaar van clen ~bu::,gm·li;J]:,~!!:,_str11.i , ~n in tegenwoon~ff,71<:.!l!:.
~ f}_etuigen, moeten vm·lcla1·en dat zv eÏlcancle1 aannemen töt cc itgenooten en clat zffgêt1·ouwelfj7ê alle de plichten ml.~en ve1·vullen wellce
dOO'I' de wet aan den huwelijken Stliat Ve1'bonclen Z1Jn.

Eers t daarna verklaart de ambtenaar van den burgerlijken
s tand, dat partijen door den echt aan elkander zijn verbonden.
(Brondgeest, ad ar t.)
1

Doofs tommen kunnen sch1·ifteliJ'lc of do01· t eelcens hunne verk larino- afleo-aen of op zulke wijze als aan den a mbtenaar en de
get~igen °bewijs oplevert omtrent hun vrijên ·wi l en toestemming .
(De Martini en Schuller , a d art.)
Bij het huwelijk van een vr eemdeling, die de Ned erland~che
taal niet verstaat, moet de ambtenaar de taal des vreemdel mgs
s prek en of een tolk bezigen . (Gem. Stem, No. 314.)
Voorlezing te doen van de artikelen,, inhoud end e. de recht011
en verplichtingen der e?htgen ooten onderling, zooals is o n.1 sclw~
ven in de volgende artikelen 103 tot en met 107 B . W., is nergens voorgeschreven. (Houtaar , blz. 92.)
Art. 103. B. W.

D e echtgenoot en z~jn elkandel' wede1·7ree1·ig gef!l·ouw-

lieid, hulp en bijstand Ve1'Schiûdigcl.

Art. 104 B. W. D e echtgenooten verbinclen zich ove:I' en wedei· clooi·
de enkele claad cles huwelijks, lnmne lcinclei·en te ondei·lloiulen, en op
te voeden.
De man ·i s liet hoofcl dei· ccl~.~ve1·een~ging.
.
Als zoodanig vei·lecnt hfj aan zîjn e v 1·01iw bf~stancl 'l"}' i·echte'I'!, of'
versch fjnt aldacw voo?' haar behoudens cle mtzonclP.rmge:n h-t e?'lut
omsch1·even.
"
!iîj besJY!_U?·t d e [!Oecle1'El. aan cle ~·01~ pe!.:J,ooniJJk toebelwo?·encle,
tenz ij hel tegenaeetZ'fJ i5ëêlongen.

Art. 105. B. W.

- -__-

_
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van 22 November 1839 en Rech tbank, Uh·echt 6 J anuari 1840 .
(W. v. h. R. , Nos . 85 en 91.)
Het hangt van den geestelijke af of hij het bewijs bedoeld
in art. 136 B . W. ( = ar t. 81 Ind . B. W.) wil teruggeven o[
onder z ich houden. Het laatste is hem an.n te raden, omdat dit
bewijs hem beveiligt tegen ecne eventuecle s trafver volging op
grond van art. 449 Wetb. van Strnfr. (art. 139 Ind. Strafwetboek voor Europeanen). Gem. Stem, No. 1759.

Hij moet die goede1·en als een goe<l huisvader behee'ren, en is voo1·
alle ve~:zuim in dat beheer verantwoordelijk.
. Hy vennaq lzm·e on1'oerende goecle1·en, zonder hcwe medewerking
niet te ve1'vreemden of te bezwai·en.

Art. 106. 8. W. De 'lwou w 'ÎS acin hw·en man gcll oo?'Zaamheicl
ve1·schuldigcl.
Zij ·is vei·plicht met den nutn samen te wonen en hem ovei·al te
volgeii, WltCl1' hij cliensl'ig OOnleelt zijn vei·blijf te hoitcltn.

De geestelijke die een huwelijk in~egcnt op een ongeteekend
s tuk, dienende om een buurtsecretaris kennis te geven van de
voltrekking van h et huwelijk, heeft art. 4.4.9 S. W. (;== art. 139
Incl. Str a fwetboek voor European en) overtreden, omdat men van
het voltrekken van een huwelijk a lleen kan doen blijken door
ver toon van een uittreksel uil de huwelijksakte. Kantongerecht II
Amsterdam 17 Februari 1890. ("W. v. h. R. No. 5913.)

Art . 107. 8. W. De man 1·s ve1ïJliclzt zijne v1·ouw b~j zich te onthet huis hetwelk hij bewoont.
Ily t~ gehouden ham· te beschennen en ham· al hetgeen nooclig ·is,
volgeiis ziJnen staat en zijn vermogen te vm·schcif!'en.
vangen" 't?~

..

E en Jeiddraacl van de door den ambtenaar van den bm·crer-

~1Jken sta nd bij de voltrekking des huwelijks te h ouden toesp1~ak

1s te zien in model N. N.

Het is niet verbod en dat de ambtenaar aan pa rtijen het
gewicht hunner verbintenis' voorhoudt en h et huwelijk vol trekt
op eene plechtiO'e
en aan h et doel bean twoordende waardige
0
wijze. (Vaillant, blz . 280.)
Art. 81. B. W. Geene godsdienstige plegtigheden z ullen vermogen
plaat~ te hebben voo1· clat de partijen aan den beclienam· van lninne
eereclienst z ullen hebben doen blijken, clat het huwelijk ten ovci·sta an
van den ambtenaai· van clen b1wge:1·l'ijlceii stem.cl i's voltmklcen.
Ieder godsdienstleer nnr, die tot de godsdiensticre plechliirheden van een huwelijk overgaat, zonder dat hem Ï s gcblek~1
van een huwelijksakte, vooraf opgemaakt door den amblenaar
van den bm·gerlijken stand, wordt voor de eers te maal 0rres trafl
met g~l dboete .van acht lot vijftig gulden.
BIJ ~erhaJrng wordt bij ges traft, bij eene eerste herha ling m et
~eva ngcmss traf van twee tol vijf jar en en bij eene tweede herhaling met tuchthuisstraf va n vijf tot vijftien jnr e11 (art. 13!:J S. K )
Over de wijze, waar op de bedienaar van den eer edienst z ich
moel overtuigen v a n hel bt:staan des hu weijks , loopen de m ecni ngen , zooals uit het volgende te zien is , r.eer uiteen.
\T oor .l~ et .aan den bedienaar der godsdienst doen blijken, dat
?~n h uwehJk 1s vo.1Lrol~~(e11 , "v.~lstaal rlat hij daarbij tegenwoordig
is gcwc.~~t . Door 111 ~ 1311 b tJ~I.J n te trouwen hebben pa rtijen hem
doen_ bl~Jken , da t hun h uwchJk voltrok ken is . Hatl de w et eenc
sc·hn ftel_9ke verkla ri ng w ill en vorder en , ze zo u dit zeker uitdrukkehJk hebbe11 gezegd. (Gcm. Slem, Nos . 1705 en 2327.)
'<' po~wel art. 136 . Ned. B. W: (art. 81 B. W.) geen voor
s hnfi mh_~ udl , ho e zich c'l e gous•l1enstleeraar van de voltrekkin g
<l es huwehJks m oet over!nigen, kan toch een document, dat nuc:h
~] oor den ambtenaar va 11 ~ e11 ?urgerlijk en s tand, n och door
1e~and ander s onderleekend is , met dienen als aannemelijk bc~VtJS d_~arvan. Het ber oep op z ulk een ougeteekend stuk is dus
u~. s tn]d met hel voorsch rift va n art. 136 dat den leeraar moel
~~111 gebleke~ dat hel huwelijk voltrokken ï's . Hooge Raarl 21 Ap ril
10. bevestigend e liet vonn is van clen Vreder echter te U lredü

.

.•

De verklaring der getuigen bij hel huwelijk is voldoende om
den bed ienaar van den eeredienst te doen blijken , dat het huwe·
lijk is voltroldrnn, omdat niet kan worden gevorderd een bewijs
als in bm·gerlijke zaken, waar omtrent het B. ·w . wel regelen
beval, doch die alleen zijn geschr even voor het bewijs in r echten, zoodat de vraag hoe de voltrekking wordt bewezen is ecnc
fe i1elij k e, in ieder bijzonder geval door den r ech ter uit te maken.
Kantongerech t Groenlo 1890 (W. v. B. A. No. 2142) . Een zeer
juis t von nis, indien niet de artt. 155 en 15ü B . W. ( ~ artt. 100
en 101 I nel. B. W.) inhielden , dat een hu welijk niet a nder s l.1ewezen wordt clan door een hu welijksa ktc, inges chreven in de
regis ters en dat eer st bij ontstentenis daar van (door niet bestann
of te loor raken) eene qu aestie facti ontstaat, welke de r ech t.er
bes li st. (v. d. Helm , blz. 323. )
Pers oonlijke tegenwoordig heid van den geestelijke bij bel
huwelijk of een brief van den a.n1blenaar van den burgerlijken
s la nd aan hem, houdende mededecling dal het huwelijk voltrokken is , kunnen hierbij niet a ls 'bewijs van voltrekking des
hu welijks gelden. (Gem. Stem, No. 1687.)
Bl ijkens Gem. S tem No. 1652 word t in het Handboek over
Kerkrechl van H. M. C . van Oos!ct·zcc geleerd , dat de gees teÜjke, dir een huwelijk inzeg_~nl, om zich va ~1 het lestann daar·
va n te overtui gen de huwelijksakte als gel~Hgd moet teeke n~1:.
Ofschoon het kerkelijk r echt nooit een malcn o van h et burgerhJk
r ech t r egelen kan, is dit beweren door inzender en r edactie der
Gcm. Stem t. a. p. weerlegrl.
Art. 82. 8. W. Ingeval van ovC1·i?'e~·i11g do01· de am bte!im·en van
den bm·gerlijlcen stan d, tegen de bepalingen va11 . clez~~t t't tel bega,c_m
kunnen die a mbtenm·en, voo1' zoo vei· dctrL1'lege11 met b''!J lle wettelyke
bepalingen op het strafregt is voo1'zien, cloo1· den Raacl van Justi~ie
wo1'Clen gestmft niet eene geldboete, de so~n v an honclercl _g ulden niet
te bo1;en _qaanrle ; behoucltns de 1·egtsi;onlel"lng <lei· b~~angll ebbencle pm·t{jen tot schadeve1·goeding, inllien daa?'toe g1·unden z un.
(2) Het huweli~~ i ~ voltrokken wanneer .-:pa.rtî,ifil1 ten uver :::taan vá 11 ëlen am tenaar van den burgerl 1.1}.rnn s tand hebbr11 ;<..
\-ëiÎ<laarcl , cl at zij elkaá r al s cchtgcnootcn aa n n~ n en clc cl aar op

'
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g~volgde v~rklaring van den ambtenaar,

dat zij door den echt
ZIJD ver eemgd, al hebben partijen de akte niet onderteekënd . Dé
Vêrklaring~n deri ambtenaar maakt met der partijen, dat
zT:lëlKäll?er 1ötecht_gen_gote12 aannem~n, een geheel uit. Het.
huwehJk is van dat oogenblik af een feit en onmiëfdeffijk lreedl
de gemeenschap van goederen in, tenzij dit bij huwelijk svoorwaarden anders bepaald is. (Houtaar, blz. 93, Mr. van Hal \" ~
Burger!. Recht, 163, Hartman 323, Gem. Stem, No. J498.)
De ambtenaar van den burgerlijken stand mag h et voltrekken vai;i. een huwelijk niet weigeren door de omstar~ digheid, dat
de leefti~? van een der a.s. echtgenooten , zooals deze is opgegeven biJ eene elders afgekondigde huwelijks-aangifte niet is in
overeenstemming met de akte van geboor te. (T. R. XXII , 4.07 .)

die

(~)

Wat de huwelijksakte zal vermelden, zie men art. fil
dit reglement.
. Hoewel het hu welijk een feit is geworden , zoo moet even wel
~aa1 va~ n?g eene akte w2 rden opge_!}}_aakt, die ingevolge arl. 14
an dit i eglemenrïliöet voor gelezen en onderteekeml w0nle11.
Moch t een der partijen W( igeren te teekenen zoozal de a mbtenaar van den burgerlijken stand hiëi·Va.n --~eldi ng maken o nder
rle ak.t.e_ en ~le'l.~ met de overi~en w ier tegenwoor digheid bij h et
!1uw~~'.l!~ no~d1g ~s . en de getmg~n onderteekenen. Het huwelijk
~~. da,uom met m etig. O?k de 111et geteekende akte neeft Lrnwi\s~gebrek m den vorm. (Houtaar , blz. 93, Vailq1n

De an_ibtenaren van den b urger lijken stand in Nederlandsch-Indië
of met die functiën eldei·s op plaatsen onder bet bestuur daarvan
b ~b?oren de, belast, zenderi maandelijks aan het bestuur ovC'r het
1
C1v1el
Weduwen- en Weezenfoncls in Nederlandsch-Indië eene door
hen geteekende. opgave van ~e voor ben door d eelgerechtigden van
het zelve voltrokken huwel1Jken met vermelding van het tijdstip
der geboorte van d e gehuwden. (Stbld. 1854 n o. 93, a r t. 22.) In deze
opgave (m~del f . f .) . zullen in den ver volge ook gegevens bevatten
~?.pens _de m_ de ge~1~nen der deeJg·erechtigden voorgekomen muta1 Dir. Just1t1e 14-2-1901, no. 1096.)
tien. (Oirc.
.Uit § 7 der regeling voor de verdeeling en aanwending van de
opbiengst der .~oor d~. ambtenaren. van den bur ger lijken stand gecollecteerde glften b~J ge lege~b e1d van huwelijksvoltrekkingen
(Stbld'. 1880 no. 127), is af te leiden, dat die giften in 's la nds kas
bebooieo te worden gesror t. Het stortingsbewijs kan ingericht wo rden
volgens model La. G. G.

. Art. 74. B. W. Indien de arnbtenacl?' van den bm·gm·liilcen sta11d
weigm·t . om een 7iuwel ?(}""/,c te vo l'·
_v,·ek'1cen, op gi·oncl van de" ongenoegzanm!ietd de1· stukken en ve1'lclaringen bij de vo1·ige a1·tilcelen ( m·tt. 72
en 7!3) fJevo1·élerd, zullen pa1·tijen lle bevoeg<lheül hebben zich bij ve1·zoelcschnft (model K. K) tot clen Raad van J1tstitie te lceeren welke
raad, na ve1·7zoo1', wanneei· da01·toe g1·onden zi'in van den ambtenam·
vcvn eten bW1·ge1'liiken
· mi zonder" hooger
'
beroep, ovm· de
. .., . stan d, summte1•
ge:noegzaamheid of ongenoegzaamheid de1· stukken zal ititsprcialc doen.
~mimie-r beteekent beknopt. zoncle1' omhaal.
~feermalen gebeurt het d a t personen welke een huwelijk w illen
aan gaau, door den ambtenaar van den bmgerlijken stand, uithoofde

door hen aan de verciscbten der wet niet voldaan is, afgewezen
;r,ijnde, zich tot . bet Gouvernnment wenden, met het verzoek om, met
d ispensatie van de ver vulling van de eene of andere bij de wet
voqrge~chreven formaliteit, tot het huwelijk te worden toegelaten.
Bij de hier toe strekkende verzoekschriften worden de r edenen ,
welke den ambtenaar van den burgerlijken stand voor zijne weigering beeft opgegeven, vaak ten een emale verzwegen , vaak .~eer
onduidelijk medegedeeld, hetgeen tot veel heen- en wederschnJven
en gevolgelijk tot g root oponthoud ten nadeele der belanghebbenckn
aanleiding geeft.
.
.
T e r voorkoming van het ongen ef, hetwelk het sl echt toelichten
vnn zoodanige verzoeken na zich sleept, z~in de ambtenaren van
tien burgerlijken stand bij circulaire van rlen procureur-generaal
ddo. 19-9-1848 uitgenoodigd om :
Je. Ingeval bij den ambtenaar van den bur gerlijken stand twijfel
mocht ontstaan of door personen, die zich tot het doen voltre\}ken
van een huwelijk tot hem wenden ten volle aan de Yoor :;chriften
der wet is voldaan, alsdan voor en al eer die person en door hem
werden afgewezen de voorlichting van den Officier van Justitie in
te winnen.
2e. Steeds wanneer de ambtena.ar van den burgerlijken stand
mocht vermeenen het volt rekken van een huwelijk te moeten
weigeren, alsdan en van die weigering en van de mo~iev~?· welke
hem daartoe hebben geleid, den belanghebbende scbn ftehJk mededeeling te doen, opdat die mededeeling bij een ev entueel in te dienen
ve rzoekschrifc om dispensa t ie overgelegd, b et gouvem~ment omtre nt
de belangen des verzoeker:; op voldoende wijze moge inlichten.
(B{jblad 1221.)
(Zie ver der T. R. XXX 354, als aantcck.e ning op art. 48 B. W.)
E eni verschil in de scbrïfwijze der name n in de overgelegde
stu, yen is geen beletsel tegen bet sluiten yan het hmvelUk , mi ts ~e
mdenti~eit aer personen ondubbelzinnig blijke. (Bijblad 1232.)
Oordeelt de rechtbank de bezwaren des ambtenaars van den
burgerlijken stand ong~~rond, ~au kan dez~ het h~welijk gerust
voltrekken; zedelijk is hIJ er wellicht toe vcrpltch t; h1J kan e r echter
door ?'echtsmiddelen niet toe gedwongen worden. (W. v.h. R. no. 2493
en Gem. Stem no. 1944.)
De r echter zal ook moeten beslissen indien de ambtenaar Yan
den burgerlijken stand twijfelt of de arnstaande echtgeno.ot. wel de
persoon is, b edoeld in de stukken. (Vernède nd art. De Mar tm r ad art.)
Wanneer iemand wenscht te huwen die h et beroep e n de wuonplaats zijn er ouders niet kan opgeven, is in de wet niet te vinden
boe de ambtenaar moet handelen , daar a r t . .1 29 (ar t. 74 Incl. B. W.)
a lleen geldt voor h et geval da~ hij weig·ert een lmwelijk te voltrekken en n iet m ag word_en u1tgestr~kt Lot het geval vau 01_1.genoegzaamheid der stukk en ..e11 ve rklarmgen voor een e _bnwehJkSafkondiging benoodigd. WIJ km~nen den ai:i?tenaar met and~rs
dan de zienswijze van den Officier van Justitie te vragen en zic h
daaraan te houden. (Gem. Stem no. 1775.)

Art. 75. B. W. liet huwelijk zal niet mogen wo1·den voltl'okken
vó61· clen clerde1i dag na dien cle1· lantste cifkondiging, clie clag zelf'
niet dam·ondm· beg1·epen.
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.Ui t d it art. vervalle rdie dag zei ve daaronder ni ~t begre pen"
daa r de regel dat de dag van d en termijn in den termijn niet mederekent van a lgemecne bekendheid is. (v. d. Helm, b lz. 300).
In_g~val ~an di spensa~i c der 2e afkondiging, zal de huwelijksoltre~ i~g kunnen geschieden op den 3en dag na dien der eerste
afkondigmg.
.. Eene ver~eerde meening bij vele amb tenaren van den bu rgerl1.1ken stand is, da t de voltrekking n iet vr oeger dan 3 X 24 uren
na het uur . der 2e afkondiging zou mogen plaa ts hebben. Zoodra
de 3e dag is aangebroken, mag het huwelijk worden voltrokken.
(Houtaar, blz. 88.)
v

Art 61. Rt B. S. De huwelijksakte (1) zal vermelden :
· 1e. de voornamen, de namen (2), den ouderdom de rreboorteplaals (3)

het beroep en de woonplaats der echtgenooten, en' wan~i.eer zij te vore~
gehmrd warnn, de voornamen e n namen van de vroeo-ere ech trrenooten (!~) ·
2
tl
0
'
e. hunne n staat van meerderjarig heid of minderjarigh eid (5);
3e. de voornamen en namen, he t beroep en de woonplaats hu nner
ouders (6);
4e. de toestemming van de ouders, van de gTootouders of van de
voog~en en de Weeskamer of wel he t verlof van den rechter, in de gevall en
waarrn hetzelve gevorderd wor dt (7);
5e. de tusschenspraak van den r echter, zoo die heeft p laat s geh ad (8);
6e. de verleende dispensaliën (9);
7e. de ~·eclane huwelijksafkondigingen ter plaa tse a lwaar die vereischt
worden en mgeval van s tuiting, de opheffing daarvan ('10);

Be. de verklaring der partij en om elkand er tot ech lge noolen Le
nemen en de uitsp raak van hunne ec hlvereen irrina
door den openba ren
0
0
ambtenaat' (11);
9e. de erkennin g (12) van natu nrlij ke kinde ren zoo die plaats heeft;
10e. cle t oestemming voor offi cie ren en militairen van m indcr eu ran rr
0
lo t hel aangaan van een huwelijk vereischl (13);
11 e. de voornamen , de na men, den oude rdom, het beroe p en de
woonplaats
der t::i()'e tui orren m1"·Lsoa
a d
·
,
.
•• •
ers d e g ra d en van bloedverwantschap
of
aanh uwehJkmg welke tusschen hen en de partij en mochten bes laan (14) ·

d
'
12e. Vervallen door d b r
Staatsblad 1898 No. 158. e epa ingen op e z.g. gemengde huwelijken.

,.(_~) De stukken _die de vereisch ten, in a rt. 61 gevorder d, moeten
e;' IJzen, be~ooren m dezelfde orde in de akte onder No. 1, 2 en 3
enkz. .te \~.01 den opgenoemd, ter wijl deze n ommer·s 1 9 e n 8 enz.
oo . ..m c1Jfcrs ' g el"IJ k 10
· J1
' "te worden
'
behooren gesteld
d ewiJ 1 daardoor beter d et"' mouel,
J101·d ·
'
uitkomt.
e aisc
mg der verschil lende stukk e n
b

In No. 5 van dit model wordt opgegeven boe ~eband eld moet
worden in geval de aanstaande echtgenoot geene gé oorteaktc noch
~~ va n l:ie rnn lleia kan ovëfleggen. - De stufr ·en oelioeven met eerder dan onmiddellijk vóór de
voltrekking van het huwelijk te worden overgeleg·d, doch d aar het
n azien een geruimen tij d k an vorder en en soms eenig~ der stukken
onvoldoende kunnen worden bevon den, is bet zeer aan te raden,
dat de aanstaande echtgen ooten zich niet tot de · voltrekking van
h et. huwelijk vcor den ambtenaa r van den burgelijken stan d begeven,
dan n a vooraf hunne s tukken d oor dien ambtenaar te hebben laten
onderzoeken.
De amb tenaar van den bu rgerlijken stand behoort de par tijen
hiero p opmerkzaam te maken, doch deze kunnen er nimmer toe
worden gedwongen; beeft echter oponthoud plaats, dan hebben zij
bet zich zelven te wijten . (§ 22 T.)

Een

model

van een gewone huwelijksakte is te vinden in

model X.
Een ambtenaar van den burgerlijken stand een huwelijksakte
verlijdende waarbij h1J m het huwelijk van zijn kind toestemt,
behoeft deze niet als vader-te onder teekenen . (v. d . Helm, biz:-211.)
De benoodigde stukken voor de opmaki ng der huwelijksakte
zijn aangegeven bij art. 71 B. W.
Vermelding van het uur del' huwclijks..,oltrekking in de akte
strijdt met dit artikel, omdat die ver melding nergens is voorgeschreven. (Gem. Stem. No. 1793.)
(2) Onder "n a men" wor dt verstaan, de geslach tsn aam, d.i. de
naam van het geslacht, die van vader op k ind overgaat. (Houtaar 94).
\Vanneer overeenkomstig a rt. 63 Ned. B. W. (= art. 6 13. W.
aan een der partijen v ergund is zijn geslachtsnaam te ver a nderen
of een andere n bij den zijnen te voegen, is aanbevelenswaardig het
betrekk elijk beslui t in de huweli.ik sakte te vermelden, omdat dit
stuk op zic h zel f immer het bewijs moet kunnen leveren dat de
wettelijke voorschriften zijn in acht gen omen. (Verwoer t ad a rt).
Daar in dit geval h et uittreksel uit de geboorteakte de kan tmelding
inh oudt, op die geboorteak te gemaakt ingevolge a r t. 69 Ned: ~- W .
(= art. 11 B. W.) is de vermelding vau ~et Kon . Besl?1t m de
huwelijksakte even onnoodig als vnn een vonnis.tot verbet~r~n~ eener
akte, van eene erkenning of andere stukken d ie eene WIJz1gmg de r
geboorteak te ten gevolge hebben gehad . ( v. d. H rlm 316.)
Het was beter gewec;st in de buwelijksakt~ te eisel:~n de verm elding dPr wettige ontbin ding va n he t von g huwehJk, dan de
namen en voorn ameu d er vroeg·ern echtg·cnooten. (Mr. Opzoo?-1er .
B. W. I, 70.) Daa r de on tbind ing blijkt u it cene a~n het register
gehecht stuk acht v. cl. Helni, blz. 316 deze opmerking· ongegrond.
Daar No. 1, 3 en 11 van a rt. Gl van dit r eglement sprek en
van de n a men, zooals ze werkelij k luiden , staat bet den ambtenaar
niet vrij die uit een buitenlandsche akte in d en Neder lanrlsch en
vorm in zijne ak te te vermelden. (Gem. Stem. ' o. 2051).
(3) De huwelijksakte behoort de geboor teplaats van beide cchtgenooten intehouden al is door een hunner onder cede verklaard ,
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dat hij niet in staat is eenc fikte van g eboorte of van bekendheid
overteleggen. (W. 1053, 1446 en bijblad 22,12.)
(4) V1·oege1·e echtgenooten, dus alle vroegere vermelden, wat niet
de bedoeling kan zijn, te meer daar ar t. 71, no. 4 B. W. spreekt
v:an vorigen echtgenoot.
Een Wede bu~k mag niet volt rokken worden, wanneer de
bela nghebbende de akte, waaruit van de onthin ding_v..an..Ji.eLeru:ste
moet hlijk.en,_nie.LkruL.produceere n. (R. v. J .'Batavia, T. R. XV, 224. )

"

De akte van overlijd en van d en vorigen echtgenoot, welke bij
bet aangaaiiVaüëên tweede huwelijk moet worden overgelegd, ka n
niet door akten van bekendheid of andere bewijsmidd elen v er vangen
,V'orden. (H. G. 'I'. R 2!11,"29Tëiï'296:} -

De bij bet aangaan van een tweede huwelijk gevorder de ak te,
waaruit het overlijden van d e n vorigen echtgenoot moet blijken,
behoeft niet van den burgerlijken stand te zijn, indien ter plaatse
van het overlijden geen burgerlijke s tand bestaat. In dit geval is
eene akte van over lijden of begrafänis, opgemaak t naar den ter
plaatse gebruikelijken vorm, voldoende. (H. G. T. R. 291, 294 en 297.)
(5) Wanneer h et huwelijk van personen beneden 21 jaa r is ontbonden vóór zij dien leeftijd bereikt hebben, keeren zij niet tot den
staat van minde1jarigheid terug.
Zoo wordt ook iema nd die venia aetatis heeft gekregen , in d e
akte genoemd als mecrdei:Jang . (Houtaar, blz. 94.T

De opgaaf van den ouderdom was niet voldoende; ook de staat
van meer- en minder,iarigheid m oet in aanmerking komen om r ek ensch ap t.e geven waarom ie mand, die nog geen 21 jar en oud is, maar
venia aetatis beeft, na bet overlijden zijn er ouders zonder toestemming trouwt. (Opzoomer B. W. I , 70.)
Ingeval iemand, die wegens verkwisting onder curateelc staat,
trouw t, dan moet de akte ook vermelden dat de curator en de toeziende
curator (hier de Weeskamer) toestemming geven. (Houtaar. b lz. 94 .)
Wanneer bij de vol trekking van h et huwelijk van een meerdel'jarige, die den leeftijd van 30 jar e n nog niet heeft ber eikt, de moe~cr
niet verschijn t, moet. in de akte vermeld worden dat de toestemmmg
der moeder gevraagd is. (T. R. XXXV, 187.)

1

(6) Vermelding van beroep en wo0nplaats van overl ed en ouders
wordt onnoodig geacht; het is vold oende wanneer men achter d en
naam doet volgen ove1·/eclen.
·

(7) Het vierde punt van dit ar tikel moet aangevuld worden in
dien ;.:in dat behalve de toestemming der voogden ook die van den
curator .fil!_l;oeziende n curat..Qr noodigfSvoor hem, die uit hoofde van
verkwh,ting onder curatecle is gesteld. (v. cl. Helm, blz. 317.)
oud~ 1

die mondeling hunne toestemming geven tot ce~
zijn geen verschijnende partijen. Hun ouderdom behoef t
alzoo niet in de huwelijksakte te wor den vermeld. (Gem. Stem, No.1623.)
De

buwel~ik

De n a men van den voogd en toezienden voogd (hier de W eeskamer) behoeven in de huwelijksakte n iet vermeld te worde n, omda t

137
zij n iet behoor en tot de verschij nende partijen . (Gem. Ste m, No. 2172
en Har1 man, blz. 53). Vaillant is vau ecu a nder gevoelen en rangschikt onder de parti,ien ook clegcn en , 1celke cene toestemndng vei·leenen. Ter wille van de duidelijkheid ach ten w ij de vermelding
der namen van den v oogd eve nwel n ood ig.
(8) De tusschenspraken v1111 cJ en rechter , die zich kunnen
voordoen, zijn omschreven in de al'lt. 38, 4.0, 41, 42, 59 en
70 B. W .

(9) De gevallen, waa rin dis pensaties kunnen wor den verleend, zijn te vinden in de a r tt. 29, 31, tl 8, 54, 56 en 79 B. W .
(10) Hieromtr ent handelen de a rit. 5.J. tol en met 59 va n dit
r eg lem ent en de a r tt. 52 en 70 B. W .
(11) Zie art. 60 van dit r eglement. en a r t. 80 B. W .
(12) In de pra k tijk w or dt steeds een geboorte-extract over gelegd va n het te erkennen kind, wat vooral ge,vcnsch t is voor
den juis lcn geboortedatum en v oor de spelling van de voornamen.
Over het dikwijls voorkomend e v er schil in schrij[wijze v an clen
naam der erk ennende moeder in de hu welijksakte en in het geboorte-extr a ct van h et kind , ha ndelt ar t. 336 Ned . B. W. ( ~
art. 281 Incl. B. W., onder h et h oofd "erkenning" .) (Houtaa.r, 94.}

Daar volgens vV. 1483-191 c. hu welijksak ten niet kunnen
worden aangevuld met de erkenning van n atuurlijke l;indere n,
inrlien niet blijkt dat de erken ni ng bi.i de hu wclijksvollTekking
beeft p laats gehad, is h et aan te bevelen, dat belanghebbenden
<lunrop wonlen atten t gemaakt.
\i\' anneer in de a k te van geboorte der kinder en, die men
slaand e huwelijk ·we nsch t te wettigen, geen erkenning cl oor tien
vader of door de moeder h eeft plaats gelrncl (men denke slechts
aan eene verplich te inschrijving van ecne g eboorte eens k inds uil
een Europees che moeder , doch wnnrbij g een e gelijk tijdige erkenning behoeft plaa ts te hebben ) , dan moet de er kenning in de
huwelijksakte opgenomen worden.
(13) Zie aant. op art. 71 B. W. , ha ndelende over de toes temming tot h et aangaan van een huwelijk door officier en ' 1 a u
de L and- en Zeemach t en door minder e militai r en van de L andmacht.
(14.) Uit het voor schrift dat h et ber oep der getuigen verrnelrl
moet w orden, volgt ni et rech tstreeks da t, zoo zij geen ber oep
h ebben , hierv::m melding moot wo rden gemaak t, doch h et is nuttig
om te bewijzen , dat in dit opzich t geen verzuim is gepleegd.
(G cm. Stem , No . 1501.)

Als geen bloed- of aamrer wan tschap bestaat tussch en getuigen en pa rtijen beh oeft het negatieve ni>et in de huwelijksakte te
worden vermeld. (Gem. Stem, No . 1815.)
Ook v a n n a tuu rlijk e, n iet
van bloed- of aan v01·wanlscbap
cl och die aan vaderszijde niet,
b eginsel d er a nt 41 Ht. B. S. en
H. van Houten, Burg. Stand.

erk ende ki nderen moet de grnad
aan mocder szijrlc worden Yermeld,
omLlat dil strijden zoude met h et
~87 Incl. ~ . W. (Gem. Stem, To. :?:?09.)
11
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D evenen die reeds in een a nder opzicht bij h el verlijden
der ak~ teg'enwoordig zijn, kun nen geen getuigen zijn, b . v · de
nuler, die bij een hu welijk toestemming moet geve n ;. doch ûe
vader van dengene der partijen , welke boven de 30_. ,1a ren oud
is, kan een der getuigen zijn, omdat in dit geva l z1Jne toestemming niet ver eischt wordt.

Art. 62. Rt. 8 . S" ·w anneer een lwwelij k bij gevolmach tigde ('1) of
wel in een bijzond er huis (2) voltrokken wordt, zal van die omstandigheid uitdrukkelijk meldin g in de akle (3) 'rnrden gemaakt.
(1) Art. 78. B. W. De qanstaancûi echtgcnooten zijn w·pligl, bij cle
voltrekking va11 hun huwelijk in persoon voo1· den mnbtenam· van den
bu1·gerlijlcen stan d te vei·schijnen.
Art. 79 . B. W. !Iet zal aan clen Gouve1·11en1·-Genercial m·ijslaan
om, uit hoofde uin gewigtige reclenen, aan partijen te vergtmnen hel

hiiwelijlc door eenen b~jzoncleren bij authentieke akte (model M. M.) gevolm~tias.le te mogen volli'elcken.
.
. "
nclien de l,astgeve1·, VOO?' dat hel huwelijk voltrolclcen lS, wettigl1Jlc
met eenen anderen pe1·soon mogt z!jn in den ~cht geti:eden, zal het
huwelipc, bij eenen gevolmagtigde volt?'olclcen als niet gescliicd beschouwd
woi·den.
E en model va n h et r ekest om vergunning h et huwelijk door
een gevo~tigde te döëfi'Vo1trekkcn, is te vinden in model L. L.
Voor huwelijksaangHlc en huwelijksvoltr ekking lm n men m~t
éé11e volmacht volstaan, omda t art. 23 B. Yv. ( = a rt. 24 van th t
reglement) een voor sch rift van orde is, dat alleen gelöe11 kan
voor de volmachten, di e overgelegd z ijn. Daaruit kan niet wor den afgeleid, da t voor hctgee11 in h et wc11en der zaak ééne h anhu welijk svoltrekkin g twee volmachten zouden
deling is moeten worden gegeven- (Gem . Stem, No . 1160.)
Een huwelijk bij l astgeving is a lleen geldig, _ing eval .d e
lastgever ten tijde van de huwcl ijksvo ltrek~dng nog 111 1even ~~·
Wanneer de bruiderrom vóór de voltrekkrng van h et huweli3k
mocht overl eden zij~, dan is er geen h uwelijk gew eest, omdat
een huwelijk met een overlede ne eene onrnogelijkh eicl is . -w01:~1 t
de lastgeving h er roepen en de lasthebber voltrekt hel huwel13k
toch , dan kan nietigvcrk]ari 11g v an di t huwelijk gevr aagll wo r den krachtens art. 142 R. W. (= art. 87 Incl. B. W.), cla1;1r
eener zijrls de v1·ij e toestemming ontbreekt. En eindelijk. moet,
evenals hel a r tikel a angeeft, h et huwelijk als niet gesch ied beschouwd wor den, indien de lastgever op h et oogenblik cl er vol tr ekking geen geldig huwelijk meer kon aanga.an. (I-Ioutaa1',
hlz. 91.)

Is de lastgever builen des lasthebber s welen overl~cl~n , dan
zijn de bepalingen omtrent de over eenkomst van l aslgevrng toepasselijk (zie de a rtt. 18% en 18-14 B. W. = a r tt. 1818 e n 1807
Incl. B. W .) en moet het huwelijk zijne gevolgen hebben. ~(De
Martini ad a rt. , Mr. Opzoomer, Aant. Bnrg. Wetb . I , P· 4o.)

Een Oost-Indisch officier verleende die vol macht zonder daarin
tien naa m der aanstaande vrouw te noemen. Dit geschiedde wel
in de toestemming tot het huwelijk, door den Ch ef van h et
Ind isch e L eger, alsmede in het verzoek schrift om 's Kon ings
ver g unni ng, die echter officieus geweigerrl werd om het gemis
van den naam der bruid in de volmacht. Hiertegen werd opgemerkt, dat: l e. dit zeker wel meer zal voorkomen, omdat vaak
rl e wils uiting der vr ouw eerst kan worden uitgelokt als de olficier weder in Indië is; 2e. noch uit de geschiedenis , n och uit
art. 13-± B. W. ( = ar t. 79 Ind. B. vV .) bl ijkt, dat de n aam in
clc volma.cht moet worden vermeld, en 3e. de n aam, _in h et rekest
aan den L eger-Commandant staande, den wil des lastgevers uitcl rukte, waardoor de lasthebber h andelde ln·achtens bijzondere
,·olmacht, opgenomen in een a lgemeene. Namens de Regeering
g a f de Officier van J ustitie te ken nen , dat aan h et verzoek njet
kon worden voldaan . (W. v. N. R., No . 836.)
(1) Art. 76. B. W. Zooctls het is gewijzigcl b(i Staatsblad 1901 No. 353.
Jlet lmweljjk zal in het openbaCl1' in hel gebonw, waa1· de akten van
den bm·ge1·l!jlcen stand 11:01'Clen opgemaakt fen 0 erstaan van den nmbtenaCl1' vnn den bm·gerlfilcen stand d ei· woonplactls van eene dei· beide
pa1·tijen, worclen volfrolcken en in te,qenwoorcliglieid van twee getitigen,
h etz~j nabcstctanden of v1·ee111de rnanspersomn, den oitdenlom van een
en tw'i?itig ,jaren be1·ei/ct llebbenclc en in Neclerlandsch-Indië gevestigd.
Alzoo behoeft het huwelijk niet voltr okken te worden ter
plaatse, waar de aangifte is geschied .
1

(3) Een model van een akte van h uwelijk bij gevolrnachgegeven in model XI. (§ ~2 T.)
·wanneer partijen verhuizen, nadn.t de afkondigingen hebben
plaats gehad, kan h el huwelijk worden \·ollrokkcn 111 hunne
nieuwe woonp laats zonder daar afkondigi ng te doen, omdat uit
h et verband der artt. 107-109 en tl1 B. \V. (- a rlt. 52-53
Ind. B. W. en a r t. 55 van dit reglement) blijkt, tlat deze moeten
plaats hebben daar waar partijen wonen o[ voor minrler dn n zes
maanden gewoo n d hebben op h et oogenblik dat zij de huwelijks·
nangiftc doen. (Gem. Stem, No. 2017 en Houlaar, blz. 88 ; ?.ie
verder de aanteekening op art. 61 van dit reglement.)
1igdc vo ltr okk en wordt

De w et zegt in art. 71 B. W. (zie hi crvoren), dat de toestemming der personen , die aldaar worden opgenoemd bij de
huwelijksakte, kan gegeven worclc11 en hieruit volgt, volgens
V a i llan l 11. p. 54 en Gcm. Stem, No . 2282, jaargang 1895, dat
wn.n neer degen en , die hunne toestemming geven, daarv oor bij de
n.k lc lcgcnwo or dig zijn, zij niet tot get uigen genomen kunnen·
worrlcn om de huwelijksvoltrekking met de daarbij vernisch tc
form n.li tcitcn te bevestigen , zoodal b.v. de vader, clie zijne toestemmi ng bij de hu welijksakte ve rl eent, niet een der hierbcdoe1clc
..
getuigen kan zijn.
Deze leer is echter verworpen b1J arrest van den H oogen
Haad van den 18 Mei 1847, Weekblarl van h et recht No . 825, op
O'rond dat bij de huwelijksakte locslemming gevende vaders of
~oo<Ydcn n iet begrepen zijn onder cle partijen in die akte en
h nn~c ui tsluiting of onbevocgrlYcrklaring om daarbij getuigen le
z i.in bij geene stellige wetsbepaling is uitgesproken. (Mr . cle J ongh'!'\
n. W., blz. 18.)

.
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Vree-melen. Dat zijn niet vr eemdeli ngen, ma.ar zooclanigen, die
geene nabestaanden zijn. (Mr. Vaillant, blz . 276.)

Eene minder jarige wordt door hu wel ijk meer derjarig (art. 330
Ind. B. W.) . Hij kan daar om echter nog geen getuige zijn bi.i
een huwel ijk, want êfaartoe word t ni et vereischt, cla.t men meerder jarig zij, maar dat men den ouderdom van 21 jaren bereikt
bebbe. (Brondgeest aant. op het Incl. B. W" blz . 53.) Art. 77. B. W. I ndien eene cler pm·tijen, uit hoofde van een bebehoo1·lifk bewezen wettig beletsel, ve1·hinde1·cl w01·dl zich nam· het gemelde gebouw te begeven, zal het lwwelij!c kunnen worden volf!rvlcken
in een bijzonde1· huis binnen htt ressort van clen ambtenam· van den
bu1·ge?·lijken stand.
Bij de huwelijksakte zal fri dat ge?;al w01·den mel<ling gemaakt
van de oorzaak wPllce dact1·toe heeft aanleiding geg'eVen.
De beoo?'lleeling dei· wettigheid van het beletsel, in dit w ·ti/cel vermeld, wordt aan den ambtenam· van eten bw·gerUjlccn stcwd overgelaten.

De ambtenaar van den bul'gerlijken stand, die om eenige
andere reden dan de verhindering van een der aanstaande echt·
genooten , om zich naar het gebouw, waar de akte n van u.~n
bmgerlijken s tand worden opgemaakt, te begeven, een hu wehJk
elders voltrekt, b~an.t eene overtr eding van art. 77 B. W ·
(R. v. J" Pa d. T. R. XI, 312 e. v.)
Om geen andere dan de bovenvermelde rede nen mag .cle
ambtenaar van den burgerlijken stand een huwehj'k elders ·voltrekken clan in het gebouw waar de akten van den burgerlijken
stand worden opgemaakt. (T . R. XI 312 e. v. )
Het woord "beletsel" omvat hier volgens het antwoord der
regeering bij de behanrleling van dit artikel zoowel de gevallen
van physieke onmogelijkheid als andere wettige redenen van
verhindering. Voorduin II, p . 236, v. d. Voort I, p . 108, Verweert, p . 107, Rechtbank Zwolle 6-9-1860 bevestigd bij arrest
Hoogen Raad 1 Maart 1861 .
Op d~ vr aag : "Hoc, zoo de ambtenaar van den burgerlij·
ken stand weigert om het huwelijk in een bijzond er huis te
voltrekken", beantwoor dt Vailla nt in zijn handboek voor tlen
Nederlandseh en Burgerlijken Stand :
" Daar de wet geen middel aa n de h and geeft , om tege n
zijne beslissing op te komen, zoo gelooven wij da t men in
dezelve dient te berusten. "
De ambtenaar kan niet slechts, maar moet beoordeelen of
het beletsel wettig en goed bewezen is; is er levensgevaar, dan
rooet hij zich tegenover il en Oföcier van Justitie verantwoorden
door de verklaring der betrekkingen en getuigen; is hij bc1l.rogen, dan moet hij den Officier van J uslitie daarvan mededeehng
doen. (Rechtsg. Bijbl. p. 215, Schuller en Sassen ad art.)
Het beletsel - alleen kunnende bestaan in den lich amelijken
toestand van eene der pa l'lijen, door onaes teldheid of ëëne dergelijke' oorzaak
moet blij1cen_!!it e~n op- zegel geschre\:-en
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certificaat van den geneesheer, die den lijder behandelt, of van
~ ànder daar toeooor Oën :unl5fënaar van den burgerl ijken
s tand verzochten deskundige, welk cerlificaat bij de 3tukken moet
worden over gelegd . (Van Heusden, Handb. B. S" p. 43 ; Vuillant, p . 277.)
Daar de wet gebiedend vooropstelt, dat het huwelijk in het
hui s der gemeente (m Nëûëflandsèh-Indië in lïet gebomv, - Wääi.7
\Ic a.kten van den burgerlijken stand worden opgemaakt), moet
de ambtenaar, die daarbuiten een huwelijk voltrekt, ook met bet
oog op zijne strafrechterlijke aanspr akelijkheid voor zich zelf de
zekerheid hebben, dat hij van genoemd voor schrift kan afwijken .
D it is ook het gevoelen van Mrs. De Pinte, Diephuis, Asser en
Van Heusden. De wet bepaalt evenwel niet op welke wijze het
beletsel, om zich naar hei huis der gemeente te begeven, moet
bewezen zi,in, noch wie dit te bcoordeelen heeft. Het ligt echter
in clen aard der zaak, dat zij dit den ambtenaar heeft overgeln ten. (Gem. Stem. No. 1997.)

b. Van de overschrijving der akten van huwelij ken welke buiten 's lands
worden voltrokken .

Art. 63. Rt. B. S . De overschrUving van de akten van buwel\jk
bui len 's lands ove reenkomstig de bepa lingen van art. 83 ('1) van hel
Burgerlij k W e tboek aangegaan, zal in de loopende registers van de
woonplaats der echtg·en ooten plaa ls hebben.
(1) Art. 83. B. W. D e buiten 's lands, hetzij tiissche?i fJ}g_ezetme:n van
Nederl<indsch-Inclië onderling, hetzij tusschen dezen en ancle1·en aangegane lmwel[jlcen, zijn '!:an waai·de, indien <lczelfcle voltrokken zijn nam·
clen vo?'ln welke geb1'llikeUjk is in het lan d waa1· de volt1'eklcing/iëëTf
plaats gehad en cle eclitgenooten clie mgez etenen van Nederlandsch-Indië
zfjn niet hebben gehandeld tegen de bepctlingen in cle• em·ste a.fdeeling
·i;an dez en titel 'l:ermelcl, (artt. 26 t/m 49 B . IV. op blz . 85 t/m, 111.)
Art. 84. B. W. Binnen het jacw net terugkom.st der echtgenooten
op het g1·ondgebied in Necle?·lanclich~In~'i ë, zal cle cikte vctn !.mwelijksvoltre!cking bniten 's lands aangegacin, in het o~enbaa1· huwely ks·register
~ lmnne woonplaats m oeten worclen ovagesc weven .
Ingezetenen. vVant zoo een der echtgenooten, b.v. de vr ou w,
ee11 0 vr eemde was, zoo wor dt de geldig hei d van het huwelijk ten
ha ren aanzien niet naar onze wet beoordeeld. (De J ongh aanl.
op h et art.)
Ec11 ingezeten van Neclorlt.wclsrh-Indië tijdelijk b.v. met verlof
builen deze gewesten vertoevende, blijft rn~ezeten van Nèë.lerla11clsch-lnclië. Treedt hij elders in het huwé ijk, dan zal art. 84
H. W. moeten worden opgevolgd. (Aant. Brondgeest op het art.)
Nact1· clen vo1·m. Het huwelijk is
is in a cht genomen , daar op dat
nietig heid is bedreigd, of w anneer
geen wettig huwelijk naar de w et
voltro kk en is. bes taat. (De Jongh

nje\ ig wanneer die vorm niet
ver zuim in het vreemde l al1l1
het van dien aard is , dat er
vau hel la nd , waar hetzelve
aa11L op h el art.)
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aldaar gelden op het stuk der hoedanigheden en voorwaar den,
welke vereischt worden om een h uwelijk te kunnen aancraan.
0
(N. R. Ct. van 18 Mei 1890, zie van den Helm, blz . 357.)
Volg ens arL 138 Ned . B. W. behoeven akten van huwelïken
in de Koloniën door Nee er an ers om!.erli ng of met eene ing~
zclcne dier Koloniën n.angcÎaan , nimmer binnen het moederlan<l
Ic wo rden overgesclueven. 'f. R. ~ru H9v .)

H uwelijken in de Stmils Settlem ents. Offici eel wo rdt thans door
onzen consul-generaal te Singapore bericht, dat i n het vervolg
door den gouverneur der Str ails-settlemen ts creen dispen satie (tl e
zoogenaamde " special liccnse") meer zal w~rden verleend, van
de vervulling van formaliteite n voor de huwelijksvoltrekkinrr daar
te lande, tenzij partijen 'het over tuigend bewijs lever en, dat"'tege11
h un voorgenomen huwelijk geen wettelijk bezwaar bestaat, en
hun verzoek om dispensatie beh oorlijk m oliveer en.
_ Het komt namelijk h er haaldelijk voor , dat ingezetenen van
Ncderlandsch-Jndië, die een h uwelijk wenschen aan te g:.u m, tlil
laten voltrekken te Singap or e of Peuang, veelal omdat aan een
h_t~ welijksvoltrek king daar te lande slechts weinig formal iteiten
zijn ver bonden, terwijl par tijen van het ver vullen van die form~~iteiten bovemlien
nog grootendeels dispensatie kunnen verkr1Jgen .
T ot dusver placht elke aa nvrage om dispensatie gereedelijk
te worden ingewilligd, maar de tegenwoordige gouver neur is niet
g~nege? om daar mede voort te gaan, omdat de mogelijkheid van
m1s brmk niet schijnt uitgesloten. we nsch t zooveel mogel ijk te
voorkomen, dat daar te la nde huwelijken wor den gesloten , wa!'trvan de wettigh eid later zou ku nnen worden betwist.

[-Ietzelf<le Hooggerechtshof besliste vroeger in den tegenovergeslelden zin en wel dat het huwelijk door eeu ingezeten van
Neclcrl anclsch-Inclië in het moederland gesloten nieL kan gezecrc:t
worden buitenslands te zijn voltrokken en behoeft dus niet v~l
gens arL-S4 B. W . in Nederlanclsch-Indië te worden ingeschre·
, ( 11. ('l'. R.
IV, 314.)
Hei verzuim hier van maakt echter bet huwelijk niet nietig,
daa r de wet rlie nietigheid nergens uitspreekt. De erfgenamen
kunnen zelfs na het overlijden der cchtgenooten Yer zoeken , dat
de inschrijving alsnog plaats v inde. Daar echter h et huwelijk,
zoolang rle huwelijksakte in Nederlandsch-Indië niet is over geschreven, niet wettelijk bekend is, moeten de erfgenamen, die
z:ich bij h et overlijden van een der ecbtgenooleo in h et bezit
hebben gcsleld der nul:tlenschap, als bezitter s te goeder trou w
beschouwd worden . (De Jongh aanL op het ar t., Hoi Amster rlam 4 Nov . 1884. P aleis van Justit ie No. !10. Gem. Stem, No. 1354.)

Een model der akte van inschrijving van een te Penang of
Singapor e tusschen Necle rla n clsch -Tndis che in gezetenen vol trokk en
huwelij k is te vinden in model La. Kei.
Echtgenooten, clie ingezetenen ·van Nede1·lanclsch-I ncUe Z'~jn. De
ambten aar van d<' n bu!J5erlijken s t:tnd is rn1:Q!ic..bt_ilei_!Jsch_ri,jving _te
weigeren der buitenlands rhe huweliiken van vrecmdelin 5cn, die
na het voltrekken van h un huwêliDc in NetlerÏandscfi-l nciffi z ij11
komen wonen. omdn.t ûc registers va n den burgerli~n stand i n
leêteriandsch-Indië niet bestemd zijn tot inschrijving van cl!<e
bmtenla nclsrbe nnvelijlt.saklê"'(fie men er in opgenomen wensrht
te zien , ma ar a ll een va n de zoorl:_i21ige die zijn opgemaak t bij d ~
vo ltr ekk ing van een huwelïk tussche n i11gezetenen va n l erlerla nd'sch-l ndië ~I er m g o
ussc en dezen en vr eemdelingen.
(Hem. Stem, No . 20t4.)

De ee r"te afdce~iug Ynn den ti1el, waar va n sprake is in de
laatste zinsnede van art. 83 B. \V. , omvat de artt . 27 t/m 49
B . W., die te vinden zijn op blz . 85 t/m ll L
In§_ch1·~ji;ing cle1· bu'itenlcinclsche lwwelijlc.<1alcten ljnner1:....li et jam· ?~a
te:l'Uglcomstin Neclei·I anclsch-Inclië. Het Jiooggerech :shot' i11 N erl erl::u:;dschIndië heeft beslis t, c1.'1t Ne1lcr) a nd in _ dgn ~in rler wet ook tn l
l~~t ?u itentrnd behoor t en dat art. 84 B . W . dus o ~toepasse
I1.1k ls. op alda a r g esloten h uwep,i~e1 1. Zij ech ter , d ie de akte van
hun m Nederland ""Völîr okken m wel ijk niet binnen het jaar na
li?nne terugkoms t in Tnclië h ebbe n doen overschrijven , beh oeve n
7,)(·h Ai et onJ?;erust te make_n dat hun hu wel ijk daar om ITi i ûêi'til
met van kracJîtjs; aJfeen we rken eventueel de huwelijksclrn
voor waar den ni et tegenover derden en is de termijn nog n iel
beginnen te l oopen binnen welken door de rden nietig-verkl a r ing
:an het huwel ijk kan worden gev raagd, daar het huwelijk zelf
1 s van. w~ard e indien de in hel buitenla nd gebrui kel ijke vorm
~aar IS. .. m .. nc-hl. geno men c11 rle echtgenon len, rlie i ngezetencn
v.in I nche z1311 , m et hebben gehandeld tegen Je bepalingen, di e

Het overschrïvcn s taat in gg_cn verband tot het wezen des
en zijn welt ighcicl is bij geen wetsartikel daarvan
nffi'i ïn'R"ëTijk gemaald. (H ooge R aaèl 9 Nov. 1841.)
hu we i:i <s

1

De termijn voor de overschrijving eener buitenlandsche
hmvelijksakle is niet ii1 dien z:in vastgeslelcl, tlat na verl oop van
rl r n t i,id Yn n een jaar geenc ovel'schrijvi ng meer plaats kan hehlicn, cloch flan aJJec11 op <LUlori;:alie \"lt n den Haad van J usti tie,
tot wir11 bela nghebbenden zich hebben te wenden, ingevolge
art. 13 en 14, opgenomen als aanL op art. 27 Regt. B'. S.,
blz. 25. (Opzoomer B . W. I, 135, 136.)
Hel ver zoek , dat de a mbtenaar van den burgerlijken stand
wonlc ~emachligd een in den vreemtle aangegaan h uwelijk
a ls11og jn de registers over te sch rijven, is onl\·ankelijk, ofsch oon
rle daartoe gestelde termijn van een jaar verstreken is. (Rechthn 11k Anic;tcrcl::un 9-4-1869.)
I n het huwelijks1·eqist m· van lwnne woonplaats. Uit de woorden
Vfl 11
ar t. 84 is Op té maken, dat de ,.laatste gemeene woonplaats"
der crht..,.cnooten wordt bedoeld. ( B ijdr. vn.n rechlsgel. 1881, 105.)
l lcl "\s onverschillig waa r de ovel'schrijv ing gedaan word t,
i ndien de ech tO'cnooten gedurcnrle hel jaar na h u11 ter ugkeer in
Nrd erla nrlsrh -I 1~d i ë hu nne woo npln a Is nu hi er cla11 daar vcstigcu,
omdat in dit geval de planls v;in hnn werkelijk verblijf voor
woonplaats wordt gehouden. (Mr. Diephuis, B urger\. recht 1:132.)
Een hu wel ijksaktc buitcnslanrl s in den vorm opgemaakt en
i 11 de rc~isl ers van clc11 burgerlijken stancl overgeschreven . is
een wctti~ bewijsmicldel om. V<Ln clnl h uwelijk te doen blijken.
(Hooge Rn arl 2ï ~fci 18-Hî.) !\Is rlc aklc niet is overgeschreven
v.ulle11 de crhlgcnootcn het huwelijk lnter niet kunnen bewijzen.
('-it·llll ll rr atl ar t.)
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Het model van
in een neemd land
welke 0\7 ei·s chrijving
ment in de loopende

teekening worde gedaan op den kant der huwelijksakte, hetwelk
op de volgende wijze k an geschieden:
rBij YOnnis van den Raad van Justitie te . . . .. van . . . . .
"in hooger beroep b ekrach1ig d bij arrest van Hoogg·erechtshof va n
"den . . . . . en w aar van ouder dagteekening van . . . . . in de
n register:; van den burgerlijken stand te . . . . . . inschrijving is
~ gedaan, is het in deze a kte vermelde huwelijk tnsschen (voornamen
"en namen) d er gescheiden echtgenooten ontbonden: waarvan deze
"aanteekening is gehouden door mij a mbten aar van d en burgerlijk en
. stand (Griffier bij den Raad van Justitie) te . . . . . ."

de overschrijving der akte van een huwelijh
a a ngegaan , wordt gegeven onder letter K. ,
naar aanleiding van art. 63 van 'h et r egler eg isters m oet geschieden. (§ 2ö 'I'. 1

D e over schrijving geschiedt nadat de akte van de vereiscbte
legalisa tiën voorzien rn ver taald i:;, zie model Ka. Beide het
oorspronkelijk stu k en het op zeg. 1 van f' 1.50 gesc hreven
trans laat moeten bi:j de ingeschreven a kte gevoegd worden .
(Vailla nt 301 .)

N . N.

Het verzoek om overs chrijving moet van de bela nghebbenclen
uitgaan , niet van bet openbaar gezag en de kos ten van translaat
enz. moeten door hen worden gedragen, omdat er g een openbaar belang bij betrokken is . (Gem. Stem, No . 1757.)

Bij het doen der inschrijving v;m on tbinding eens huwelijks
worde niet vergeten dat vvlgens ar tt. 205 en 221 B. W. deze inschrijving alleen kan g eschieden binnen den tijd van zes maanden, te
rekenen van den dag, waarop dat vonms voor geen wettelijk beroep
vatbaar is. Blijkt het dat die tijd verloopen is, d an moet de a mbten aar van den burgerlijken stand de in:Sch rij vin g- weig~.

c. Van de akte van echtscheiding.

Art. 64. Rt. B. S. De akte van inschrijving eener ech tscheiding
zal bevatten:

Art. 205. B. W. Het vomi-is waa1'bij de ontbincling is idtgesproken,
moet in de registers i:an eten biwge1·lijken stand u:onfon inyesch1·even,
op dezelfde wijze en op clezelfde straffen als, ten aanzien cler echtscheiding
bij m·t. 221 is bepaald.

1e. de rno rnamen, de namen, bet beroep en de woonplaals der gescheiden echl genoo len met vermelding wie hunner de inschrij ving vordert;
2e. de vermelding van het vonnis, waarbij de echtsclieiding is uitgesproken, van hetwelk een afschrift aan het register zal blij ven gehecht;
3e. de verm elding van het geluigschri ft van den griffier strek kende
lot bewijs da l tegen he t vonn is door geen we ttig middel kan worden
opgekomen.
Die akte zal volgens hare dagteekening in het hu welijksregister \\·orden
ingesch reven, en zal daarenboven de parlij, die de echtscheidin g lteeft
verkregen , verplicht zijn te zorgen en de andere be voegd zijn te vorder en
rlat daar van aanteekening· worde gedaan op den ka nl der hu welijksak te('! ).

Art. 221. B. W. H et vonnis wam·bij cle echtscheiding is uitgesp1·oken
moet ten ve1·zoeke van beide pw·t~jen, o.f van eene derzelve, 'in cle 1·egisters van den biwge:i·li;jlcen stcincl hunne:i· woonplacits worclen 'ingeE hteVe?J, 1äterlijk binnen clen t'i;jd van zes maanden tu ·eke?ien van
cle?i clag wam·op dat vonnis voo1· ,qeen wettel·{jlc beroep vatbam· is.
Indien de inschrijving binnen dien termijn niet is geschied,
vervalt daardoor de kracht van h et vonnis, waarbij de echtscheid ing
is uitgesproken en kan die om dezelfde redenen niet opnieuw
worden geëischt.

H et vonrds van cchtscheicl'ing. Daar art. 64, Hegt. B. S. a lleen
d e vermelding van het vonnis in de akte en de vasthechting van
e en afsch rift aan het regi ster vorder t, terwij l in a rt. 221, de inscbrijvin<Y van h e t vonnis in de register s van den bmgerlijken s tand'
woi~dt verla nO"d 1 men wel zal doen, ten einde zooveel mogelijk aan
beide bepa lingen te voldoen, met in de ak~e. den hoofdinhoud van
b et vonnis te vermelden: den Raad van Just1t1e d oor welken hetzelve
is gewezen, de dagteekening der uitspraak, ~oowcl als d_er beteek e ning , den g rond tot echtscheiding, welke m hetzelve is aan~.e
wezen, en einclelijk d e r cc hter l\ike uitspraak , w~ardoor bet !Ju wel.IJk
i8 verklaard ontbonden te zijn. Na de aan hechtwg- van het afschnftvonnis het nog over te schrijven in de registers kan tot nict8
dienen . (Vailla nt 314 Diephuis B. R. 1, 136 en v. d. Hel m aant. op
de gemeente wet :23.)

(1) H et burgerlijk r echt maakl ondersch eid lusséhen eene
echtsc·heiding en eene o ntbindin g des huwelijk s n a de sch eiû ing
va n tafel en bed. Dit ond er scheid is bij het onderhn.vig reg lement geheel over bet hoofd gezien en h etzelve spreekt a lleen
vn.n. echt~~h.eiding . Er bes taat . echter geen de mins te twijfel oi
cl~ ins chri.JV1ng van ccne ontbrnding des huw elijks, n a ue sch ei di ng van taf.el en bed, moet op de zelfde wijze p laa ts v i n•l en nls
die eener ech tscheiding ; immers art. 205 B. W. s telt vust , dal
het vonnis . waarbij de on tbinding is 11itges proken, in de registers van den burg erlijke n sta nd moel worde n inges chreven , op
il e;r,clfd c wijze en op dezelfd e straffen als ten a an zien der e('ht,.;chcicling bij a rt. 221 bepa ald is . Dil wordt ook n og duidelijker
rlo_o r b et slot van
23 cler toelir hling bevestigd , w elke § aldu s
1.~1dt : De over s chrijving der a k te van ontbinding van h et huw e~1Jk, waar van een model ouder No. X II wordt gegeven , geschiedt
1 n cle loopen de regi ster s .
D e partij die de echtsch eiding h eeft verkreO"eu
is v erpli cht
0
te M r gen en rle a ud ere bevoegd te vorder en , da t daa r v an aan-

Dat ten aanzien van den tijd, binnen w elken bet v onnis moet
worden i n<Ycscbreven onderscheid moet worden gemaakt of hetzelve
een contr~dictoir (o1; tegenspraak) clan w el oe ü b\j v~rst~k (buiten
tegenwoordigheid van de11 g·edaagde) gewezen . vo nms is. In het
eerste o·evnl moet de insc il L'ij ving plaats hebben binnen zes m aanden,
te rek~nen van den dag, waiu·op h et vonnis voor g-eeu wettelijk
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beroep vatbaar is, a lzoo b innen zes maanden nada t een ter mij n van
drie maanden, te rekene n van den dag, de r beteekening van be t
vonnis he tzij a a n den pcrsoou, hetzij aan de::;zelfs woonpl aats, vers treke n is, voor hen die op Java zijn ; d an wel b innen zes ma anden,
nadat een te rmijn rnn zes waanden ~elijke. b eteekening is ve rs treken, voor ben, d ie woonachtig zijn , op een eila nd van Kede rlandscb-1ndië, niet b eboorencle tot een residen tie, welker hoofdplaats
op Java is gevestig d. (Art 334, B. R V.) In het tweecle g eval r eg el t
zich de tijd der inschrijving naar hetgeen bepaald wo rd t bij a rt. 90,
R. R" houdende, tlnt YOnnissen bij vers tek , w aar va n de ten ui tvoerlegging nie t begon nen is b i11n en één jaar na der zelver uitspraak ,
als n iet gewezen zullen beschomrd worden. Daar n u d e ten uitvoerlegging van een vonni s va u echtscheiding uiets anders is da n <le
inschrijving van dat vonn is in de r egisters van den bu rger lijken
stand, zoo volg t daa rui t, dat die inschrij ving niet meer k a n g esch ieden,
wanneer seclert de rechterlijke uitspraak, één jaar is ve r loo pcn.
)len zal in g eval van een b ij v er s te k gewezen vonnis, wijde r:; he t
slot van No. 1:l van a r t. 64 .B. S. moeten lezen a lsof er s tond : "dat
tegen het vonnis bij vel'stelc cloo1· geen wettig middel is opgekomen,"
en de par tij alzoo, die liet te r insc hrijving aanb'eclt, daar b ij m oeteu
over leggen eeu getuig sch rift vau den g r iffier , dat op zijne registe rs
geene aa nteekenin g van ver zet tege n da t vonnis gedaan is, want
zoo me n de letter der Wet volgde zoude d e insch r ijving va n een
vonnis van ec htscheid ing bij verstek onmogelijk zijn , omdat bin~en
een jaar na de u its praak d e tenuitvoerlegg ing moe t bc·gonn e n ZIJ D ;
die tenui tvoerlegging i n di t g e val , nie ts a nde rs, dan de in schr ij ving
zei ve is, en hier uit d us volgt, dat d e g riffie r, v óór die inschr ijving,
g·een getuigschrift kan a fge ven , da t tegen bet von n is door geen
wettig m iddel k an w or den opgek omen, d ewijl d a t middel tot op b et
oogenb lik der inschr ij vin g bestaat. (Vide Vailla nt, l.i" p. 311, v ,
Dieph uis, T . L . p. 139, Br ondgeest a an t. op b et ar t.)
In de plaats van . insch1·i]ving" voor kom e nd e in tle 2e a linea
van art. 2:21 B. W . moet s taan, h et .,verzoek om inschr ijv ing.''
Jnscbrijv ing van een vonnis tot scheidin g van ta fel en b ed is
strafbaar. (Gem. Stem, N o. 1942).

D e plaats v an in sc h1"ijving. De inschrijving va n bet
vonnis van echtscheiding moet ter woonQl~ats des man!._~
sclueden , o:riïaa t daar , z oolang de eëhtsc heiding haay vo ll ~ ~esl a g
nie t h eeft gekreg en - en dit geschiedt eer s t door de msc hr1Jv10g de gemeenschappelijke w oonplaats is. (Gem . Stem, N o. 1510.)
Heeft de inschrij ving va u ee n echtscheicling s vonnis b in n en d en
bepaalden tijd plaats geha d doch nie t ter woonplaa t s va n pa r tije!3
en is de voorgeschr even ter mijn daar door ve r loopen, da n g eeft dit
grond tot verbe ter ing der a kte. De machtigin g to t v erb e tering 1.~1oe t
da n bijgescbr eYen wor d e n bij de a k te va n insch r ijving e n b 1J d e
huwelijksak te (Rechtb. Amster da m 20 Oct. 1856.)
W anneer een huwelijk is ontbonden n a i;cb eid in g van tafel en
bed (huwelijkson tb ind ing) m oet bet v onn is worden ingeschreve11
ter woo nplaats van de par tij die de inschrijvin g verzoekt. Imme rs
men kan" niet aan nemen dat d it moet geschieden ter laatste gen:1e.e nscba.ppe hJke woon plaats omdat, waar deze in zak e echtsche1d1 ~~g
wordt bedoeld de wet haar zooals in a r t. 211 B . W . u itd r ukk elij k
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n oemt. Volgen s deze leer zou het vonn is op twee plaatsen worden
iugeschre ,·eu indien beidepartijen de insch r ijving verzochten, \\'aarteg en g een bezwaar b estaat omdat het overt ollige niet schaadt.
(Gem. Dtem, Ko 1529).

'l'ijcl van i nsch1'ij ving. Zoodra het vonn is, waarbij echtscheiding is uitgespr ok en, k racht vau gewijsde heeft ,·erkreg eu, is
de ba u<.l d es huwe lijks verbroke n. Indien echter d e inschrijving van
he t vonn is nie t binnen den bij ar t. 22 t B. W. gestelde n termiju heeft
plaats geha d, ver valt de k racht of bet rechtsgevolg van bet vonnis,
waardoor a lles w eder tot den vorigen · toestan d terugk eert.
(R. v . J . Bat" T . R. XII 171, Rechtbank Amster dam 20 Oct.
185G. Hooge Raa d 26-3-1888. )
W a nneer een von nis van echtscheiding binnen den tijd bij
:ut. 221 B. W. bepaalden tijd aan den ambtenaar van den burger lijken s tand ter inschr ijving in de register s is aangeboden ,
dorh de inschr ijving door dezen is verz uimd, bestaat er grond
om art. 70 B. W. toe te passen. D it ver zuim mag niet ten uadeele
va u pa r tijen w er ken. Op h et door partijen geleverd bewijs, dat
het ver zuim hunne schuld niet is, moel de ambtenaar wor de11
gemachtig d de i nschrijving alsnog te doen. I s het ver zuim ller
tijd ige i nschr ijving aan partijen te w ijten, mag art. 70 niet wor den toegepas t. (Recb tb . Utr echt 12-1-1863 en Gem. Stem , No . 1277 .)
Ook een buitenlandsch vonnis van ech tsch eiding moet binne n den tijd van zes rnaaDëlen, te rekenen van den dag waar0IJ
dat vo nnis vo or geen wettelijk beroep vatbaar is, worden in gesrh reven in de r egister s van de n bu rgerl ijke11 stan d der Jaat;;te
gemeenscha p pelijk e w_o~nplants van partijc!'· (H ooge Raad 20-3189!.)

I n s c h 1'ij v i n g n ei h e t o v .e 1'l ij d en v a n e en cl e 1· e .c h t q~
noo t en. Wa nu r er een <lcr gesche.tlen echtgcuooten over leden 1s, Yoor
de inschrijving van h et vonnis is gesch ied , kau de inschrijv ing
niet meer plaats hebben . (Schuller B . \ V . ad ar t. en Gem. Stem,
No . 1772.) Volgens h et tijdschrift van Administratief Recht 9.185
moet de inschrijving evenwel geschieden , omdat de ech tscheiding
ook ua den dood van een der par tijen r echtsgevolgen kail\bebbcn.
Zijn de erfgenamen bevo~gd a~~ .een der echtgenooten v?ór
de i nschrijving overlijdt de"111schnJvrng te vorderen? Sommige
Rrhrijver s ov er het Bu rgerliJk rech t beantwoordden deze vr:lrtg
"bevestigend" , a nderen "ontkenn end' '.

I ns ch1·ij v 'i ng p e?· d eu1·w aa1· c~e1· s-c-::P. zo it. . De am bte naar

v an tlen bnrg·erl ijken s t1111d moet de 111 sch ruv 1~ g weigeren van een

hem bij d cur waard ers-cxploit aangebo~en ,·on n1:-:, omdat geen wetsbepa lin g de n deur waarder oyc~raiig·t blJ door he.~ >1el ~e n of g·emaak to
a kte te doen blijk en, dat h!J iemands gemachtigde is. C\i\ . v. h . R ,
No. 6654.)
E en nota rieel copie of do or een procureur geteekenrl afschrift
n i n h el rnnn is is aeen n fschrifi als art. Gl betloolt, daar zij ,·an

mi nclrr bewijskracht zijn dan ecne expcclWe v~n den griffier ,
ofseh oon gemaakt n aar cl c gl'ossc van het Yonms. (Rerh tsgel.
Bij bl. !'i69 e. v . en Pr. Gl" 's-C: r avcnhn.ge 18 Miaarl 1R9!'i.)
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Daar beide als wettig bewijs gelden, moet men geacht wo rden daar mede te vols taan.
Volgens Rechtbank Amsterdam 25 Juli 1843 moet men evenwel ~eacht worden met de notarieele copie en het procure11r s
afschrift van het von nis te volstaan , daar beide als wettig bewijs
gelden.
Het ger echtsh of te 's-Gr::w enh age (besch. 1-4-1895) beslis te
het tegenov~rges~el de , n.l. dat de ambtenaar v an den bur gerlijke n
~ta?d verphcht 1s een vonnis tot ech tsch eiding in te schrijven,
md1en een deurwaard~r hem namens een der partijen daartoe
sommeert met beteekcmng van het vonnis tot eehtseh eidina en
van het getuig~chrift van den griffier, strekkende tot bewij~, dal
tegen bet voo rns door geen wettig middel kan wor den opgekomen.

K_ar:-tt eeken ing van een ingesch1·even ak te van echtscheiding op de befrekke lijlc e huwelijlcsalct e. De ambtenaar
van den burgerlijken stand is niet verplicht de kantteekcning a m btsb ~lve te maken ; het verzoek daartoe moet van belanghebbenden
mtgaan . (v. d . Voor t, 1, 40.)
Het . ~'erzoek
echlf'<'~eid~ngs- of

om aanteek ening van de elders i ngcsch reven
ontbindingsvonnis in het register waar h et
huwel1Jk 1s voltrokk en , mag niet per brief ~schi eden; er moel.
een extract gezonden word en. (Vaillant, 316.)

VIJFDE AFDEELI NG.
Van de akten van overlijden.

Art. 65. Rt. B. S. Zooals het is gewijzigd bij Staatsblad 1852 No . 6
eii 1905 No . 342. De aangifte (1) van overl ijden zal binuen drie dagen (2)
of wanneer hetzelve heeft plaats gehad op een afstand van meer dan
tien palen van het gebouw waar de akten van den burgerlijken stand
worden opgemaakt, uiterlijk OR den tienden dag na het slerfgiwal, \\"Orden
gedaan aan den ambtenaar van den burgerlijk.en stand der plaats, alwaar
cle persoo n overleden is (3), welke amb tenaar op de verklaring of in het
geval van art. 15 op sch riftelijke bevestigin g van twee getuigen (4) de
ak te van ovérlijden zal opmaken (5).
Wanneer het blijkt, <lat de overledene elders zijne woonplaats heeft
gehad, zal de ambtenaar van den burgerlijken stand een uittreksel uit
het register, houdende de akte vau overlijden doen toekomen (6) aan
dien van de laatstbekende woonplao,ts van den overledene ten einde insgelijks in de r egisters aldaar te wo rden ingeschreven (7).
Indien hel blijkt, dat de overledene zijne woonplaats builen Nederlanclsch-Indië had gevestigd, zal het uittreksel door tusschenkomst van
het hoofd van gewestelij k bestuur worden opgezonden aan den Gouverneur-Generaal, door wien hetzelve zal worden overgemaakt aan den
Minister van Koloniën .
Indien de overledene 32eene Lekende woonplaats gehad heeft, za_l_ het
ui ttreksel worden toegezonden aan den ambtenaar van den burgerhJkcn
stand te Batavia, die het in de loopende registers zal overschrijven.
Indien de overledene behoorde lot he l Nederlundsch zeewezen, zal
de ambtenaar van den burgerlijken sland een uittreksel uit hel register.
houdende de akte van o-verlijden, doen toekomen aan liet Marine-Dep~r
temen t te Batavia, hetwelk zorgen zal voor de door zending aan het
Ministerie van Marine in Nederland (8).
(1) Sterf.,.evallen aan hoorcl van Nodcrlandsche tiorlogschcpcn, liggendeö ter r eedc van eenige plaats in Neuerlandsch-lnc1ië,
behooren in rle recristcr daa r ter plaatse te worden ingeschreven. (W. 4242, 68~ zie ook bijlage La. F.)

(2) De ambtenaar van den bul'gerlijken stand is niet gehouden een aangifte van overlijden aan te nemen., wanneer ëreifü;
drie <lagCin, of wanneer n eL overlijden heefL plaats gehacl op ecu
afstand van meer dan tien pnJen van het gebouw, waar de akten

/
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van den bm·~erlijken stand w~~·c.J en opgemaak t ber eids tien dagen
na b et overlijden verst reken zun. ln dir g eval moet de au torisatie
van den Raad van J ustitie worden a fgewacht. (R. T. XJI, 3.)
(i>) Het is de~1 ambtenaar van J en buro-erlijken s tand niet
~~oo rlo?fd een bm.~en z ijn .ressort _plaats g;had hebbend 0ver: l1Jden rn te sehr1Jven. (Art. 1 van dit reo"lement
R T 'l
0
313 e. v.)

•

•

·

A

"(4~ Het " houden der "regis ter s ~an den burgerlijken s tand is
la no nie~ . nJ ti3d gema kkehJ k; ver schillende eatag oriën van ai:nbtenu:·en z13n da armede belas t in Indië, waar men gewone en
bm~cngewone ambtenaren van den bur "'erlijken stand J·ent · de
r egis lers sta~n onder controle van de officieren van jus tltie ' die
a 1
' van'
zoo ze daarm o·nreoe
ma n·g h ec]en ontdekken of overtreditwen
0
h et rea
. o 1ement op d en burger l"I
IJ {en stand, eene ver vo la0 ina kunnef mst~ len, waar op eene ve1·oordeeling kan , maar nicl uwet
vo geta.d. u komt hel wel voor, dat de officier van ius litie ec11e
O\' er re rng m een t l e zien,
·
~
l"ï
waa r de ambtenaar van den
hUl"' ·erIJ <en stand van oor deel is het r eglement croetl le h ebben Ï oerpt ast ; . zoo o. a . een assis tent-r esiden t in den Oosthoek die in
e r egis ter van overlijden een. e --aä"i1glr~ ha d • inaeschrcven
a ec1aa n door eene
v.
. l
rr· .
. ..
b
,
o .
.
. 10uw , c e o ic1er van Jus (Jti c te Soernbaija
ooideelde dat dit ni et geoorloofd is en a.lleeu een mannetjes-an.ngr er. mag wor den toegelaten. De Raad van Jus titie llaar ter
P aats e was het oneens ,;net den officier en eens met den a.111btenaar van den burg~rhJken s tand , dien de r echtbank onts lcerr
~an.,.! 11,e r echtsvervo1g rng ; de officier kwam in cassatie bij h et
00
ooe1 echtsh of, waar de a dvocaat-generaal ook van meenin a
was, . dat geen overlijdensak te mag wor den opgemaakt op d~
~~g~tef e;.ner v!·ouw_ en d~s tot schuldigverklar ing concludeerde.
e
o o 1 ~~ m et hierop m; h et ver wier p het cassatie-berne
van ~!en ~fficier va n jus titie, op g r ond dat bij geene enkele wetf
f~pah ng is ~?orgrschreven van welk geslarht iemand zijn moet
1
ie .h.et . over ltJden a~nge~ft en de Raad van J us titie ter echt geen
1J ve1 tr ech ng ha d gezien m bet feit, dat de assis tent-resident als
~mr:enaar va n den burgerlijk en s lancl ecne a kte van ov erlijden
e~ . opgemaakt op de aangifte eener vrou w. E r moet ondersc ei den word ~n tusschen aange~-ars en getui1r' . De beslissing
vinc t men in
- et Week blad v" n
voor de prak ti3k vnn be1:rn"',
0
""
bet Recht" , No. 1839.
"
Minderjarigen en vrouwen k un nen aangifl e doen van overl ijden. (Gem. Stem, Nos . 2038 en 2065. )
(5) Het model eencr gewone akte van overlijd en vindt men
onder No. XIII, T. § :?4.

~vertredi og beslaat wanneer een sr hr iflelijkr aa,ngHte va. 11
0
j'7r1t3d
en WOrdt over gesch reven, hoezeer niet blijkt dat het nver IJC en op meer dan 10 palen a fs ta nds plaats ha d.
h ; Men i elte wel op, da t de aangever s van het overlijd en bij
re opmaf en der daartoe betrekkelijke akte tevens tot getuiacu
cd 1eneb1~ ! o heter gezegc1, dat e r buiten de aa ng' ever s ;een e 0;.,.etui~e
n
0
aar IJ g evorderd w o1·d
B1· · 1
· "'
akten mogen d
-t" en.f
J let verl ijrlen van a lle a nder e
e pa1 IJen o aangevers geene getuigen zijn . D e

va der, die de geboorte vn.n zijn kind aangeeft, of de pcrs iJon ,
welke bij onts tentenis van dien vader de aangi [te der geboor lc
doet, ver schijnen voor den ambtenaar van den burgerlijken stan d
als aangever of verklaarder van eene daadzaak, de getuigeu
beves tigen het verlijden der akte. Evenzoo bij een hu welijk zijt\
de par tijen zoowel zij, di e zich verbinden, als degene welke ha re
toestemming geven, ieder voor zich , voor datgene wn.t <le wel
. van han.r vordert, bij de akte tegenwoordig ; zij kunnen niet een
en dezelfde per soon zijn met de getuigen , welke de huwelijksvoltrekking met de daarbij vereischte formaliteiten bevestigen.
E chler moet wel onders cheiden wo rden , dat alleen zij geene g~
tuigen zijn kunn en, die r eeds in een ander opzicht bij het ver lijden der a.kte tegenwoor cltg zijn; doch dat b. v . bij een huwelijksa kte de vu.der van diegene der partijen, welke boven de
rlerti ~ jaren oud is , een der getuigen zijn ka n , omdat in clit
geval zijne toes temming niet ver eischt wordt. Voor h et overige
boude men steeds in bet oog, dat de wet voor iedere ,lld e een
bepaald aanlal per sonen vordert ; een dier pers onen daar van a î
te laten zoude de wettigen v orm der akte ve1·minken . (Mr . 'l'ollcns. Indische Secr etaris, bld. 485.)
Als twee per sonen zien dat iemand ver drinkt ka n geen ak te
van overl ijden worden opgemaakt vóór het lijk is aangespoehl .
omdat eer s t door die aanspoeling de meening , dat bij vcrd rn11ken , d.i. overleden is, tot zekerheid wor dt. (Gem. Stem, No. 1718.)
Niemand kan worden aansprakelijk ges teld v oor vena1i me11
bij het geheel onverplicht doen van aangifte van overlij. IC'u.
(R. T . XII 310 e. v .)
Niemand kan w egens het niet doen cener n.angiîte vu.n o,·cr\ijden , slrafrechterlijk ver volgd worden . ~T. R XII , 39!) e. v.)
(6 ) De wet bepaalt niet wanneer dit uittrek sel moel wo rclen
opgezonden. De 11mbtenaar van clen bur gerlijken s ta nd beh oor t
hier aan onmid dellijk na bet ontvangen der aangifte te vo1•loen .
(Vaillant, 333.)

(7) Las t om s tipt de haucl te h oud en aan h et voorsf'hl'ifl
vervat in art. 65, 2e lid, van hel r eglemo11l en aan hel bij St. b1.
1852, No. 6, aan dat artik el toegevoegde 5e lid belrefCencle de
indieninO' van opaaycn van ov erledenen , 1lie hu 11n e woouplaatsen buiten N erlerl~ud sch-lnd iü haddrn en v;1 11 de uit reksels uit do
re"'is f·ers van overlijden van pers onen beboor enc1c tot h et Nedcrla~d scb e zeewezen , zullende bij ontdekk ing van ecnig len dc;i;e
beaaan ver zuim daarvan kennis wor den gegeven aan clen bet ro k
ke~ ambtenaar van h et Openbaar Ministerie, ten einde naar aanleidinrr van a rL 28, 2e 1i cl, van dat r eglement eene v erv olging
tegen d en nala tigeu ambtenaar in te stellen. (Bijblad. 2, 1292, 1•136, 2!)1 2.)
De r egeering wenscht dat voortaan door a mbtenar en vau
clen bur gerlijken stand , bij wie aangifte gedaan wordt van h et
overlijden van bu rÎerl i.i~- landsdien aren , hi ervan, onverwijld
rcehls lr eeks aa n he Nfl 11i sleric van Koloniën te 's -Gr avenhage
wo rd ! ke nn is gegeven door middel van stnton , ingeri.rht volgens
model La. xx. (Bijblacl M:!6 hourlenrl e \\'ijzig ing va u bijblad 'J97ï )
l'dcl'L andsrh-lnclië 7,ijn ver zocht, 'vanncor
De wec,,.kamers in
a kten van overlijden bij haar uil Nederland worden aa ngev raagd,
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die der r egeering ter verder e uitreiking aan bela nghebbenden toe
te zenden , onder opgave tevens van kosten, voor de indiening
waarvan alsdan door het Departement van Koloniën h et n oo<lige
zal worden venieht. (B~fblacl 2177.)
. Als regel is aangenomen, dat verzoekschriften van p er sonen
buiten Nederlandsch-Indië gevestig d, om door tusschenkoms t van
het Go uvernement, extracten uit de regis ters van den burgerlijk en stand te bekomen, worden geren vouiicerd aan d en be trokken
ambtenaar van den bm·gerlijk en s tand , ten einde aan h et verzoek
zooda nig gevolg lc geven, als hij zal vermeenen te behoor en .
(Bijblacl 2367.)
Als het lijk van een ingezetene van een plaats, die o.p zee
veron9elukt is , op een aangrenzende plaats wordt aangebracht,
h?e dicht ook bij de woonplaats van den overledene, cla n is hij
met overleden op de p laats waar h et lijk is aanrrebracht
en kan
0
rlus art. 65 niet gelden . De overlijdens akte moet derh al ve opgemaakt worden o): de laatste woonplaats van den overledene .
(Gem. Stem, No. 644.)
Dat de inschrijving behoort te geschieden va n een uittrek sel
een er akte van overlijden buitensla nds, b.v. te Singapore of
P enang, opgemaakt, welke belan g hebbende aan den a mbtenaar
van den burgerlijken stand tot dat einde overh andigt, lijdt geen
twijfel, daar de wet nergens zegl, dat cle a mbtenaar van den
burgerlijken stand alleen een <loor een amb tenaar van den burgerlijk.en stand in Nederla ndsch-Indië hem toegezonden uittreksel
mag inschrijven.
Als onbekend is op welke plaats iemand is overleden, b.v.
bij s terfgeval in den spoortr ein , komt men de wet het meest
nabij door het in te s chrijven op de plaats waar h et overlijden
is geconstateerd . (Gem . Stem, No. 2174.)
(8) In bijlage La. f . is opgen omen een extract uit rle verzameling vau voors chriften van Hr. Ms . Z eemach t in
eclerl.Indië, waaruit is te zien hoe geha nrl eld moet worden bij s neuvelçn o[ ov-erlï<len van rrc<lebark eerde officier en en Europ ecs che
sch~ingen rn Nederlau1lsch =Iï1dië- en van s terfgevallen aan boord.

Art. 66. Rt. B. S.

W anneer het overlijden heeft plaats gehad op
een ander eil and, clan dat op hetwelk de amLtenaar van den burgerlijk en stand is gevestigd, gelijk mede wanneer gebrek aan midd elen van
gemeenschap tusscben de plaats van het overlijden en die waar de aangifte. moet geschieden, ofschoon beide op hetzelfde eiland gelegen, de opvo lging der in het vorige arlikel vervatte bepalingen onmogelijk maak t,
zullen de be Lrokk eue personen kunnen volslaan met de toezendin rr der
bij art. '15 bedoelde sch rif'Lelijke aangifte te doen plaats hebbeu bij de
eerste zich daartoe aa nbiedende gelegenheid.
Deze"aangif'te moet echler uiterlijk op den tienden dag u a dien van
het overhJden in geschrifte zijn gcsLeld.

De akLen

va 11 overlijclei1 züll ei1 h~~rnÜ~1 :-' · ·
'le. de voornamen, den naam, den ouderd om, lteL heroep (-1) en de
woonplaats van den overledene, mitsgaders den dag (2) en het uur des
ovedijd ens (3);
·
'
2e. de voornam en en deu naam van den anclel'en echtgenoot, indien
de overl edene getl'o11 wcl, dan wel wecluwnaal' of \\"ed uwe was;
.
3e. cle vool'!latllen, den naam, den ouderdom, het. .bernep (~) en de
woonplaats cl cl' aangevers eu, \\"an11eer zij blot)d- of aau venranLen zijn,
cle11 gl'aad va11 ve l'wantschap.
De aklen va11 ove rlijcl e11 zullen daal'enboven bcvaLleu, voorzooverrc
men zu lk s ka11 Le \\"eLen komen : de voorui. unen, 11amc11, het beroep (5)
en de \\"0011 plaaLs der ouders rn.n den uverledcne, milsgade rs deszelfs
gehoorLeplaals (6).

Art. 6 7. Rt. B. S.

( 1) liet beroe11: zelfs a l is de ovcdetlcne ook een jong k ind,
wanneer de overledene geen beroep h ad, te vermelden "zonder
beroep". ('l'. R XX GO, \V. 161, 119b.)

l2) \l\Tanneor h et onzeker is op wolken dag iemand, wiens lijk
gcvo 1Jclo1J , overleden is , bchoo l'l de datum van h et ovorlijclon
ge. telt! le wo1:rle11 op don dag waarop het lijk i.s aangolrnf[cll.
(\\T. v. h . R. 182-202v .)
i~

Men vergelijke ten deze wat iu do ;ianteekcu ing op art . lO
omlrcnl de opgave van hot uur dor g eboorte is gozcgu .
E e ne ukle, waar bij het overlijden V<tn een 011bekcnclcu B1trope11an wol'dl geconstateerd , kau uader aangevuld worden urnt clc11
naam des overledenen. (T. H" 39, 141.)

(3) Do wet s chrijft ni et voor de plaals va.n het ovorlij1len
in de akte te vermelden , doch de :unl.itenour LloeL wijs elijk i11 dil
g eva l het model te .volgen.
Over de opname van onLbrekenclf' uf aanvu lling en ver betering
van on voll edige of onjuiste aaug ifïe van oYcrlijdou op verzoek Vê~n
den Ol'licier va n Ju~titic bij afwczcll van b elanghebbenden, zie
l::itblcl. 1854 No. 40. en bijblctcl :.l 14 op bi%. 28.
('1 ) Al is de aan••cvcr ce11 amblc1101;.Ll', is vcl' melding va n zijn
bcrnop en van rle plants waar <lat l.iorucp wordt uitgcoden<l
nondig. (T , H. XX 60.)
Al,; een gcpcnsion11 eerd or[i cicr is ovcrlctle11, moet ;,,ijn ittilitnirc r;utg in de overlijdensa kte vermeld worden, daa·r rl it tol cl o
oms C'hrijv ing van clen pers oon behoort. (Gcm. Slem, I o. 1788.)

(G) Alleen van ouders di e in leven zijn moeten beroep en
woonpluats worden vermeld. (Gcm. Stem, 1o. 13"17.)

(G) Omtrent de wijze va11 insch rijv ing van overleden mllitaircll op marsrh, te vcld r, in clcn s lëig, hij reizen v an troe pen
0 ycr zee enz" zie mcu 110 a:wl. op nrl. 81 van dit reg lement.
H. van Houten, Burg. Stand.
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Art. 68. Rt B. S. De ambtenaar van den bu rgerl ijk en slan<l zal
gee1te akte van overlijrlen van een pasgeboren kin<l (1 ) mogen opmake1t ,
dan voorzooverre aan hem zal geb leke1t zijn, dal. de geboo rle van heL
kind in het daartoe bes temde regisler is ingeschreven.
Bij ontstenlenis van dien, zal die amblenaar ttiel ve rm oge n uil Ic
drukken rlat het kincl overleden is, maar allee n dat l1etzelve als leve1tloos
is aangegeven (2). [-Jij kan in een zood ani g geval, !Ai lwij l'elin g, omlrenl
de deugdelijkheid der aangifte vorclere11, dat het kind aan hem worde
vertoond .
Hij zal daarenboven de verklarin g der getuigen ontvangen opzichlcl ijk
de namen, fle voo rnameu, hel IJet·oep en de woonplaats van de ouders
van hel kind, mel aand uid ing van hel jaar en de maand waariu, en deu
dag en het uur \raarop het kind is Ler \\·ereld gebrach t.
De akle zal overeenkomslirr0 11arc clarrleekeniw.r
in de sle rf're°·islers
0
0
.......
worden ingeschreveu, zonder dal daa rdoo r eenige rm ale zal zij11 beslist
of hel kind levend cl au \rel dood is ter " ·erelcl gekomen.
(1 ) Een model van eene zood ani ge akte ':an ovcrl ijcle1_1 w<!_nit
onder No. XIV gegeven, terwijl bij h et rno rlel van schr1[lel1,1 ke
aangifte No. XV (H arlman, BesluuJ· en Ad rninistrnlie 3, 310 .)
h et geval van dit ar likel moet onde rgaa n . (S 24 '1'.)

(2) Van a lle geboorten van ki nderen , hetz ij di e l_g,ve111n2,;5
levend ter we relrl komen, moet bij den bu r gerlijkün stand
aangi[te gedaan en tlnarvan nkte opgemaakt wo r cle11. J11<\ien z ij
levenloos ter w~ld komen moet cl c akte worden in~c;:;dll' cve n
rn h efÖ verl iid.~n sregi ster. A Is de kindere n wel geleeftl ltr hl1c11 .
d och overlëèfen zij n VÓÓr hu n llC Î nschr ijYi 11,!!; Î n hel gelJOOl'lCl'CgÎ:>ler, maO' er niel verdrr cene geboorl'ea ktc wn r elen gcm an kl.
maar moet de inschrijving al leen plaats h ch brn in h el overlijdensregis ter en wel zonder vermelding dat 7. i,i gelecf d h ebhe11 ,
nàch overleden z ijn, m aar en kel dat z ij ~evenloos 'l.ijn aa ngegeven.
of

Het schijnt dat men op sommige plaatsen van deze zeer een ·
vou cUge regelen is a îgeweke n , uitho nfde va n het bela1 1g clal er
wellich t kon bestaan te consln.teercn, dot de "in rlc laatste ra.lcgo ri e vallende kinrleren geleefd hebben , tot welk ei nrlc er c\n 11 ,
ofsf'hnnn de kinder en reeds ware n overled en, nog eer st ecnc nkte
van geboor te ei1 1laarna re nc akte van o verli.irlen werd o pgemaakt. A r t . 52 Nerl. B . W. (ar t. 68 R egt. B. S.) h eeft ten dod
dit te ver bieden. geli.ik clan onk rl ie handelwijze geheel in slri.i<l
iF= met rlen aa rd de r i n;.:;tell ing vn.n rlen hurgerl i.iken c;(and, clan r
het niel le p as kon komen ee n burgerlijken staat toe Ie kennen
aan een kind, d at l'rrds ovPrlcden is, terwijl d nnr llc i n...;1·hri.i\ in~
in hel on~rlijd Pnsregi!=:ler onder vermelcli ng dat hc>l ldurl lcv<·11 lnn~
is nangegeven, ni ets worrlt geprnc>ju<licieerrl nm lrent <1c \ r<Htg o l
het ki nel a l dan nirt herft geleef<l: hebbende rle wet na 11 rl e hrlanghehbenden willen nvrrlatf'n. inrlien daarvoor cenige rPrlcn
mocht bestnan. zelve zich de nno<lige bewijzen clienaa.ngaancle tt'
vt>rschafff'n. (!Vfüni ster van Ju!':ti!ie 13 Mei 1839.)
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Gee n uittreksel ui t deze akte behoeft opgezonuen Le w o r den
naa r d e wettige woonplaats der ouders, omdat zulk een k i nd geen
woonpl:rnls had . (Gem . Stem, To. 11133., W . v . B. A ., No. 1239.)
Zulk een kind m ag in de akte ~een voornaam ontvanrren,
omdat_ cla n in strijd met ons artikel zou worden uitgedn11{l~ät
het krn d geleefd heeft. (Gem. Stem, No . 1411.)
V cd oskundigen zijn i n het geval vn n dit artikel niet verpli ch t aangifte te doen . ( Jur. Corr. 3, 2'10.)
B ij twijfel omtrent het geslacht van het kind door misgeboorte. moet deze twijfel in de akte worden opgenom en . (Gem.
Stem, No . 1210, vgl. No. 8.)

Art. 69. Rt. B. S. Zooals het is gewij::;igd bij Staalsblad '1007 ~Vo . 236,
l cn tweede. Binnen den afstand van tien palen van hel gebouw waar de
aklen van den burgerlijke11 sland worden opgemaakl, mag geene begraving gesch ieden zonder verlof (1) vrij van zegel en kosteloos, door
den am blenaar van den burgerlijken sland ar Le geven narla1 hij zich,
in dien hij zu lks nooclig acht, van het overlijden zal hebben verzekerd.
Builen het geval, dat eene vroegere begravi ng door de politie mocht
zijn loegeslaan of bevo len, zal dat verlol' door den ambtenaar van den
bu 1·gerlij ken stand niet vroeger worden verleend clan '1.2 uren na het
overlijd en.
Slaalsblad J007 No . 236, ten tweede. Op de plaatsen , aangewezen door
den chef over den geneeskundigen dienst kraclllens ar't. 1ö aliuea ·J van
hel reg lemen l op den burgerlijke11 geneesk111tdigen cl iensl in Nederlandsch Iudië. (Slblcl. ·J882 No. 97), zooals dal arlikel J11idl ingevolge art. ·J der
ordo11nau lie van 3 Mei '1 907, (Slbld. No. ':l36), \H1rcll hel in het rrrste
li d \' an dil artik el bedoeld verlof lot Legrnvc11 doo r cle11 ambtenaar van
den burgerlijken stand niet gegeven dan n:.ulal door hem zijn oHlvangcn
de dooclsverklariug vermeld in hel 1e lid Yan li et YO rc11gt~noemd arl. 4·6,
en hel couve l't, waarin ingevolge liet achlslc lid, lcller a, Yan dat arl. 46 de
bij hel eerste li (l daarvall bedoelde doodsuo rzaakvcrkliu·ing is beslot en.
De amlllen:rnr ·van den b urgcrlUken :land vocg-L de clooclsverklal'ing
bij hel doo r hem verl eend verlof l.ol begraven .
All e cloo r den ambtenaar van den burgerlijken sl:111d gedurend e ct>n
jaar onlv:1nge11 conve rlen, waal'Ïn de doucls1J()rznakvc r klari11 gen zijn beslolcrn, worden door hem \'il.Il een cloorloopcncl 11111ni11e1· V(1o rzit~u en in
de eerste !telf'L vau Ja11 uari van ltel volgc11de jaar Le z:un011 hij aangeleekend sch rij ve11 aan den chef ornr dengeneesk1111dige11 cliensl Yerzon<le1t (2).
1

(1) Het model van een verlof van b egraving wordt gegeven
onder La. L. (§ :25 T.)
.A rt. :Z 7 3 S. E. en S. I. Zij die zonder vooraf'gaaud ,-erlof van
den ambtenaar van den burg·erlijken stand, wann eer dit voorafgaand
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verlof is Yoorgeschreven, een overledeirn 'd oen begraven , worden
gestraft, voor Europeanen met gevangenlsstra t ya n zes dage n to t
twee maanden, en g eldboete van f 8.- tot f 2;1.-, voor in landers
ten ar beid::;tclli ng aan de publ iek e werken voor den kost zonde r
loon, onvermin de rd de vcn ·olgi ng· de r m ~drijven van welke de
daders dezer over tr eding in di t geval vei:dach t mochten worden .
Overled enen aa n een bc:imcttelijke ziekte moete n binn e n 24 uren
,
na het over lijden hegraY <.: n wofrlen .
In dien de zorg voor de g ezond he id van de bewon ers va n het
sterfhuis of va n clc bc Yolking tnlks ver,:isch t, kan het H oof d van
plaatselijk bestuu r, d (·s noodig t1.: n koste Yan den L an d e het beg raven doen bl·Spoedigcn.
'
'
" ~oor zoover in deze g evalle n moe t afgewe ken \\' Ord en van d e
t1Jd:>t1ppe n, ge"reld bij de artik elen 69 en ï O YaJt het lk g lement op
bet houden der reg isters va n den burg·er lijk en stand ,·oor d e Euroyeesche en daan ncde gelijkg estelde bevolk in g in Ned <.: rl ::u:Hlsch-lndi ë
rn Staa tsblad 1849 ~o. 25, z,1 t h et bij ;tlin ea ~v an a rt ikel ()9. ,becl oeld
v erl o ~· nie• g egeven worden clan na verkla r ing va n een g c11 ccskund1ge, dat d0 bespoedigin g u oodza k elijk is ; te rwijl hcL beg raveJ?.
z?nder Yerlof, inge,·olgc an. ï O, enmeens d an n ie t mag plaats
vrnden, zonder eeue vl' rklari ng- als vore u.
·
Het Hoofd va u plaatselijk bestuu r, da t de bespoedig ing cc11 cr
beg-raf'e ni::; noodig ac ht, l1ecft z ic h mede u aar b et in d e Yoorgaa nde
alinea bepaalde te gedragen . (Mt. l\l Stblcl. 1892 No. -15.)
.

J

(2) S taatsblad 1907 Nv . 286, ten cc:1·ste. ,\ rt. 41i va n h l't r eglement
op den burgerlijken genees ku ndigen cli e u::;t in · Ncdc rl a ndsc h-l ndië
(Stblcl. 1882 K v. !:lï ) word t gelezen a ls volg·t:
l e. Voo r i.edcr en E uropeaan of m el dezen gel ijkgcslchle, die
sterft op een doo i· den Ch ef over de n geneesk und igen tliensL
aa.ngc,vezen p laa t,;en. wo nl en op zoocla nig tijd8tip , da,l hel Yerlo[
tot beg ra \·en tijdig ka n wo rcl r n vc rle0 nr1. aa n de n a mbte na ar va u
den bu rgerlijken lnrnl kosteloos ecnc doods ,·cr kla r ing c11 ec11c
cloorlsoor zaakverk laring ingedi end .
:2e. Deze twee vc rk la ri neren wor den afge«c\·c11 tl om den gcnecsk undige . die de n overlcl1; uc hccfl bchancl~ld . Is 1le ove rledene
gestor ven zo nder g cncesk u m1i g hcha nd0lcl te '.f.Î.Îll of './,lllldCr da l
de rl oml op ve rzoek <lc r nnlwslnandc n cl or11· een gc 110cshl'l' l' i,;
gccon ~lateercl, clan gec[l clc helt" 1kkr n st::l'l s·~cn ('cs lt ec r da n ·wel de
pa rlic-uli erc geneeshC'e1· of 1l e offi <' ier va11 grz:o 11dh ci<l b0lasl 111el
den burgerlijkeu geneeskuni1i gc11 cl ie ns f 11c ve rkla ringen a f.
1e. : rno r iecl.rrcn . guropca nn of met dez:cn gelijkge:-;tcld \" dil'
str rfl bu iten cl e 111 ali nea 1 IJe!locldc pl aaf sen, 11 a gcn rc~k 111 1 d i g
beha nel el cl te zijn, WOl'de n IJi n 1.1en acht da g t' ll na zi.i11 ove r! ijdl'!l
aa u . den ambtenan l' vn n clr n b11 rg0 rl ijken :-;tand ecnc dnods ve r ·
kla rn 1g en eenc dnodsoo t".f.ï"tak ,·crk ln in g i ngcrlic ncl.
4e. De twee verkl a ringen in het vo rig li d bedoeld , wo rden
afgegeven doo r rlen gen01?sk 11 nr1ige, die de overlet1 e11r hcdl bch a nclelrl .
.)e. De c·hef over den gcnecsk11 11rli rren rl icnF;l cl11 ot :r,ij 11 bl',...l11il
van aa11wijzing der in a li nea l hc<l oelrlc plaatsen o pneme n in de
J avasc·h c Cou ran t en 'l.('1111l een afs<-hriEl van hel be,;! uit ;1an den
betrokken am btenaar van den bnrg;erlijk en sta nd. ·

·Gè. De chef over den ge11eesku11cligc11 dienst stelt het model
,·oo r cle cloo!l. ,·erklari nge n vnst.
'ic. De. dood. v erklaring wordt a[gcge,·en in een gesloten
c•o uv el't, ge r1 C'ht aan den a mb tenaa r va n den bm"erlijken sluncl
en lh n tt·s over de s l11iling voorz ien ,·an de ha,ndtcek ening \' at;
rl e11 geneeskundige, die de cl oodsvc rklaring afgeeft.
8e. Ten aanzien van de dootlsoor:taa kverkla rin"
"elden l1e
0
0
vnlge11dc Yo or schriften :
a. zij wordt afgeg even in een gesloten couver t, "'ericht atin
1k n. _c·hcf over . clen geneeskundigen clie11sl, h cLwelk 11wa~·s over de
.- lu 1f1ng Yoor z1en wor dt va11 de ha 11dlcckeni n0' van den crenees·
~rn11d i ge en gestoken in het couYor t, \\·uari n ~le doodsver klaring
is gesloten;
b. zij wor dt door den ch e[ over lleo geneeskundigen die nst
gcb rn ikl mo r de sterfteslalis ti ek;
c . clc naa m van clen overlellc11 r wordt niet in de verkb ri ng
ge noemd;
r~. ,·oo r de <l oodsoor zaak o[ ver moedelijke doodsoor zaak iYOrclt
gc b e1~ 1 g<l de nomencl;tluu r, nan te geven door den ch ef oYer dc 11
ge11ccsku11cligen dienst;
,
e. de chef over den geneeskund igen dienst stelt een 0[ nwer
modell en v oor do dooclsoorz:aak,·er kl:tringen vast ;
dC' doodsver k la ringe11 en de lloodsoor zaakverkla ri 11"'en lllC'l
de IJijhrhour ende couverten zijn vm>r rekeni ng van dc 11° L;.1,11dc
l\ l)sfe lo11f.: te Yerkr ijgen . bij de a111blennrc11 va n den burg0rlijk011
s ln nel . De ch ef oYer den gc11eeskundigcn dienst zo rgL voor clc
,·e;~ l rckk i ng clnai·y a 11 a.an die ambt011nrcn.
Jki ilOllller verlof bcgrave11 Yn n een leven loos ter W<'rel1l
gc braeh f kind is begrav ing · van een geslo n ·cne zo nder verlof
\'irn clen a mbtenaar van de n burgerlijken stand. (Rcchtb . Zwolle
1 !) Del'. 1839 ; Weekbl. Yn.n hel Rech t, No . 58. )

r

Wan neel' de pl :1als, waar de l)()grnvi ng moel gesc l1i ecl en m rr r d a n ti e n pale n ve rwijde rd is \':lil he l gebouw, waar de
; 1kle11 van de n hurg-crl ij kc n slan cl ,,·ordru Cl [)g·cm;1ak l, za l tle b r cq ·;rri n o·
~
ü
b
zo11 d e r ve r lof, doch Hie l v roeger cl an vie r e 11 l\\·inlig nrr n n a hel overli.idCll e 1t ui e l a 11 dcrs dan i n Legem ro<H·cligliC'id Yatt L\\'ee gcLnigen, aan
w ie b e l lij k za l zijn ve rtoon d, m oge n bewerksLoll igd wo 1·clei1 .
Bi.i ll e l d 1e n va n a a ngi l'Lc vn n overl i.i d C'n , za l 111 oele n wo rden overgelegd ee11 e duo r di e ge tuigen ge leck e n!le vc rH tri11g ('l) op o n gezege ld
pap ier ge::;chrove1t Len blijke da t d e beg rav in g vo lgcll s de liC'pali11gcn vn.11

Art. 70. Rt. 8. S.

d il artik e l llce ll pl aa ts geh a cl.
De overl eggin g· van zoodanige verk lar illg' is onn ooclig \va1111C'rr. de
aan o-ifle gcscbicdl J oor d ezelfde perso11 e11, d ie als getui gen bij de becq'a ~i n ()' zij ll tegl'nwourdi g geweest, m ils w lks u il rlc akte Llij k e.
0
Indien, hij sclrr ilï e lij ke a:i.ngi!ïe van o\'e rl ij dc1 1, cln l1cgra ,·ing lrvr11s
nwe L p la a ls l1r 1Jlw11 1>p rie n in lir l f'<'rs lr• lid bepaa lde n a!'slan d , zullrn
de aa n ge\'e l'S t1n k ge tui gen dor l1cgravi 11 g· 111ne le n zij tl.

::::::.._::___ . .:
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(1) H et m odel der verkla ring, g evorderd bij deze n.linea.
w ord t onder La. M. ~ege,·e n, ter w ijl uit de modellen der a ide
van over lijden blijkt, h oc, i ngeYn.l v n.n dit a rtikel van h el een
en an der aanleek ening moel wo rd en gehouden.
Omtrent het ver vr oegrl begraven van li.ikcn van per so n en, die
eene besmettelijke ziekte ovC'rl ed en z~jn , zie m e n a r t. 19 van
Stbld. 1892 No. 45 opg enome n in de aant. op ar t. G9.

~an

Art. 71. Rt. B. S. Zoocils het is gewijzigd bij Staatsblad ·1864 No . 28.
Wanneer een sterfgeval hee fl plaats geliad in een b urgerlijk of mili tair
gasthuis, dan wel een liJ' k in zulk een ocres tichl ter becrravin
cr
0
0 is oprre0
nomen, is het hoo fd of de bestuurder, benevens een der diensldoende
geneesheeren of officieren van gezondh eid ve l'plicht daarvan binnen vier
en l\Yinlig uren een schriflelijke aanrrifle in crericht naar ee11 bcp~w lcl
f orm u1·1er aan den ambl enaar van den 0burgerlijken
0
stand te cl oen, " ·elke
ambtenaar die aangifte zal ove l'schr~jv en op de " ·ijze in hel tweede lid
van art. ·L5 verm eld (1).
In een zooclanig geval is geen verlof Lol begrnving of ccne daartoe
strekkende verklaring Hoodig (2).
" (1) ~e bc~t~urder van een hos pitaal is be lan g hebbend e b ij d e
u e ht1ge m scbnJ vm g· een er aan g ifte van overlij den . (T. H. V. 29G.)
w .a ar d e h?spitalen ook m og·en g·elcgen zij n" in g-ee n ge,ra l
aang if te \'an aldaa r vou rvn.lle ude ster f'gevallc.:n a ncien; da n
schnftel!Jk te geschied en, wo rde nd e het mod el va n zoouan ig(· n11 11g i!'te
geg e ve n ouder No. XVI. (§ :W T.)
beh ~c (t ~~c

De on voll ed ig heid van ceu de r dooclak tc n va n mil itairen die in
hospi ta len zijn overl ede n \\'US 011lil ngs va11 dien :w r d, dat eeu van
de ambtena ren van de n burge rlij ken stand i n Nedc r laud bezware n
maa k te tegen o \·erleggi ng ee ue r d e rgelij ke a.k te, waarin de voorn::1111e n
va n deu" o\·eri edeuc, d e plaats van geboorte, zijn o ude rdom e u de
na me n z1Jne r oud er s n iet w;1 r cn vermeld.
Ond er m ede d ee lin ~ clnt de betrokk e n militaire a uto r ite ite n v1t n
wegc liet Dep.~rtcmc.: n t van Oo rl og· ziju uitgeuoocli g·d om harer zijds
zoove<'l m ogelijk voor d e vo lledig hl'id. de r aa.ng·ifteu v:-111 overlijden
te z·1rge n, w o rden de a mbtena r en van d en bu r o·cr lijk cu st11 nd
vcr zocln te . w ille u ~n< ~de 11' <.: r keu . d oo r niet voetstoots e l.lw a:.wg-i f, e
h oe <J U v o llcd.1~ o:ik , 1n hu. n ue r egisters 01'cr te sch r ij ve u d och \\' UU I'
zu lks moge lijk. 1s voll l•d1 gc opgave n te ve rla.11gen. ( !J{jb l wl ;;a1J.1.)
De Mini. te r van Koloniën heeft de aa11dacht der I ndisc he
}{egeering geves tigd op ccne m cdedeeling van d en ~I i n ister vn.n Ma rin e
volgens welke h~.t in den laa.tste L~ tijd m eerma len is voo rgekomen
dat. van het o~erhJden van schepelrngen der Ko ni uk lijke Ma ri ne, iu
I~.d1 sche b osp1ta.1.eu verpleegd of vau wie de aangifte r echtstreeks
btJ cle.n b?rgerl1,Jken S'l111d. geschiedde, acten wel'(len opgem nakt,
waanut m et bleek, dat cl1c sche peliu ge n gehu wd of wnar i n ten
onrechte stond vermeld "011gehn wcl''.
Deze mecledee liug gal aan le ini ug· den a 111 btenaren van den bu r g·er -
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li,iken stand uit te uoodigen zulks onder verwijzing uaar
b{ibfrul 33-J 1 steeds, wanneer sch r ift<'li,ike aangiften van overlijden
vu n sehepeli ugen bij hen worden iugeclicncl, te onderzo3ken of deze
vo lledig zij n ~ugevu ld en ander::; aauvulliug daarvan te vragen en
teve ns \1·a11neer rechts treeks bij ben anngifte vnn overlijden van een
schepe ling w ordt gedaan, voor de vo lledige opmaking der akte van
over! ijclen zorg- te dragen . ( fi{jblcul 632G.)
( ~) De ad ministr a teur van het hospitaal zor gt d n,t de in de
inric hting overledeu of de daar in opgenomen lijken naar bc.:boor en
wo rden begrav en .
De begraving geschiedt zonuer vergunning vn,n het civiel bestuur.
Indien de rcleu het lijk aanv11a r cleu of zich met de tcraarcle
bestelling- belasten wordt de zorg datH·,·oor op hen over gedragen.
(.\.st. ;.n Stbld. 1887 No. 135).

Art. 72. Rt. B. S. ·wanneer er leckenen of' aanduidingen van een
geweldigen dood aanwezig zij11, of andere omstandigheden beslaan, die
reuen geven om dien Le vermoeden, zal tle begraving niel mogen gesch ieden, dan naclal l1el lijk gerecltlelijk zal z~jn geschouwd ('J. ). Bij hel
verhaa l der scl1011wing zullen, zooveel mogelijk wurden opgegeven de
voo rn amen, de namen, cle 011derdoni, tlc gcboorleplaals, het beroep en de
woon plaats van den overledene.
( l ) 1n gevallen bij dit fil'tikel omschreven m oe t volgens n,rt. 73
vnn dit reglement de ambtenaar, Llic het verbaal van schouwing
hei• f't opgenw :tk t, vergezeld 1·an een tweeden pe1·soou alsmede getuige
op de gewon1: wijze cl\' aa11gif'te doen . Heeft. de schouwing plaat::;
gehad Op ee u nJ:;tancl V:lll meer dn n ticll palell , dan kan die aang·ifte
schri l"elijk g-cschieden, mits m en daarbij volgc bet f'o r mulier onder
No. XV gegeven. (§ 27 'r.)

Art. 73. Rt. 8. S. De ambtenaar, die hel verbaal van schouwing
zal lt ebbe11 opgemaak t, is verpl iclll, vel'gezeld van ecu tweede persoon
a lsmede g·e tuige aan dien V<tn den burgrrlijke11 sla11d dadelijk na de
schouwi11g-, aangi fl c Le doen van al l1clgcPLL vrl'cisclrt zal worden om de
akle van ornrl ijc.le11 op Ie maken.
riel tweede, derde en vierde lid va11 arl. 65 zij n ten deze toepasselijk.
Art. 74. Rt. B. S. De grifllcr Lij de recliluauken, or J e amblc1w.ren,
die deze.Ivo verva11ge11, zijn verpl icht, rnrgezeld als IJoven, Linnen vier
en tw in tig 11 rcn na he l ten uilYllerl rggen vau l1cl doüclvollnis, aau den
arnLtcnaur va n dea bnrgerlijken st;wcJ der planls alwaar ltel vonnis is
Len uilvoel' gelegd, va11 liet ornrlijdc11 aangil'le Le doen en alle aanduidingeri op Ll~ geven, welke Yereiscl1L worde11 0111 de aide overeenkomslig
arl. 67 Ic ku 11 11c11 opmaken (1).
\ i\Tanneer een slerfg-e\'<tl heeft plaats gehad in gevangenhuizen or

-
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andere gestichten Yan dien aard, zij 11 de cipiers of gezagvoerd ers lol een
gelijke aan gifle Yerplichl.
Het lweede, derde en vi erd e lid nm arl. 65 zijnJ1i e1· mede van toepass ing.
. (~) Het ~e lid van § 2l 'l'. zegt met verwijzing tot he t eers te
ild uier § (zrn de aan teeke ning- op art. 73.) Dezelfde verpl ichting
rust op de g riffiers l'.n cipi er:j in bet g eval van art. 74 vn.n dit
reglement. Verg ezeld van eeu <wder persoon, d oen zij naa rma te
Yan den afs tand waarop het overlijden heeft plaats gehad, mondeling
of schriftelijk d e bij d e wet gevorderde aangil'te . .l:Ie t is a lleen op
die wijze, dat behoorlijk ge volg kan worden geO'eve n aan het voo r"
schrift van ar t. 75.

Art. 75. Rt. 8. S. Ingeval van een geweldigen dood, van hel ler
do?d brengen rnn een veroordeelde, of van het overlij den in gevangenhmzen, zal van die omstanclirrheden
in cl e re<•islers
0
0
0o·eeu e meldin"'
0 wo rden
gemaakt en de akte van overlijden eenvoudig· worden inge richt naar de11
vo rm bij arl. 65 voorgeschreven.
(Zie het aangeteekeude op art. 74 hiervoren.)

Wann ee r een sterf(l'eval
0
0nedurend e eene zeerej s
l1eefl plaals gehad aan boord vatt een in Nederland sch-Inclië Le lrnis belioo renu schip, moel cle n.kle van ove l'lij·de11
b in nen vier en twin lii0 11ren
.
<l oor d ei~ kapitein or gezagvoerrlcr in he l. cln.gregi ster van 11el scl1ip
wo rden mueschl'even , in leue11woo rdi•o•heid vall Lwee v'"e lu i"·cn
zicl1
a:u1
n
·
lwfll'cl vri11 l1el scliip bc\·inrl eml e (1).
Op deze i11scl1rij vi11 g is toepasse lijk li et tw eede Ji d van a1·1. ft.G (2).
0
•

'-'

( 1)

(1) "I ngezeten" zie blz. 2 van dit r eglement.

ITet overlijden van een ingezeten van Nederlandsch-lndië aan
boord van een vreemd schip buiten het g rondgebied Yan Nec:ierlandsch-Indië behoor t te worden ingeschreven in dë registers der
lan.ts te woonplaats van den overlede11e. ('l'. R. XXXIX 247.) .
(2) Om aan d·e gezagvoerder. van rnrn1· Europa vertrek kende
schepen in de g eleg enheid te stellen volledige ak ten van overlijden
op te maken van aan boord overleden gouvern ements passagiers
zijn d e verschillende autor iteiten aangeschreven zoodanige r egeling
te treffe n da t d ie g ezagvoerders opgave ot1t,·angen van :
le. den voornaam, den naam, de n ouderdom, het beroep de
woonplaats en de geb jOrteplaats van den passagier;
2e. de n naam en den voornaam van de andere echtgenoot indien
de passag ier gehuwd of weduwnaar of weduwe is ;
3e. den voor naam en naam, het beroep en de woonplnats der
ouders van den overledene. (Bijbla.l 3754) .

Art. 79. Rt. 8. S.

Art. 76. Rt. 8. S.

li,J

bedoelde t\rcede afschrift zal ·worden toegezo nden aau den amb tenaar van
llen faurgerlij ken si and van de woonplaats van den oved eclene (2).

(Zie aa n t. op a rt. 46 B S.)

(2) liet fo rmulie r der inschrij ving van een sterfgeval op zee
vooJ'\'nllende, word t gcge ,·en ootle1· No. XVII , onde r welk model
tevens is g eplMttst de wijziging, die het rnodd in liet g·eval vn n
:tr i ikel G8 moet onderg·aan. (§ 28 rr .)

Art. 77. Rt. 8. S. Te11 rt.a11zicn der IJij l1el vorige :tri ik cl bedoe lde
slerf'gcvalle11, zull e11 wo rrl e11 opgevo lgd clc~ ' '00 1·sc li1·if'lP11·, wel ke Lij a l'll. fi.7
en ~8 ten aanzie 11 dei· ak Len van o11·c boo rle zi1·
1 1i•e
'. 11 (fe(J'eve1
0 0
, t di.e11 ve rsland e, da.t li cl aldaar bcJJaald e mol opziclil lot de woo11 pla:lls der oude rs
va u hel k1 nn zal wo rd en loegepasl up de woonplaats YaJL deJL overlede11c.

W anneer een sterfgeval gedurende eene zeereis
heen plaals g·ehad aan boord van een Nedel'lanclsch Indisch vaartuig
waarvan n och de gezagvoerder noch een der o ffi eieren tot de Europeesche of daarm ede gelij kgestelcle bevolking behoorl, zal de aaugiJte van
he l overlijden op de gewone wijze gesch ieden aan deu amb tenaar van
den burgerlijken stand van de eerste plaals, welke hel schip in Nederlandscll-ln<li ë zal aandoen (:L).
(1) Ilet 2e, 3e en ;Je Jid van a rt. 65 zij n in de bij dit artikel
voorxie ne geva llen van toepassing. Voor de opmak iug der akten in
de gevalleu bij d it en volgend artikel voorzien, kau tot 1eiddrn.ad
dienen bet model No. XIII, met inachtneming der wijziging ouder dat
model voo r die g evallen aangegeven . (~ 29 'l'.)

Art. 80. Rt. 8. S. vVanneer eeu slcrl'geval na geleden sch ipbreuk
hee ft pl aa ts gehad , zal de aangifle van hel ov0rlijden kunnen ge(laan
wo rden :tan den amL le1iaar van de11 burgerl\j kcu stand van de eersle
plaats van Nederlandsch-Indië, welke door de schiphreukel in geu bereikt
wor c11. (Zi e li et aa 11 geteekende op :trl. 52.)
Hel L\Yeede, derde en vierde l icl van arl. 65 zij n, jn cle b\j dil en
vo l'Ïg a rlik el voo rziene gevallen van Loepassing.
Art. 81. Rt. 8. S. Indi.en een sterfgeval plaals heeft aa11 boord van

N ~rt. ~8. Rt._ "8. ~· Wa111Lee r op e<~ n zeereis, ce11 ingezeten '"'. tn
edetl andsch -InrlL<· (1) 1s ove rleden <l:lll IJ1uml van CC'll Nerl e1fa11dscll scl1q1,
1icLwPlk daal'll a eea e 11avr1 1 va11 Ncde rhu1d scl1-J11rli lj aai 1r111ol \rn rcll gehandeld uvcreen 1<0111sl1· g a l' l. 1'~.( I, lllel d1· e11 ve rslaudc da l ' l1c l nld:til l'
'

een Neclerl a11dsclt l11 disch scl1ip, liclwelk iu P<'LL hïwc11 uf op eene 1·ecdr
vall Ncd e rl a11 clsch-l11 d i é~ ligl, rnl dr aangitïe van zuoda11ig- slc· l'f'grval op
) e wii' ze rrescliieden aan den plaalseli jkcn am li le11i1ar \':.lll dt-•11
11e ge\\'1 1
.
o
.
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bur_gerlijken stand tenzij er geene mogelijkheid mocht bestaan om het
schip tot het doe11 rler aangifle le vel'l alen , in welk geva l gel1 ancleld zal
worden zooa ls bij de arll. 7ö en 77 is bepaald.
De pl aatselijke ambLenare11 van de11 burge rl~jk en stand zul len voorls
verplicht zijn om, èlaarloe aangezocht wordende. ook de aangil'lcn Le
ontvangen en akten op te mak en van sterfgevallen aan boorrl van and ere ('l)
dan Nederlandsch Indische schepen voorvallende, terwijl deze jn eene
haven of op eene reede van NederlandscJ1-Inclië liggen.
( 1) Op he t ve rzoek van tlen g ezag voerder van bet Ned erlandschc
stoomsch ip . Koningin E mma " g ericht aa11 d en Officier vau .Justitie
te ~atavia om d e n am btenaar van den burgerlijken stand te lnd rnmaJ oe te.. machtigen om in bet loopende regis' er in te schr ij ven
het overhJden van een bootsman vau d ien bodem gewoond heb bende
te Amsterdam werd a fwijzend beschikt, omdat- van dat ove rlijden
h et~·elk twee maanden te voren, tijdens het schip op d e reede l ndramaJoe ~~g, geen aa ngil te is gedaan aan den amhtena ar van Lie n
burgerhJken staucl. Genoc111de ambtenaa r toch is, ind ;e n hij daa rtoe
wa re aa ngezocht, vel'µJicht daarvan a k te op te ma ke n in rrevolrre
het . ~e lid van art. 81 van dit r eglmne nt. Dit blijkt niet het gev~'tl
te ~1.Jn g eweest, op g rond " ·aarva n kan gezegd ·w orde n d a t aan het
r egister ee n a k te on tb reek t, ter wij l bi ijke us de b\j bet ve rzoek overge l e~de uiLtrcksels ui t het dagl'egis ter van d at schiµ bet ovurl ijcku
da.arm ber eids is ingeschre ven. (T. R. LVII, 399.)

Art. 82. Rt. B. S. De uil Nederl and van regee ringswGge aan den
Gouverneur-Generaal Loegezonrl en a l'scl1rifle11 van een ove l'lij cle11sakle van
aa n boord van Necled n.11tlsche schepen of i1 1Nederl and over lede11 in gezclene11
van Ne<l erlandscli-fodi(!, zulleu val1\rnge de Gou\·erneur-C e11eraal, Ier inschrij ving in de loopende registers \\"Orden loegezond e11 aau den a1nbtenaa r van den burge rlijken stand der laa tste \\"0011plauls van don ore d cdene.
Art. 83. Rt. . 8. S. Zooals hel is gewijzigd bij Slaatsulad 1870 No. 1'10.
De bij hel laa lsle lid van ::t l' l. 360 B. W . ('l) voorgescl 1reve11 konnisgcv i11 g
moel gescl1iecl en biunen vie r en Lwilllig uren na de aan(fiflc va 11 ovcl'lijd e11 en cle vollrekking van hel l\\" eede en volgende huw~qjk.
1

(1) .Art. 360 B. W. eu h(jblwl Hl70 Ju iel en o. m. :
De am btenaar va u ~ c 11 h u rg·erli_jken stand zal verµli cht zijn om
aan de wee::;ka me r kem11::; te g eve n van he t over lijde n van a ll e pe rsonen, met opgave Le ve ns of d eze lve m iude1jarigen na la te n, e 11 va 11
a lle tweed e of vo lgend e huw eli_jke n van ouder s, d ie m iuder jarige
kinderen hebben. (model IJ :J.)
·
B 'ijulacl 4<1 80 : De Regeering weuschL dat rno1·taau door d e am bte naren \TaJl de11 h u rgcrlijk Pn stand, voor wie r re::;sort ee n w<·eskam~~·:;agent _is liesch·· idcn g elij ke k e u11 is,.rev ili g bi n11en de11 zelf'dt•11
te rm tJn aan dien agent wo n.Le g·edaan .
JJi)ïJ~mlen 2B2:.! , y,;,0 1 en 448:2 : Door herhaalde verz uimen die
overtredmgeu daa rstellen en d ie strnl"baa r zijn volgens a r t. :.!8 B. f-;

begaan door de ambtenaren van den burgerlijken s tand ten opzichte
der indiening van kennisgaven als bedoeld bij a rt. 360 van het B. W.
zijn d_e w eesk~me rs in Nederlandsch-lndië rn rzocht van el k ge ,·al zoo
spoed ig mogelt.Jk aan den betrokk 0n 01 ficier ,·an Justitie kennis te geve11 .
Behalve de k ennisga ven als boven bedoeld zijn de ambtenaren
van de n burgerlij ken stand ingevolg·e a rt. 32 al. 1Stbld.1901 No. 471
ver pli cht van a.lle sterfgeva llen tcu kantore van de ontvanger::; van
d e rechten van successie en van overgang in te zenden ecne lijst
van sterfgevallen.
Al. 1 ar t. 32 van Stbld. 1901 No. 471 luidt:
De ambtenaren van d en burgerlijken stand te Batav ia, Semarauaen Soerabaija zenden op het einde van elke week. die op d e :u1der~
plaatsen op het einde van elke maand ee11e lijst van a lle sterfgeva llen, waarvan bij he n in d ie week of maand aangifte is g edaan,
~Lan ~en am~tenaar van de rcc~ te n van successiE' en van o\·ergang
111 wiens krmg hun kantoor i ::; g elegen , met vermelding van de
na men der aange vers. Wannee1· er geene sterfgevalle n zijn aangeg eve n, worden nihilsta.ten ingediend . .:.\i et of niet-tijdige in<lienin o·
de r bov enbedoelde lijsten of stateu wordt gestraft met eene boet~
van f' 5.- (vijf gulden) voor elke overtreding. (Zie model La. z. Z.)
Naar aan leiding van herhaalde ve rzuimen door arubtcnaren van
den burge rlijken stand ten dezen opzichte beg aan is door den Directeur
van Justitie de circulaire van 13 .Manrt 1891 No. 1880 aan hen g ericht, van den volgenden in houd:
i\lijn ambtgenoot van Financiën heeft mij kennis g eg even van
klachten van verschillende Inspecteurs van J?inanciën, dat d e ambte11a ren van den burgerlijken sta nd in Neclerlandsch-Indië over bet
algemeen ve rzuimen om ingevolge art. 15 der s uccessie ordonnancie
in Stbld. 18H6 No. 17 (nu ve rrnngeu doo r a l. 1 van art. 32 van
S tbld. HJOl No. 471 zie hier vorcn) geregeld wekelijks ofmaandel ~jk s
ten kantore vnn de ontva ng-ers van het recht van successie en overgang in te zenden eene nomin atieve lij::;t va n a lle sterfgevallen,
waarvau g edurende de a.fgcloopcn week of nHurn tl a angifte is gedaan,
e n di:tt, waar derge lijk e lijs ten a l worde n ingezonden deze hetzij
door niet-tij dige indiening hetzij door andere onreg elma tig hedcu,
voor het doel dat er mede beoogd wordt , onbrn ikbaa rofwaardeloo::;zijn.
'l'en einde Yoor den ver volg e cle rgeli,ikc onreg elmat ig heden te
voorkomen en ter verzeke rin g· der heffing van het recht van successie
en overg ang, heb ik d e eer het volgende onder Uw aandacht te brengen:
In cle eerste plaats be hooreu d e boveubecloeld c nominatieve opO"aven ()"ereg eld wekelijks of ma1.1nclelijki; te worden ingezonden en
~10eten °zij bevatteu all e sterfgeval len, waan-an g edurende de a l'g cloopen week of m and b\j d en betrokken a mb ten aar van den burgerlijken stand aangifte is gedaan met vermelding van de aangevers.
:0ij moeten wijders word en opge1m1akt e n onclerteekend door den
g e wonen en n iet zooals op sommige plru~~sen ge::;cbicdt, ~?or. d en
buiteugewonen ambtenaar van den burge~·l!Jk en staud, te rw1Jl cmd eJijk meerbedoelde opgave~ moeten worden rngezonden ten k~_nto~·e Ya n
de ontvangers, binnen wier ressor t de overled enen op het t1.Jdst1p van
het overlijden geach t moeteu wordeu gedomicili eerd te zijn geweest.
Jk vestig enz.: (deze a linea ka u a ls ver valleu word rn bC'schouwd
omdat de a lgemeene ontvaug er::; de r landskasseu iu KPd erl11 ndscbIndië ingevolge Stbld. 1901 No. "71 be!ast ;dju met de fnnct.iën van
amb tenaar van d e rechten van succe::;sie e n van o\·erg·ang.)

Art. 84. Rt. B. S. De inschrijving in ·'de gewone reg-islers van den
burge rlijken stand van oved ijclell van kr-ij gslieden v-·el ke op marsch, lc
velde, in den slag, bij het over zee re11~eu van t roepen, or in 's la nds
diensl b 11 ilen i: e<lerl andsch-lncl ië zij n gcslorven, gesch ied l ove reenkornsl ig
rle -afzonde rlUke claarom lrenl 1·eeds lics laancle of la ler uit le vaal'cl igcn
IJepalingen (t ).
. (1) Bij Stblcl. 186' ~o . 48 zijn clie b'epalingen uitgevaa r digd
o.m ., ~l_a ~ wa nn eer Eu ropee::;che of d,1.)-a.r ui ccle gel ijkgestelde
m1lttaircu over li.1d r 1t op ma rsch, te velde, in den ,,;tag, b ij reizen over
zee ' 'an troepen, of i u ·s land s dienst buiten Kcderl anclsch-I ndië, clan
wel op plaatse n waar de lij kt·u niet ter begrn\' ing in de hospitalen
k~nnen .wor den opgenomen of deze opnam e om bijzondere redeuen
met heeft k nnnen plaats ,·inden, wo rdt doo r cl en adm i nis tr ateu r nrn
het kor ps, detachement of garnizoen e n ckn eer ::;taanweze ndeu Officier
van Gezond he id, in dien zoodan i"' officier ter plaatse aauw l'zio- is
00'
<;'
poemaal<t ~~n a k te volgeus het b aan da t Staatsblad gehecht model
No. 130a , (ziJ nd e het model No. XV beho ur ende b ij h et reO' lemen t op
he· ho uden der r egis te rs ,·a1 cleu h urge rlij ken stand voo~· de J•]uropeescbe en daar mede gelijkgestelde bevo lking in Neclel'landsch-l nd ië,
~~bkL 18MJ No . 25) en gczondeu a:m den a mbtenaar van deu bu rge rlijken st~nd ter p laatse waar het ko rps zicl1 bevindt, het naastbij
gdeg" u is. dan wel h<·t eerste aau k om t.
Op cl.eze aang ifte is voor di en a mb te naa r ver d c:r toepasselijk cl e
iweccl e z ms nede van 1lrt. 15 van dat r eglemen t.
lu! (~eu.de

~e

nang ifte van overlijden vau mi litaire n, bui ten d e bi.i nr t. 84
voo rzien<.: gevallen g-esch iedt op de gewo ne wij ze. c ,·ennls d ie: van
bmgcrl ij ke 1Jerso11en. l§ 50 ' 1' .)

r·

SLOTBEPALINGEN.
Art. 85. Rt. 8 . S. Oorspronkel\jkc Hcdacl ie : Arl. q.2 vcm di t reglement :::.lil niet in wu?'!cinu treden, ::;oolang niet is i11gcl?·okkc.n hel verordende
b!) he't derde en vie1·de lid van m·l. 6 1 dei· uepaliugen 0111.lrenl de i11voc·ring
van en clen overgang tol de nieuwe welg1•ving ('L).
(1) Dit . ar tikel is met inwerking tretling van .art. ·12 van dit
r eglemen t bij Stbld. 1867 No. 3 ingetrokken.

Art. 86. Rt. 8. S. Oorsp ronkelijke Redactie: ne sl m/ï1cpali11gen
verval in de m·tt. 56, 59, 60, 66, 73 en 80 von hel 1·egle111c11l op hel
houden eter reuisle1·s van den lm1·gerl!jken stand, vnslue~leld bij besluit vnn
clen Commi~stiris- Gene1·aal vcin 'L8 Jnni ·182 :-i No. 35 (Stl1lrl . Vo. 50) l1lijucn
van kracht lol aan cle invue1·ing van een we/hoek vm1 slmf'rcclll ('I ).
(1) Voo r zoovee l betrcl't dit reglement a ls ver vallen te besehouwen
wegens d e invoerin~· van het strafwe1b~~k voo1· ~le E~~rop~~nen en
v oo r de Inl ander s rn Nederla1iclsch-lnclw respectieveli.1k b1J Staats·
bladen 18liG No. 55 en 1872 S o. 35.

Na de intrekking van de in art. 86 van dit reglement geldende, zijn
de thans in werking zijnde strafbepalingen te vinden in :
a. het Burgerlijk Wetboek.

Ar t. 34. B. W .
noot op art. 60 .

De inhoud van d it artikel is opgeno men in de

.\rt. 82. B. v\T. In creval Vllll overtredi ng doo r de nmbtl'Jlll.l'l'l)
van den burgerlijken s~nnd tegen de hepa ling·en nv~ clt-z~n tite l
(lVe titel B. W. art. 26 t/m 8 1, hantlelcncle o,·er het ln\w.ell.1k~ . begaan, kun nen d ie ambtennr en, v?or i.:~Over ~.ê~artegeu .n iet bi~. '.le
wette lij ke bepa lingen op he t strafred1t 1s vootz1en,, d ooi den h~,1.d
vnn .J ustitie wor den o·esrraft met eeno g·clclboctc de som van hon d i cl
gulden n ie t te bove~1 gaande; bchomlN1s de. r ccht.s,ro.rdenng van
b elanghehbende partijen tot schadovcrgoed 1ng, rnch en daa rtoe
g ronden zijn.
Ar t. 99. B . W . Geen h nwelijk is nietig in g·eval van over treding·
der bepalingen van art. 3J, 42, 4.6, 52 ?.11 7~ of' indi~1~ 1;Juiten h~tgcen
bij art. 77 is voorgc::;chreven, het h~~wel iJk niet 01~c1:li,1k m het gl. b~Ln~,
waar de akten van deu bu rg-erl ~1ken slancl " 01clen opgema,ikt, 1s
voltrokken geword en .
In die gevallen is de bepaling van art'..82 B. W._ op den mnhten aa r van den burge rlijkun stand toepassel1Jk.
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b. het Wetboek van Strafrecht voor Europeanen.
~rt. ~ 1. S. E . Met tuchthu isstraf van vijf tot twintig jaren wor dt
g~st1_ aft ieder openbaar ambtenaar, die m de mtoefen mg z11net· bed1enmg ~ene valscbheid begaat:
·

hetz1.1 door valsche bandtcekenino-en ·
hetz!~ door ver a ndering van akten,ges~hriften ofhandteekcningcn;
b etz~~ door o~d ers~buiving van personen;
bet~IJ door b 1J ".'ocgmg of tusschcnscbrijving in r egister s ot andere
authentieke gesclmftcn, nadat d ie zijn opgemaakt of ges loten.
. ~~·t. 114. S. E . I eder openbaar ambtenaar, die akten en titels
d_i_e h1J als zoodan ig in bewaring h eeft, of die hem in zijne betrekking
ZIJ1;1 ter band gesteld of medegedeeld, vernietigt, terugh oudt, verdmstert_ of ~an hunne bestemming onttr ekt, wordt g estraft ' met
tuchthmsstraf van vijf tot vijftien jaren.
.Alle ander e personen, aangesteld hetzij door de Regcering hetzij
door de :r_oorm eldc openbare ambtenar en , die zich schuldig maken
aan de hlJ bet e1:: r ste lid van dat a rtikel omschr even m isdr ijven,
worden gestraft m et dezelfde straf.
A r t. ~32. ~· E . _l?e ambtenar en van den burgerlijken stand, d ie
hunne _akten msc hrljven op losse bladen, w orden ges traft met gevangemsstr a f van een tot drie maanden en geldboete van acht tot
honderd gulden.
. Art. lB3. S. E ...wanneer bet Burgerlijk Wetboek voor de geldigheid van een huwel1Jk de toes temmino- van vader moeder of a ndere
?:rson~n voor:;chrijft en de ambtena~r van d en burger1~iken stand
z 1c~1. n.iet ver zekert v.an het b estaan dier toestemming, wordt hij
ge::;traft met gevangemsstr af van zes m aanden tot een jaar en geldboete van acht tot honderd vffftfg gulàen.
.
l1._1:t. 134. S. E. De ambtenMr van den burgerlijken stand wordt
rnsgellJks ~.es traft m et .~eldboete van acht tot h onde rd vijf tig gulden,
~vanneer hIJ het buwe lt.Jk voltr ekt van eene vrouw di e re<'d S te vo r e n
is gehuwd .. geweest, voo r het ven;trijken van d en term ijn voorgeschreven bi] art. 34 va n het B. W.
Art. 13!'i. S. E. De str affen bij de vorige a rtike len bedreigd tegen
de ambtenaren van d en burgerli.iken stand worden op hen toegepas t,
ook dan .al? d e. ni~tig verklarin g van hunne akten niet is g evorderd,
?f de met1ghe1d is g edekt; a lles onverminderd zwaardere straffen
rn g~val van b eclriegelijke samenheuling-, e n behoud ens de strafbepaho gen vau den vierden titel van h et eer ste boek van het B. W.
(art. 26 t/m 1~2 B. W .) en van art. 28 van het r eglement op he t
houden d er r egister s van den hur gcrlijken stand.
Ar t . 1~5. S. E. Bij ver.duisterin g , vernieling en wegn eming van
?tu kke 1~ of van nnde re papieren, registers en akten, zicb b evindende
m a r c hieven , grif'fien of andere openbare bewaarplaatsen, of aan een
oµ:nbaar hewaardc ~· in deze hoed ani g h eid ter hand gesteld , is de
st1af te~en d e nalat ige bewaarder s, gevangenisstraf van drie maanden
tot een .Jaar en geldboete van v ijftig tot honderd vijftig gulden.
Art .. 25?. S. E. Ieder gehuwde, die een nieuw huwelijk sluit, voor
de ontbmdmg van het v r oeger e, wordt gestraft m et -tuchthu isstraf
van vijf tot vjjftie~aren .
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De openba re a,mbtenaar , d ie, kenn is drngende van bet vroegere
nob· hestaande h uwelijk , zijnen di enst ,·erleent om het nieuwe te
s luite n, wo rdt gestraft met dezelfde straf.
De ambtenaar Yan den burgerlijken stand begaat evcnzoo vele
o,·ertrectingen als hij akten opmaat; t" w;rnrin hetzelfde wettelijk voo rschri ft niet is nageleefd. (T. R X, D6:? en XI, 319.)
De omstnncl igheicl dat de r ecl1 ter vroeger een ander e beslissing
nam, Yolgens welke zekc•re handeling van een a mbtenaar van den
burg('rlijken stand gee11 ornrtn •din g· claarsteldc, geeft aanleiding om
bij ver:mdercle .i n rispruclentie, clieuaangaande geen geldboete op te
leggen . ( \V. !t2, :1.Jb.)

De ondervolgende artikelen van het reglement op de burgerlijke rechtsvordering regelen de rechtspleging in zaken van overtredingen van ambtenaren van den burgerlijken stand .
.\..r t. 8t1ï. B. R. V. De overtredingen door ambtenaren nrn den
hurgc rl ijk<'n stand in de uitoefening hunner fu11ctiën begaan, waarop
.gccnc ancl1· r e strafdan' geldbocte is gesteld, staan ter kennis neming van
den burgerl ijkl'n r echter, en zullen bij den bevoegden Haacl Yan
Just itie worden Yel'\"olg·d cu berecht op een schrifteli.ik requisitoir
yan den Officier ,·a11 .Justitie door dezen aan den r nad io te dienen.
A rt. 868. 13. R. V. De Hand nrn Justitie zal bevelen dathet requis.itoi r aan den betr okken nmbrcnan.r zal worckn beteelcend, en den tcrJ11ijn lwpaleu, binnen welke cle IHatst gemelde cene memorie te ;r,ijncr
\'Crdecliging anu den raa d zn.I m• 1gcn indienen. Bij de bctcekening
Yan het r eqnbitoir zal een afächrif'L vnn dit bcvclsd1rift aan den
lwtc··ke111le word en uitgereikt.
Ka. ommekom st \'an den gestelden ter mijn zal de Raad van
.Justitie naar bevind nw za keu uitspraak doc·n .
.\rt. 869. B. R. V. De vonnissen in dusdanige zaken zijn naar
ma te d1•zelve in eerste of in het hoo7ste r e sort zijn gewezen, Mn
huogc r beroep of aan beroep in t:as~ar ic onderwo rpen .
Zoowel bet eene a ls het andere beroep zal zonder ,·01·m van
proces berecht wo rden op de stukken en de m cmori ëu, welke te
d ie n eind e vóór den bcteekenden rechtsdag, ter g riffie van het
l Ioogg·ercchtshof zullen \\·orden ingezonden .
,\ r t. 870. B. R. V. Niettcgem.rnancle de overplaatsi ng \7 an ccnen
cl<-r b\j ar t. 867 vcrmd cle ambtenHren .t~ui.~cn het rechtsgebied van ct cn
Rand Yan J usti 1ie, binnen hetwelk hu t1Jrlc11s het begaan der ovcr1r cding zijn fnncLiën ni tu cfonde, zal de Of!~ci cr rnn J ustiti e bij d icu
r a.ad . alleen bevoegd blij ven . ot de Ye1:v.o i1?·1ng·.
.
ln zooclanig· gevnl z:1l het requn;1to1r do()r d ien raad worcl<·n
toegezonden ;ian clc r cc hthnuk. ouder welker r c::;so 1t de bet ro kken
pe rsoo n wo11 nachtig is, .te11 e inde do~r dezen worclc g-chanclclcl overeenkom stig he t eerste lid van art. 868.
Na ,·erloop van den termijn dèlartoc door lantstgcnoemdc r echtbank vastgestelrl , l!lenclt deze d e i nge~rnmc1.1 m ~m? rie Y~n verdedig·ing-,
of wel bet bericht dat ecm' zoodirn1g-e met 1s 1nged1end , me t ovcrlep-ging van een authentiek afschrift. van het bc,·el1;chrift en van.h.et
oorspronkelijke exploit Yall beteekc.nmg: aiu1 den R~ad rnn Just1 t1_c,
binnen welks re::;sort de overtr ed111g 1s begaan, "elke daarnn mtspraa k doet over de h oofdza ak.
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Ingeval van veroordeeling zal d e tenuitvoerlegging geschieden
op vordering van den officier bij den Haad van Justitie, welke bet
vonnis heeft gewezen, doch zullen de geschillen welk e ter zake dier
tenuitvoerlegging mochten ontstaan, worden afgedaan door de rechtbank binnen welker ressort de veroordeelde woon'a ch tig is.

lijken s tand met geldboete en gevan.,.enisstraf bedreigd, is niet
daartegen hooger b~roep i s toegelaten. (H. G.

W~v~0~~1i~~a.)its

. .Een gouvernements besluit, houdende afscheiding van een
thslrikt van e~n regen.tschap en vo eging daarvan bij een ander,
heeft,. hoew_~l m den zm van art. 31 R. R. geene alrremeene verOl'denrng z1Jnde, zonder afkondigin g kracht len aan:d.en van een
ambtenaar van den burgerlijken s tand , die a ls assis tent-res ident
vroeger het bes tuur voei:de over dat dis trict, doch dit bes tuur
tengevolge van dat beslUlt heeft overgedragen aan een a.nder en
assistent-resident. (T. R. XIII, 190 .)
~

Art. 871. B. R. V. De bepaling van art. 410 van het r egleme nt
op de strafvorde ring voor de Raden van Justitie op J ava enz. is te
dezen toepasselijk.

"

Art. 410. S. V. Heglemen t op de strafvordering:
Wan neer op eene overtreding geene zwaarder e straf is gesteld
dan eene enkele geldboete met of zonder verbeurd-verklaring van
ecnige bijzondere voorwerp~n, zal de beklaagde d e rechtsver volging
kunnen voorkomen door, met betaling van alle gemaak te rechtskosten, vrij willig te voldoen het maximum van die boete, en ingcva;l
van bedreigde verbeurd-verklaring van bijzondere voorwerpen, door,
bij notar ieele of ter g1·iffic opgemaak te akte te verklaren in d e verbeurd-verklaring te berusten.
De b.o ete zal aan den tot de ontvangst d erzelve bevoegden
amb<enaar niet anders kunnen worden voldaan, dan op sclwiftelijk c,
doo r den voorzitte r va n het rechtscollege tot welks competentie de
berechting van d e gepl eegde overtreding behoor t, of, zoo die berech ti ng behoor t tot de competentie van een resid entie-rech te r, door
dien residentie-r<:chter , voor geiden'' geteek ende rnachtigin!5' vll:n
den ambtenaar van liet Openbaar ~Iini s terie, aan wien de kw1 tant1c
van den tot d e on tvau gs ~ bevoegdt·n ambtenaar door d en beklaagde
za1 moet en worden overge bracht binn en den tijd bij de machtig in g
Le bepalen. (Volgens a l't. IV, l::ltbld. 1893 No. 160 is d at Stblcl. niet
op deze wijziging vnn toepassing.)
Het voorschrift van dit ar tike1 brengt geene verandering teweeg
in de bevoegd heid tot bet aangaan van transactiën , in de gevalle n
waarin de wettelijke ver ordeningen die veroorloven.
De s traffen van gevangenzelti11g en van geldboete brdl'eigd
te late aangifte van geboorte moelen geza1J1e11l ijk c.:11 mo11cn
niet afzonderlijk worden opgelegd. (T. R. V I , -179.)

St. ~ld. 1840 No .. 22.. T e ..bepalen da t de ambtenaren van den
hurgeri1Jl<en stand , die zich bij rekcs le tol het rrouvernement willen wenden ter erlang.ing van ~·emisc van de boeten, welke hun
ter zake van o.vertredmgen der r eglementaire bepalingen op het
h~uden der registers van ~ en bm:~erlijken s tand verplicht zullen
l'. 1;p1 om hunne verzoeken rn te dienen binnen den tijd vnn drie
maanden , nadat h_un door .~1 e1? co.mpetenten officier van justitie
het geslagen "?.nm.s zal gemsmueerd (beteekend) zijn.
..Zullende b1J dit r ekest tevens overgelegd moeten worden een
bcw1JS, dat de procesk osten voldann zijn, s ub poene, dat zij alle
a.~nspraak op. het erlangen van r emis e znll en verliezen , wannee r
l'. IJ ~.1eh pa dien bepaalden termijn aanmelden of het evenbedoelcl
beWIJS m et hebben overgelegd.

Art. 8 7. Rt. B. S. (1) Alle over tredingen van de voorschriften van
dit reglement begaan door bijzondere per son en (2) en waartegen bij dit
reglement geen s traffen zijn bedreigd, wo rden gestraft m et geldboete van
vijf en twintig tot honderd gulden, terwijl bij onvermogen lot betaling
<lor boete als lij fsdwan g wordt ondergaan een gevangenisstra f van een
dag voor elke verschuldigde vij f eu twintig guld en .

t~gen

(1) Di l artikel komt niet voor in het oorspronkelijk r eglement, doch is eerst later daaraan toegevoegd bij •' tbld. 1851, No. 6·L

De beken leni s voor den rcehlcr afgelegu , dat eene au 11g iîie
van geuoorle heeft plaat s geha d, ka n. indien die bckenle ni ::; niel
vergezeld gaal van een bepaalde e u na u wkeu rige ov ga ve va n
oms lancUg beden. ni et tol eene veroonleeli ng wegen:> ovcrlrcdi11g
\ i ln het reglemen t o p h et houden van de r eg isters Yan cle11 burgerlijken s tand leiden , a l blijkt de le la le an ng-iftc ook uit een
gw;chl'ifl va n den beklaagcle afko mstig, uit ee11 r ekest tot i 11schri.iYi ng der geboorte mel cl e daarop gevall en beschi kking mis gndcr s
uil de ver klaring va n den betrokke n a mblenaar va n den burgerlijken stand op rle am btseed a fgelegd. (W . H9, 70b.)

(2) De bepalingen van de lle afdeeling, 6e titel , 3e boek
van hel \ Vetboek van Burgerlijke Rechtsvo J"clering (Arl. 867 en
volgende , zie aan teekeningen op a rl. 86 van dit reglement) kunnen niet worden uitgestrekt lot de overtredingen vnn hel r~gl e
ment op den burgerlijken s tand , begaan door personen geeu
ambtenaren van den burgerlijken stand zijnde. (W. 144, 50c. )

Strafbepalingen tegen overtred ingen begaan door bijzondere personen
zijn te vinden in de ondervolgende artikelen van het strafwetboek voor
Europeanen (E) en voor Inlanders (1).

P1·ocessen-vcrhaal door het Openbaar M!inisterie opgenrnn.kt
na den termijn vn n zes mannden b ij art. 28 B. S. bedorlcl, k1111 nen. mHs de verjaringi:;lermijn van drie jnren in art. 403 S. V.
YCrmeld, niet ver streken is, tol gr onds lag van in te s lellen vervolgingen dienen. (T. R. XLVIJT, 201.)

Ar t. 256 S. E . en 257 8. r. Teder gehu wde. di<' (J, ondenvoqi<'n
zijnde aan den vierd en titel vau hel eers te boek van h et R. W .)
een nieuw huwelijk sluit vóór de onlbinding van hel vroegere,
wordt gestraft met tuchthuisstraf (I. dwangarbeid in cleu kt·tti11g)
van vijf tot vijftien jaren.
De openbare ambtenaar, die, kennis drngeude van h et vroegere

H el beroep iu cnR.~aue van ee11 vonn is in zake overtretling
van hel r egl eme11t op hel houde n cler r egisters van den burgerH.

van Houten, Burg. Stand.
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nog bestaande huwelijk, zijnen dienst verleent om het nieuwe te
sluiten, wordt gestraft met de dezelfde straf.
Art. 262 S. E. en 263 S. I. Ieder, die tegenwoordig zijnde geweest bij (E. eene bevalling,) (I, cle bevall'ing van eene 'v1·ouw, beho01·ende to t de Eu1·opeesche bevolking), niet doet de aangifte, waartoe
hij verplicht is volgens art. 39 van h et reglement op het houden
der registers van den burgerlijken stand, binnen de bij cle
artt. 37 en 38 van dat reglement voorgeschreven termijnen, wordl
gestraft met E. gevangenisstraf van zes dagen tot zes maanden
en geldboete van acht tot honderd vijftig gulden, I, ten ai·beiclstelling aan cle publielce werken voo1· den lcost zoncler loon van zes dagen
tot drie maanden.

Art. 263. S. E. e n :264 S. I. Ieder, die een jonggeboren kii)rl hebbende gevonden, niet handelt over eenkomstig de voorachriEten
~an art. 43 van het in het vorige artikel genoemde reglement,
m de gevallen, waarin deze toepasselijk zijn, wordt gestraft mel
de in het vorige artikel bedreigde straf.
Art. 273 S. E. ~n S. I. Zij die zonder voorafgaand verlof
van den ambtenaar van den burgerlijken stand, wanneer dit
voorafgaand verlof is voorgeschreven, eene overl edene doen begraven, worden gestraft met: Eu1·opeanen, gevangenisstraf van zes
dagen tot twee maanden en geldboete van acht tot vijf en lwinlig
gulden. I nlanders, ten arbeidstelling aan de publi eke werken voor
den kost zonder loon van zes dagen tot twee maanden, onver·
rninderd de vervolging der mis drijven van welke de daders dezer
overtreding in dit geval verdacht mochten worden.
Dezelfde straf wordt toegepast op h en, die op welke wijze
ook handelen in strijd mel de algemeene verordeningen, rnglementen of keuren betrekkelijk de te vroege begrafenissen.

MODELLEN.
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VERZAMELING MODELLEN DER AKTEN VAN DEN
BURGERLIJKEN STAND.
No.

MODELLEN.

n

n

"n

1/

Behalve de bij Staatsblad 1819 No. 25 vuslgcslelcle mocle'l len Nos. 1
tot en met XXtes en de modellen letters A tot en met M zal men hier
bij nog aantreffen de modellen No . XIIa en N tot en met Z en AA Lot
en met ZZ.
Door een beroep op de modellen bij Stbld. 1849 No. 25 behoorende kan een ambtenaar van rlen burgerlijken stand zich niet
v rijwar en tegen ee:ie veroordeeling wegens eene overtreding van
dit reglement. Evenmin door de bewering dat in vroegere jaren
hetzelfde verzuim niet a ls eene over treding is aangemerkt. (T. R.
XLVIII , 203.)
De bij bet reglement in Stbld. 1849 No. 25 gevoegde modelakten en de daarop van Regceringswege gegeven .toel ichting kunnen
op de uitlegging der bepalingen en voorschriften van het reglement
van geen overwegenden invloed zijn (W. 119, 17·1b), en derhalve
geen wettelijk verbindende kracht hebben.
Het gevolg daarvan is, dat daar , waar zij niet alles teruggeven
wat de wet in de akten vordert, de ambtenaar van den burgerlijken
stand, ze opvolgende, dikwerf over tredi ngen begaat.
Ten einde bier tegen Le waken is de aandacht van de ambtenaren van den burgerlijken stand in Nederlandsch-lndië gevestigd
op eenige omissiën in de modellen welke reeds meermalen to t overtredin g der wet en dientengevolge tot veroordeeling hebben aanleiding gegeven. (Bijblacl 224-2.)
Sommige modellen zijn thans overeenkomst ig di t bijblad gewijzigd zooda t geen vr ees behoeft te bestaan dat zij niet overeenstemmen zoowel met de bepali ngen van dit reglement als van het
Burgerlijk Wetboek.

I.
ll.

lla. Akte geboo1·te Inlandsche Ch1·istenen.
HL. Rchriftelijke aangifte van geboorte.
IV. P roces-verbaal van he t vinden van een
v. Inschrijving eener geboorte op zee. VI. Gewone aangifte van huwelijk. (l:Jeter gezegd opgemaakt clo01· den
VIL

n
n

n
n
n

n
n

n

Titelblad voor d.e registers.
Gewone ak te van geboorte.

VIII.
IX.

x.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI .
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXbis .
XXtcs.

ambtenaa1· van den bw·gcrlijken stand op p e1·soonli,jlce aangifte
cle1· beide pm·tijen.)
Schriftelijke aangifte van huwelijk. (Juister gezegd alcte van inschrijving van een sch1·i~elijkc huwel~jlcs-acmgifte .

Afkond igi ng van bet huwelijk.
Stuiting van huwelijk en opheffing daarvan.
Akte van huwelijk.
Akte van huwelijk bij gemachtigd e.
Akte van ontbinding eens huwel\jks.
Akte van overlijden.
Akte van overlijden van een pns geboren kind.
Schriftelijke aangifw van overlijden.
Schriftelijke aangifte van over lijden in een hospitaal.
In schrijving van een sterfgeval op zee.
Akte vnn geboor te van een natuurlijk kind met aanteekening van
erkenning.
Akte van erkenning.
.Alfabetische lijsten op de akte n.
Alfabetische lijst der akten van huwelijken en echtscheidinge11.
Alfabetische lijst der akten van ster fgevallen.
V001·ts cte modellen lette1·s :

A. Besluit benoeming buitengewoon ambtenaar.

Handteekening gewoon ambtenaar.
Afslui ti ng registers aan bet einde van het jaar.
D. Af:;lui ting registers op r echterlij k bevel.
E. Afsluiting ingeval ver volg:-re,gi§,!:ers noodig mochten zijn.
F. Uittreksel hoofd en slot aarvan.
G. Inschrijving van sch!:ill!tl_ijke afUigifren.
It. Aanpla.1oong van huwelijks-afkondiging.
r. Atloop huwelijks-afkondiging zou der s Luitin g.
K. Inscbrijving buitenla.ndsche akte van huwelijk .
B.

c.

Ka.

I nscll7"{jvi11g eener akte van lniwel (jlc in cle St1'aits Settlements met
ver teiling.

L. Consent tot begraving van een lijk.
Schriftelijke akte v:rn overlijden.

l\f.

Jlfoclellen n iet bij liet 1·eglement vastgesteld.

N. Rekest om na nmsverandering-.
O. Rekest om voornaamsverandering.
P. Rekest om een aangifte van geboorte a lsnog te doen inschrijven.
Proces-verbaal verzuimde aangiften.

Q.

v

(
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R.

s.

T.

u.
v.

W.

x.
z.

IJ.
A.A.
B.B.

e.c.

D.D.

E.E.
F.F.
G. G.
H.H.
I. I.
K .K.

L.L.
~I.

l\L
N.N.

o.o.

__.-P.P.
Q.Q.
R.R.

s. s.
T.T.

u.u.
v.v.
w.w.
x.x .
Y.Y.

z z.

'

1

Akte erkenning onecht kind door b eide ouders.
Akte erkenning van nog ongeboren natuurlijk kind.
Akte erkenning door vader met toestemming moeder.
Volmacht tot erkenning onecht kind.
Authentieke akte to estemming in erkenning van bet kind door
d en vader.
Rekest om brieven van wettiging.
Schriftelijke huwelijks-aangifte d oor een der partijen.
Onderhandsche huwelijks-aangifte door beide partijen opgemaakt.
Authentieke akte van huwelijks-aangifte.
Hekest om dispensatie 2c huwelijks-afkondiging.
Besluit verl een en dispensatie 2e huwelijks-afkondiging.
Akte ver zet tegen een voorgenomen huwelijk.
Beteekening verzet tegen een voorgenomen huwe lijk.
.Akte opheffing verzet voorgenomen huwelijk.
Opgave mutatiën deelgerechtigden 0 . W. W. f'ds.
Stortingstaat huwelijksgiften.
Akte van bekendheid (geboor te).
Akte van bekendheid (overlijden).
Hekes t van den R v . J. ingeval weigering ambtenaar burgerlijken
stand om een huwelijk te voltrekken w egens onge uoegzaamheid der b e wijzen .
Rekest om vergunning huwelijk d oo r gemachtigde te d oen voltr ekken.
Speciale procuratie om huwelijk door gemachtigde tedoen vol trekken .
rroespraak voltrekking huwelijk.
Rekest om dispensatie huwelijk jongman beneden 18 jaar.
Rek est om dispensatie om te trouwen m et schoonzuster ofscboonbroer en oom en nichten.
Rekest om dispensatie minderjarigen aan R. v. J. om een huwelijk •
aan te gaan.
R ek est om dispen satie minde1jarigen aan R. v. J. om een huwelijk
aan te gaan , indien m oed er eene Inlandscbe is.
Rekest om dispensatie meerde1jarigen bened e n 30 jaar om ee n
huwelijk aan te gaan bij w eigering vader tot toestemming .
Rek est om dispensatie m eerderjarige n beneden 30 jaar om ee n
huwelijk aan te gaan zonder overlegging akte toes temming-.
Verklaring d aartoe.
Notarieele akte van toestemming.
Rekest moeder, die hertrouwen wil om bevestiging voogdij kinderen vorig huwelijk.
Model opgave overlijde n E uropeesch e landsdien a r en .
l\Iodel opgave overlijden E uropeanen aa n ·weeskamers.
Model opgave overlijden E uropeanen aan a mbtena ren successierech t.

MooEL No. 1.

BURGERLIJKE STAND.

Residentie.
Assistent Residentie.
Hoofdplaats.
REGI S'l'ER tot ·irischriji•ing der akte v an geboo1·te (t).
Heden d en
is dit register, met bet titel blad inhoudende
bladen (§) op het eerste en laatste blad gekantteekend, en zijn de overige bladen genommerd en gewaarmerkt
door mij
President van d en Raad van Jus titie
te
(*).
(t) Naarmate der verschillende bestemming van het register moet het woord "geboorte" vervangen woorden door " huwelijksaangifte" of " huwelijksafkondiging", of "huwelijk en echtscheidi ng",
of "overlijden".
(§) Indien, overeenkomstig het bepaalde bij het laatste lid van art. 6 van het reglement, tevens
een bijregister ter teekening, nommering en waarmerking word t aangebod en, moet achter het woord
" bladen" worden ingelascht (en waartoe een bijregister behoort.)
(*) In het geval van het tweede lid van art. 8 van het reglement, moeten de woorden:
" worden vervangen door: " resident van
"
president van den raad van justitie te
Het titelblad der bijregisters en vervolgregisters is in alles gelijk aan het bovenstaande, met
"
• uitzondering dat het woord "register" vervangen wordt door " bijregister" of "vervolgregister''.

1\IonEL No. ll.

No.
H ed en d en (1)
ver scheen voor mij (2)
a mbtenaar van den burger lijken stand te (3)
(4)
oud (5)
van ber oep (6)
w onende te (7)
die mij heeft verkl aard, dat te (8)
op den (\:J)
is geboren een kind van de (10)
kunne, u it (11)
van beroep (6)
wonende
te (7)
zijne echtgenoot (12)
aan w elk kind
zijn gegeven de voorname~ ( 1 3~
. ( 1~) .
Deze aangifte is geschied m tegenwoordigheid van (16)
oud (5)
en (15)
oud (5)
de eerste van beroep (6)
wonende te l7)
en
cl e tweede van beroep (6)
wonende te (7)
van
welke aangifte d eze a kte is opgemaakt, en na. voorl ezi ng (16)
onclerteek end (17)
N. N.
N.N.
N. ~ .
N. N .

1-·~-----~
(1) Dagteekening voluit in letters.

1

(2) voornamen en naam van den ambtenaar van den burgerlijken stand, voluit geschreven,
et vermelding of hij is gewoon of bui tengewoon. In het laatste geval moet, naar aa nleiding van
~et tweede lid van art. 2 va n het reglement, na de woorden.: "buit~nge~;oon a~~1b.tenaar van den
burgerlijken stand te
" worden gesteld : " bij overlijd en , of " bij ziekte" (of welke

\
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ook de oorzaak der verhindering moge zijn) van den gewoncn ambtenaa r, zooals te zien is in
model No. XVIII.
(3) Naam van de plaats waar de registers worden gehouden.
(4) Voornamen en naa m van den aangever, volui t geschreven. In geval de vader gebruik
maakt van de bevoegdheid, toegekend bij art. 12 van het reglement, moet, na vermelding van de
v?.ornamen, naam, ouderdom, beroep en woo nplaats van den gemachtigde worden gesteld: " daartoe
bij akte voor den notaris N.N. te
op den
onder No.
verled en d.oor
gemachtigd, welk stuk aan deze akte i s gehecht," of in geval
dat gebru ik wordt gemaakt van de bevoegdh eid toegekend bij het laatste lid van gemeld art. 12:
" daartoe bij onderhandsche akte, op den
verleden te
op eenen
afsta nd van meer dan tien palen van
door
gemachtigd, en welk
stuk a~~ deze akte is gehecht"; moeten de dan in plaats van de woorden "zijn e echtgenoot", vermeld bij No. 12, en du s na de voornamen en naam en de vermelding van het beroep en de woonplaats va n de moeder, volgen de woorden "echtgenoot va n (voornamen en naam, beroep en
woonplaats va n den lastgever) voormeld."
Dewij l bij gebreke van den vader, de aangifte moet geschieden door den geneesheer, heelmeester, vr~edmeester, vroedvrouw of ander persoon, die bij de bevalling is tegenwoordig geweest
zoo moet, 111 een zoodanig geval, in plaats van de woorden "zijne echtgenoot", verm eld bij No. 12'.
worden gesteld "echtgenoot van
" of " wed uwe van
" om daarop
te doen volgen de voornamen, naam van den man, en, in leven zij nde, ook zijn beroep en zijne
woonpl~ats. Is de moeder ongehuwd, zoo worden de woorden "zijne echtgenoot" weggelaten, en
door mets vervange.n. Is de moeder buiten hare woning bevallen, en geschiedt de aangifte door
den persoo n ten wiens huize zij bevallen is, zoo moet, na de vermeldi ng der plaats bij No. 8,
worden gevoegd de woorden: " ten huize van hem aangever of haar aangeefster."

. Inschrijving krachtens machtig ing Raad van justitie na eene verzuimde geboorte-aangift e: achter d~ n naa m va n aangever behoeft allee n te worden gevoegd "alsnog aa ngifte doende
krachtens von nis van den Raad van justiti e te
dedato
numm er
.' •
Bij onechte geboorte: "N. N. bij na te melden geboorte tegenwoordig geweest zijnde".
Doet een niet-geneeskundige de aangifte, dan te doen volgen : "bij gebreke van een des·
kundige aangifte doende".

Bij afwezigheid of ziekte des vaders: "N.N. bij na te melden geboorte tegenwoord ig
geweesl zij nd e, bij afwezigheid of ziekte des vaders aangi fte doende".
.
Bij overlijden des vaders: achter het beroep der moeder te voegen : "sedert
nege ntien honderd
weduwe van B. B. van beroep
gewoond hebbende te
(Overgenomen uit de modellen Va n den Helm, blz. 808.)
e (Als .~en geboorte wordt aa ngegeven na het overlijd en der moeder, kan de akte op de
g wone wrize worden opgemaakt zonder va n het overleden zijn melding Ie maken. Het beroep
kan op de gewone wijze vermel d worden want de moeder had het beroep toen zij beviel.
Van den Helm, blz. 92 1.)
(5) Ouderdom voluit geschreven.
(6) Duidelij ke vermelding van den aard van het beroep, ambt, of van den militairen rang,
dan wel, naar omstandigheden, de woorden "van beroep", vervangen door die van "zonder beroe p".
(7) Vermelding va n woon plaats.
(8) Plaats waar de beva lli ng is geschied.
(9) Dag, maand, jaar en uur der beva ll ing, voluit in letters.
(10) Verm elding van manne lijke of vrouwelijke.
( J 1) V?ornamen en naam der moeder, voluit geschreven.
(12) Zie het gezegde in noot 4.
k

< : ~) Voornamen die men het kind wil doen dragen, voluit geschreven.
~an n eer de moeder ongehu wd is, en de vader aangever zijnde het kind als het zij ne
~nb:n wrl erkennen, moelen achter de voornamen van het kind word~n gesteld de woorden :
( )

vJ:nneer
ende gemelde (de naam va n den
de erkenning naar a-1111e·d·

vader) verklaard dat kind voor het zijne te erkenn en."
t 12
geschiedt m
'
. '
van ar·
van het reglemen t, door eenen gemachtigde
gezegd '
oet de vcrmeldrng van die omstand igheid worden omschreven zooals in noot 4 is
•en voorts na de voornamen van het kind moeten worden gevoegd de.woorden: " hebbende
1 111.g
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gemelde (d e namen van den vader) bl ijkens de notari eele akte, in hoofde dezes verm eld, verklaard
dat kind voor het zijne te erkennen." Dewij l eene zoodanige volmacht eene ware erkenni11g is,
waartoe, volgens art. 28 1 va n hel burgerlijk wetboek, eene authentieke akte wordt vereischt, zoo
is het niet twijfelachtig, dat i n het gegeven geval, eene onderhandsche volmacht ni et voldoende is.
(1 5) Voornamen en namen va n de getuigen voluit geschreven. en wanneer zij nabestaanden
zijn, de graad van bloed- of aanverwantschap.
(16) Het kan gebeuren, dat de aangever, een der or beide getuigen, de Nederlandsche taal
niet verstaan ; alsda n moet men op de woorden : " na voorlezing" , onmiddellijk doen volgen: "en
voorhouding in de (Maleische, j avaansche, Engelsche, enz.) taal." Wanneer de ambtenaar van den
bu rgerlijke n stand die taal niet machtig is, en dus eenen tolk gebruikt, moeten op de woorden :
" na voorlezi ng" volgen de woorden : "en voorhouding in de
taal door" (voornamen
en naam van den tolk voluit geschreven) . De akte moet dan ook door den tolk worden geteekend.
(17) Wanneer de aangever een der of beide getuigen niet kunnen teekenen, moet op het woord
"onderteekend" onm iddellijk volgen : " met uitzondering va n
die verklaard heeft of
verklaard hebben niet te kunnen teekenen," of wanneer het ee n tijdelijk beletsel i s, de vermeld ing
daarvan, b.v. " die verklaard heeft, door eene verwonding aan de hand voor het tegenwoordige niet
te kunnen teekenen, enz. enz."
Dit model kan ook dienen in het geval van artt. 50 en 51 van het reglement, moetende het
model dan de volge nde w ijzigingen ondergaan :
(4) Voornamen en naam van den vader volui t geschreven, wanneer deze tijdens de bevalling
aanwezi g was, of anders, voornamen en naam van den gezagvoerder van het vaartuig.
(8) Hier vermelden de plaats der geboorte, in dier voege: " dat aan boord van het vaartuig
genaamd
ze ilende in de
zee" of "op de hoogte va n" met bijvoeging
der lengte en breedte, zoo daarvan aan boord aanteekeni ng is gehouden. Wanneer in het geval
van art. 51, de bevalling na eene geleden schipbreuk heeft plaats gehad, moet de akte luiden:
welke op den
is
" dat na geleden schipbreuk van het vaa rtuig genaamd
voorgevallen te (hier laten volgen den naam der plaats waar de schipbreukelingen zich bevonden)
op den
is geboren, enz."
(1 2) Geschiedt de aangi fte niet door den vader, maar door den gezagvoerder, zoo worden de
woorden "zijne echtgenoot", vervangen door di e van : " echtgenoot van
" of "weduwe
van
" waarop men doet volgen de voornam en, naam en, in leven zijnde, ook het
beroep en de woonplaats van den man. Is de moeder ongehu wd, zoo worden de woorden: "zijne
echtgenoot'' weggelaten, zooals reeds is gezegd.

Mon E1, No. lla.

Akte van insclln}'ving v an geboo1·le van kinderen van Ghristen-Inlande·rs, die zi ch
wenschen ie onde1·we1pen aan de voo1·sch1·iften omt·rent hel hoiulen dei·
l'lijken stanc~ '!;0U1' Europeanen e1.~. daar1·egiste1·s van den bU?'g&
mede gelü'lcgestelde p ersonen m Neclerlandsch-I nclw,
zie Zacitste alinea van ai·t. 40.
Heden den vijfden .Januari negentien honderd en tien verscheen voor miJ JAN W l LL EMSF.:N, ambteuaar van den burgerlijken stand te A. de Christen-In l and~r .TA~ JA COB TEIIUPULI.J,
oud der tio· jaren van ber oep fuselter blJ bet Nederlandsch
Iudiscb. .L ~ger, w~nen de te B" d.ie mij heeft ver kl.a ard dat te B.
op den vierden Januari n egen tien h on~erd en tien des v?.or ·
middag::; ten tien ure is geb?ren een km~ van de mannell.1ke
k unne uit de inlanclscbe Christen-vr ouw DARA ll L ..:Pu1, ETJJ , van
beroep wasch vr ouw of zonde r beroep wonende te B. zijne
echtgenoote aan welk kind zijn g·egeven de voorrnunen
ZADHACJ-1 E LIAS .

Deze aangifte enz. (moclel II te volgen.)

.l

1 -

L

7
~
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MODEL
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XO. 111.

MODEL

No. IV.

PROCES-VERB.à.AL.
Heden den (1)
verscheen voor mij (2)
ambtenaar
van den bur gerlijken stand te t3)
(4)
oud (5)
van ber oep (6)
wonende te (7)
die mij heeft verldaard dat hij op den (8)
gaande naar
omstreeks
op
palen afstand van deze plaats, op den grooten weg
beeft zien liggen een kind. gewikkeld in een blauwe sarong
zonder eenig merk, hebbende om den bals een snoer van
roode glazen koralen ; waarna dat kind, benevens de sarong
en de snoer roode glazen koralen, aan mij zijn vertoond. En
is het mij alstoen gebleken dat het kind van de (9)
kunne is, naar gissing acht dagen oud, hebbende op de rechter
dij eene roodachtige langwerpige vlek, zoo bet schijnt door
eene kneuzing veroorzaakt, (of zonder bijzonder kenteekeu)
aan welk kind door mij zijn gegeven de voornamen
en de
geslachtsnaam
hebbende (10)
bier ter plaatse, zich
bel'eid verklaard de verzorging van dat kind op zich te nemen.
Deze aangifte is geschied in tegenwoordigheid van (4)
oud (5)
en (4)
oud (5)
de eerste van beroep (6)
won ende te (7)
en de tweede van beroep (6)
wonende te (7)
van welke aangifte dit proces-verbaal is
opgemaakt, en na voorlezing, onderteekend :

Heden den (1)
word t door mij ondergeteek ende (2)
?ud (3)
van beroep (4) wonende te (5)
ter inschr ijving
m het r egister van den burgerlijken stand, aangifte gedaan,
dat te (6)
op eenen afütand van m eer dan tien palen
van (7)
op den (8)
is geboren een ki nd van de (9)
kunne uit (10)
van ber oep (4)
won ende te (5)
mijne echtgenoot, (11)
aa n welk kind zijn gegeven
de voorn amen (12)
Deze aang ifte is na voorlezing, beha lve door mij, ook nog
oud (3)
onder teekend doo r (13)
oud (13)
en (lö)
eu de
de eerste van beroep (4)
wonende te (5)
tweede van beroep (4)
wonende te (5)
N.N.
N.N .

N. N.

(1) Dagteekening voluit in letters.

N.N.

(2) Voornamen en naam van den aa ngever, voluit geschreven.
(3) Ouderdom, volui t geschreven.
(4) Duidelij ke verm elding van den aard va n het beroep, ambt, or van den mi litaire n rang;

dan wel, naar omstandigheden, de woorden "van be roep", vervangen door die va n ,.zonder beroep".
(5) Vermelding van woonplaats.
(6) Plaats waar de bevalling is geschied.
r·k (7) Ve rmelding der plaats waar zich het gebouw bevindt, alwaar de registers van den burgerij en stand worden gehouden.
(8) Dag, maa nd, jaar en uur der bevalling, vol uit in letters.
(9) Vermelding van mannelijke of v rouwe lij ke.
( 10) Voornamen en naam der moeder, volu it geschreven.
( 11) Dewij l, bij gebreke van den vader, de aa ngifte moet gesch ieden door den geneesheer
heelmeester• vroedmeester, vroe d vrouw, of and er persoon, die
· bij" de beva lling is tegenwoordig'
geweest, zoo moet, in een zood an1g
· geva,
J 111
• p 1aais van de woorden mijne echtgenoot" word en
g
desteld "echtgenoot van
" or "wedu we van
"'~m daarop te doe n vo lgen
"
" beroep en zij ne woo nplaats.
ook z11n
Ise dvoornamen en namen van d en man en, ·111 1even Zijnde,
e moeder ongehuwd, zoo worden de woorden " mijn e echtgenoot" wegge laten en door niets
~eervan.gen. Is ~e m?eder buiten hare woning beva llen, en geschiedt de aangifte doo'r den persoon,
won dwiens huize zij bevallen ·is zoo moet, na de vermelding der pl aats bij No. 6 omschreve n,
r e(~ )gevoegd de w~orden: "ten huize van mij aa'ngever" of " mij aangeefster".
Voornamen die men het ki nd wil doen dragen, voluit geschreven.
(13) Voornamen en namen van de getlllgen,
·
vo 1lil't geschreven, en wanneer z11" nabestaanden
zijn de
,
graad van bloed- of aanverwantschap
woor~::iev: d~ ~ede-onderteekenaars de Ned.erlandsche taal niet verstaan dan moeten tusschen de
" or ezmg" en "behalve" gevoegd worden de woorde n "en voorhoud ing i n de
taal''.)

2

N.N.

N. N.
N. N.

(1) Oagteekening voluit in letters.
(2) voornamen en naam van den ambtenaar van den burgelijken stand, voluit geschreven,

met vermelding of hij is gewoon of buitengewoon. In het laatste geval moet, naar aanleiding van
het tweede lid van art. 2 van het reglement, na de woorden: "buitengewoon ambtenaar van den
burgelijken sta nd te
" volgen: "bij overlijden" of " bij ziekte (of welke ook de
oorzaak der verhindering moge zijn) van den gewonen ambtenaar," zooals te zien is uit model
No. XVIII.
(3) Naam va n de plaats, waar de ambtenaar van den burgerlijken stand woonachtig is.
(4) voornamen en namen van den persoon die het kind gevonden heeft en (aan het slot der
akte) van de getuigen.
(5) Ouderdom volui t geschreven.
(6) Duidelijke vermelding van den aard, van het beroep, ambt, of van den militairen
rang, dan wel, naar omstandigheden, de woorden: "van beroep," vervangen door die van:
zonder beroep".
(7) Vermelding van woonplaats.
.
.
(8) Dag, maand, jaar en uu.'. dat het kmd ~evonden 1s.
(9) vermelding van rnannell1ke of vrouweh1ke.
.
.
( IO) voornamen en naam van den. persoon die de .verz.org.1ng op zich neemt. Wanneer het
kind dadelijk in het een of ander geslicht van weldad1ghe1d 1s nedergelegd, moet de aangifte

"
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(12) Het kan gebeuren, dat de vader, een der, of beide getuigen de Nederlandsche taal niet
verstaan, alsdan moet op de woorden, " na voorlezing" onmiddellijk volgen: "en vooorhouding in

geschieden
doorenhetden
hoofd
de voornamen
na of een der b. ed'ienden van dat gesticht; wordende dan, na ·Opgave va n
van den bediende) ve klam dva;; the~ krn~. geste ld : " hebbende gemelde" (naam van het hoofd of
wordende gesticht is '~•er~lea:;n " la 1 tk.k1nd . ter. verdere v~rzorging in het door hem 1) bestuurd
bereid verklaa rd om de verzo~gins ~:n ~n~ n.iet 111 ee'.1 gesticht nedergelegd, en heeft zich niemand
de voornamen en den naam welkg
ha k!nd 0.~ zich te nemen, zoo moet, na ve rm elding van
door mij dat kind ter
e aan et kind z1i n gegeven, gesteld worden: "zijnde ve rvolgens
vestigd te ... . enz.
ver ere verzorging ove rgegeven aan het gesticht (naam van hetze lve) ge-

de (Maleische, j avaansche, Engelsche enz.) taal."
( 13) OHici c_ele titel des hoofds van het plaatselijk bestuur, door wien de legalisatie geschiedt.

...
:MooEL No. VI

d

1
), /

Gewijzigd volgens bfjblacl 224:2.
No.

Heden den (1)
verscheen voor mij (2)
ambtenaar
van den burgerlijken stand te (3)
(4)
oud (5)
van beroep (6)
wonende te (7)
zoon van (8)
(9)
en ( 4)
oud (5)
vn n b eroep (6)
wonende
te (7)
dochter van (8)
(9 )
welke mij hebben
ve rklaard, van voornemen. te :djn, met elkander in den echt
te treden, van wel ke aan gifte deze a kte is opgemaakt, en, na
voorlezing (10) onderteekend (11).
N.N.
N.N.
N.N.

') Wanneer de aangifte door e en der b~dien d en
vangen door de voornamen e n naam van het hoofd.
geschi edt, moet het woordje hem worden ver-

1\IooEL No. V.
Uittreksel ui t het d agreg1ster
·
van het schip
Gezagvoerder
deO(~) den (1)
ze~l ende (2)
is geboren een ~ind van
b
kunne mt (4)
echtgenoot van (5)
vnn
eroep (6)
won ende te (7)
aan welk kind zijn g egeven d.e voorna men (S)
·
Deze mschrijving is geschied door .,mij (voornamen en n aa m
n n den gezagvoerde r) in tegenwo, digheid va n g emelden (9)
te ( ) en \'aJJ (l(Oto)
oud (11) ,
van beroep (6) wonende
7
wonende te e(~)
oud (11)
van beroep (6)
waarna deze akte na ve rlez1'ng (1•)) i's
ond erteek end.
·
•
~
(g·et.) N. N.-N. N -N N -N N
·
· ·
· ·
V oor eensl uidend uittrek sel
De gezagvoerder wan h et s~hip,
N. N.

Gezien) voor legalisatie der handteP-ken ing yn,n (voornamen
e~. naam gezagvoerder van het sch ip
zijnde dit uittr~ksel
IDJJ op den
ter band gesteld
De (13)
.
N. N.

_J

Dag, m~and, jaar en uur der bevalling, voluit in letters.
( 2 Vermeldmg van den naam d
.
en breedte
of
.
er zee, waar zich
het schip bevindt, met opgave va n lengte
, . wan neer men m het gezicht va n land i s de naam d
(3) Vermelding van mannelijke of vrouwelijke.
,
aarvan.
(4) Voornamen en naam der moeder, voluit geschreven.
(5) Voornamen
en naam va n denb man · Is de moeder ongehuwd, zoo worden de woorden
"echtgenoot
va n
1
van eroep
won end t
"
wegge aten, en door niets vervangen moetende men d
e e
·
va n haar beroep en woonplaats onn~ ·dd ll'ï d
an op den naam der moeder en op de opgave
1 e IJ< oen volgen de woord en : "aan welk kind zijn gegeven
de voornamen enz."
( 1))

(6) Duid elijke vermel ding van den aard
1
dan wel, naar omstandigheden d
d
van iet beroep, ambt, of van den m ilitairen ra ng,
, e woor en van beroep" ve
d
(7) Vermelding van de woonplaats.
"
•
rvangen oor di e van: "zond er beroep."

~~)) ~~o~ntmen die men het kind wi l doen dragen, vol uit geschreven.
d
. .
r a 111g der voornamen en naam
en dit het geval niet zijnde m
van en m~n, 111d1en deze zich aan boord bevindt,
1
volgen de voornamen namen' enzoed~n °~ .de woorden: "111 tegenwoord igheid va n," onmiddellijk
( 10) v
•
· r ge L11gen.
(l I) °~rnamen en namen der getu igen, voluit geschreven
u erdom voluit geschreven.
·

0

".

( 1) Dagteekeni ng voluit i n letters.
(2) Voornamen en naam van den ambtenaar van den burgelijken stand, voluit geschreven,
met vermeld ing of hij i s gewoon of buitengewoon. In het laatste geval, moet, naar aanleiding va n
het tweede lid van art. 2 va n het reglement, na de woorden: " buitengewoon ambtenaar van den
burgerlijken stand te
" worden gesteld : " bij overlijden" of " bij ziekte" (of welke
ook de oorzaak der verhindering moge zij n) "van den gewoncn ambtenaar."
(3) Naam van de plaats waar de registers worden gehoud en.
(4) Voo rnamen en namen van de aanstaande echtgenooten volnit geschreven.

(5) Ouderdom voluit geschreven.
(6) Duidelijke vermelding van den aa rd van het beroep, ambt of van den militairen rang, dan

wel, naar omstandigheden, de woorden " van beroep" vervangen door die van "zonder beroep."
(7) Vermelding van woo nplaats.
(8) Voornamen en namen der ouders, mei vermelding of dezelve al dan niet overleden zijn,

en, in hel laatste geval, ook hun beroep en hunne woonplaats.
(9) Indien de aanstaande echtgenooten vroeger gehu wd zijn geweest, moet men op de namen
enz. der ouders laten volgen, " vroeger gehuwd geweest met" (voornamen en naam van den vorigen
echtgenoot) of "te voren niet gehuwd geweest". (Bijblad 2242).
(10) Het kan gebeuren dat een der, of beide de aanstaande echtgenooten, de Nederlandsche
taal niet verstaa n, alsdan moet op de woorden: " na voorlezing" onm iddellijk volgen: "en voorhouding in de (Maleische. j avaansche, Engelsche enz.) taal." Wann eer de am btenaar van den
burgerlijken stand die taal niet machtig is, en dus eenen tolk gebruik!, moeten op de woord en:
" na voorlezing" volgen de woorden: "en voorhoud ing in de
taal door" (voornamen
en naa m van den tolk vol uit geschreven.) De akte moet dan ook door den tolk worden geteekencl.
(11) Wan neer een der, of beide der aa nstaand e echtgenooten ni et kunnen teekenen, moet op
die verklaard
het woord "onderteekencl" onmiddellijk volgen: " met uitzond ering van
heeft," of "verklaard hebben niet te kunn en teekencn," met bijvoeging van den aard des beletse ls,
indien het slechts tijdelijk is.
Dit model kan ook di enen In het geval van het tweede lid van art. 56, moetende cl an het
slot op de volgende wijze worden veranderd:
Welke mij hebben verklaard, van voornemen te zijn met elkander in den echt te treden, doch
aangezien (hier duidelijk de redenen der weigering omschrij ven) zoo heb i k geweigerd de, bij de
wet bevolen afkondigingen te doen, van welke aangifte deze akte is opgemaakt en na voorlezing

(to>' ond ertcekend

-1)

\I 1).

Zie, voor de modell en V l-X en XVIII, de aant. achter model lelt. M.

N. N. N.N. N. N.

1

\

.
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MODEL N 0.

183
VII.

l\foDEL No. IX.

Gewijzigd volgens bijblad 2242.

Gewffzigd volgens bijblad 2242.

No.
Heden den (1)
heb ik (2)
ambtenaar van
den burgerlijken stand te (3)
ontvangen een schriftelijke huwelijksaangifte aan d eze akte gehecht, luidende van
woord tot woord a ls volgt:
No.

(Den volledigen inhoud van cle huwelijksaangifte overnemen.)
En is na inschrijving van gemeld e huwelijksaangifte deze
akte door mij on d erteekend.

N.N.
Wanneer eene der partijen de aangifte in persoon en de andere dezelve schriftelijk doet, zal
de akte daarnaar moeten worden ingericht, met opvolgi ng van model No. VI, ten aanzien van den
in persoon verschijnende.
Dit model kan ook dienen in het geval van het tweede lid van art. 55, moetende dan het slot
op de volgende wijze worden veranderd:
Van voornemen zijn met elkander in den echt te treden, doch aangezien (hier duidelijk de
redenen der weigering omschrijven), zoo heb ik geweigerd de bij de wet bevolen afkondigingen te
doen, van welke aangifte deze akte is opgemaakt, en na daaraa n de (aard van het geschrift) in
hoofde dezer gemeld, te hebben gehecht, door mij is onderteekend.
N.N.

Heden den vee rtie nden Juli
ach ttien honde rd vijf en veertig,
heeft de deurwaarder PIETER
CLAES, mij eene a kte van stuiting
tegen h et hmrnlijk van I SAAC DE
WENDT en I SABF.LLA VAN DE WETERJ.NG, b eteekeud, aan d eze akte
g e hecht, w aa r van deze aanteekening is gehouden door mij ambtenaa r van den burgerlijken stand.

P. K OEN.

H eden d e n dertienden Juli achttien
honderd v ijf e n veertig, des middags
ten twaalf uu r, heb ik PIETER KOEN,
g ewoon ambtenaa r van d e n burge rlijke n
stand te Batavia, voor d e eer ste m aal
afg·ekondigd bet voorgenomen hmv eli~k
tusscben IsAAC DE ·wE~DT, oud d ertig
jaren , van beroep rij tuig mak er, wonende
op l\Colenvliet, zoon van WILLl~M FRl!:DERIK DE W P.ND'l', van beroe p zadelm a k e r , wonende te Amsterd a m , en
1
CATHARINA MrLIUS, ove rleden. )
en

l\foDEL No. VIII.

Gewijzigd volgens bijblad 2242 en art. 52, 3a B. W.
No.
Heden den (1)
heb ik (2)
ambtenaar van
den burgerlijken stand te (3)
voor de
m aal
te
a fgekondigd h et voorgen omen huwelijk tusschen ( 4)
oud ( 5)
van beroep (6)
wonende te (7)
zoon van (8)
(9)
en (4)
o ud (5)
van beroep (6)
wonende te (7)
dochter
van (8)
(9)
, van welke afkondiging deze akte
is opgemaakt e n door mij onderteekend.

N. N.
Alle de opgaven in No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9, als die in model No. VI; met uitzonderi ng
dat bij de opgave in No. 1 vermeld, ook moet worden gevoegd het uur waarop de afkondiging
heeft plaats gehad. Is naar aanleiding van art. 56 va n het burgerlijk wetboek, van de tweede
afkondiging dispensatie verleend, zoo moet na den naam van de plaats waar de registers worden
gehouden, worden gesteld : " naar aanleiding van eene dispensatie verl eend door (hier vermelden
den naam van den ambtenaar) op den
in eens afgekondigd het voorgenom en huwelijk enz."
(Wanneer de aanstaande echtgenooten of een hunner tusschen de eerste en de tweede
afkondiging jarig is, dan wordt in de praktijk daarmede meestal rekening gehouden; dit is
ook juist, want het is overeenkomstig de waarheid dat dan beide of een hunner den alsdan
aangeduiden ouderdom ~ebben. Moeten de afkondigingen ook elders geschieden dan plaatst
men (al zij het in potlood) hun geboortedatum ter aanduiding op den kant van het afschrift der
aangifte. Houtaar, blz. 50.)

H ed en den tienden Januari achttien honde rd zes en veertig is mij
door d e n d eu rwaarder JAN BROUWER, een vonnis van d en r aad van
justitie te Batavia, van d en twee.d e n Decembe r achttien h onderd
.
vijf en veertig beteekend, waanut
blijkt, dat de stuiting tegen bet
huwelijk van I SAA C DE WEN~T en
I SABELLA VEN DE WETERING IS opgeheven; we lk vonnis aan d eze
a kte is geh echt, waarvan d eze
aanteek ening is gehouden, door
m ij ambtenaar van den burge rlijken stand.
P. KOEN.

ISABELLA VAN DE WETER:r.\G, oud v ie r
en twintig jar e n. zonder b e r oep, won ende op Parapattan, dochter van JAN
VAN DE WETERING en EuGENIA Vos,
b eide overleden, vroeger g·ehuwd gew eest met JA.i.'il WILLE~l VAN DER 1\1oLEN, 2)
van w elke afkondiging deze a kte is
opgemaakt en door mij ondcrteekend.

P. KOEN.

1) Vroeger gehuwd i:ewcest met, or te voren niet
i:ehuwd geweest.
2) Of vroeger niet gehuwd geweest.

m=
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MonEL No. X.
Gewijzigd volgens bijblad 2242.
No.

Beden den (1)
verschenen voor mij (2)
amb tenaar van den burgerlijken stand te (3)
(4)
geboren te (4)
oud (5)
van beroep (6)
meerde1jarige (8) zoon van (9)
wonende t e (7)
(10)
en (4)
geboren te (4)
oud (5)
van beroep (6)
wonende te (7)
meerderjarige (8)
(10)
welke personen mij verdochter van (9)
zochten tot d e voltrekking van bun voorg enomen huwelij k
over te gaan, tot welk einde mij de volgende stukken zijn ter
hand gesteld, welke aan deze a kte zijn gehecht, als:
le. enz.
2e. enz.
3e. enz.
Bijvoo1·beeld :
Je. Eene alcte v an huwel~jlc en echtscheiding gehouden
in hèt jaa1·
onclei· numnie1·
blijkens welke ak te het
en
vooi·noemcl is ont:bonden j
huwelijk tusschen
2e. E ene alcte van bekendheid op clen
op cle verklaring
van twee getuigen afgegeven cloo1· het hoof cl van plaatsel~jlc
bestuu1· te
en zullcs te1· ve1·vcinging de1· akte van gebo01·te
van
voon wemcl.
3e. E ene alcte van geboo1·te v an
(b.v . clen v oi:igen
4e. E ene akte van ove1'lijden van
echtgenoot.)
enz. enz. 1)
En hebben vervolg ens de beide gemelde per son en (4)
en (4)
verklaa rd, dat zij elkander aann emen tot ecbtgenooten , en dat zij getr ouwelijk alle de plichten zullen vervullen , welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden
zijn, waarna gemelde per son en door mij , in naam der wet, zij n
verklaard door den echt te zijn vereenigd. (11)
in teg enwoordig heid van (13)
oud
Gedaan (12)
5)
van b eroep (6)
wonende te (7)
en
(13)
oud (b)
v an beroep (6)
w onende te (7)
En is hier van deze ak te opgemaakt, en, na v oorlezing (14)
onderteekencl (15)
N. N .
N . N.
N. N .
N .N.

N. N.
(1) Dagteekening voluit in l etters.
(2) Voo~namen en naam va n den ambtenaar van den burgerlijken stand, vol uit geschreven,
met venneldmg of hij is gewoon of buitengewoon. In het laatste geval moet naar aanlei ding van
het tweede lid van art. 2 van het reglement, na de woorden : "buitengewoo~ ambtenaa r van den
akt e ~~l~a w~e df pnoeming der stuk k en onder 1, 2, 3. enz. indi en de toest emming tot het huwelijk, bij d e
voor mij vers~ gegeven, k an daar van, op de volgende wij ze, meldin g wor den gemaakt: "voorts is (z ij!1)
hoedan i hei d henen, < ~.oo rname n , namen, oude rdo m, be r oep en woonplaats, volui t geschre ven), di e in
E~ h bbvan
z11n e (hunne) t oestemming t ot het aangaan v an dit huwelii'k he eft (hebben) verleend.
e en vervolgens enz.

burgerl ijken stand te
" worden gesteld: "bij over lijden" or "bij ziekte (or welke ook de oorzaak
der verhi ndering moge zijn) van den gewonen ambtenaar'', zooals te zien is uit model No. XVIII.
(3) Naam van de plaats, waar de registers worden gehouden.
(4) Voornamen en namen van de aanstaande echtgenoolen.
(4a) Geboorteplaats van de aanstaande echtgenooten.
(5) Ouderdom, voluit geschreven. De ouderdom van den aanstaanden echtgenoot moet ui t de
door hem over te leggen geboorte-akte bl ijken. Bevi ndt hij zich bu!ten de mogelijkheid om zich
di e te verschaffe n, dan kan hij het gebrek daarvan aanvullen door eene akte van bekendheid, opgemaakt volgens het voorschrift van het eerste en tweede lid van art. 72 van het burgerlijk wetboek;
of we l, volgens het derde lid van hetzelfde artikel, door ec ne beëedigde verklaring, afgelegd door
de getuigen, welke bij de voltrekking des huwelijks tegenwoordig zijn, inhoudende de vermelding
van de plaats, en zoo na mogelijk, het tijdstip der geboorte, mitsgaders de oorzakei1 die beletten
o m eene akte daarvan over te leggen, en welke beëedigde verklaring in de huwelijksakte wordt
opgenomen. Indien de aanstaand e echtgenoot, die geene geboorteakte kan overlef!gen, ook geene
behoorlijke getuigen kan bij brengen, die van de zoo evengemelde daadzaken kenms dragen, zoodat
daarvan cene akte van bekendheid opgemaakt, of eene beëedigde verklari ng bij de voltrekking des
huwel ijks afgelegd kan worden, za l hij worden toegelaten om het ontbrekende a~n te vullen, door
o nder eede te verklaren, dat hij zich geene geboorte-akte noch akte van bekendheid kan verschaffen.
De vermeldi ng daarva n kan na de opnoeming der overgelegde stukken geschieden door de volgende
vermeldi ng: "Daarna verklaarde de bruidegom onder eede, dat hij buiten staat is eene akte van
geboorte of, ter vervanging derzelve, eene akte van bekendheid over te leggen." . . .
(6) Dui delijke vermelding van den aard van het be roep, ambt of van den 1111htairen rang, dan
w el, naar omstandigheden, de woorden "va n beroep", vervangen door die van "zonder beroep" .
(7) Verm elding van woonplaats.
(8) Of minderjarige.
(9) Voorn amen en namen der ouders, met vermelding of dezelve al dan niet overl eden zijn,
en, in het laatste geval, ook hun beroep en hunne woonplaats.
( 10) Indien de aa nstaande echtgenootcn vroeger getrouwd zijn geweest, moet men op de
namen enz. der ouders laten volgen : " vroeger gehuwd geweest met" (voornamen en naam van
den vorigen echtgenoot), of "vroeger gehuwd geweest met
welk huwelijk blijkens de hicraangehcchte akte van huwelijk en echtscheiding gehouden te
in het jaar
onder
nununer
is ontbonden krachtens vonnis van den Raad van Justitie te
ctedato
",
of "vroege r gehuwd geweest met
, overled~n."
.
"
"
(t 1) Indien de aa nstaa nde echtgenoo_ten kin deren buiten huwelIJk te "samen v~rwekt, b1J
id van hun hu welijk willen wetllgen, kan zu lks op de volg-e nde w1ize geschi eden: "De
1C
1
'
'
.
·
·ge egen 1
Jiebben
miJ. vervolgens
overgegeven
uittreksels
u1·t d e registers
van den bur1en
cchtgenoo
·
bl
"kt
d
"k
d te
welke aan deze akte zijn gehecht, waaruit IJ
at op d en
1an
g. "er!JJ en sen
en waarvan de moe der ·1s
kinderen aa.n welke zijn gegeven de voornamen
ZIJ 11 . gebor
d
melde
hebbende de mede in hoofde dezer vermelde
verklaard
de in l~oofde ezer v~
"ne te erkennen, van welke erkenni ng deze aanteekening is gehouden"
deze kind eren voor e ziJ Jiebben mii· vervolgens overgegeven een uittreksel uit het register tot
1en
.
.
d
kt
( of " de" echtgenoo
.
d
ki
an geboorte gehouden te
rn
het 1aar, hetwelk aan ezc a c
inschniv1ng er a en v.
.
. d
"
· bl'J'kl dat op den
aldaar 1s geboren een km van de
is gehecht en waa ru1 1 1
"
,
hetwelk de voorna men zij n gegeven van
.
"kunne <1a n
cl d
eder het kind voor hel hare te erkennen en in de erkenni ng door
v erklaren e e mo
.
k ·
·
d ")
" "
edaa n toe te stemmen, van welke erkenning c1eze aan 1ee en111g 1s ge 11ou en.
"btJ deze g
'd'
van bijblad 5296 kan overlegging van een verkl aring dat de afkondi111
(Naar aan 1eil g gehad en zonder stuiting zijn afgeloopcn, achterwege blijven wanneer
1
.
g ingen hebbe
. · n p aa"s geschied door denzelfden ambtenaar, ten wiens
overstaan 1iet huwel"k
11
die afkondigiknkgen zHiJnt i s voldoende indi en in de huwelij ksakte b.v. tusschen de woorden
en. e
.
' vordt voltro
"
E " de volgende aanteekening worde gesteld: "Verklarende 1k
ambtenaar
enz
enz.
en
"
n
"k
·
t
h
t
"
·
J"keii stand dat bliJ'kens het betrekkell1 reg1s er over e 1oopen de ( o f
va n den burger 11
'
'
.
"
d
"
. ) ·aar de afkondigingen van dit huwell1k te
op den
en op en
vorige
l
·
·
"
fgeloope1
1")
"
b
Jaats gehad en zonder stu1flng z11n a
.
" heb en P
Juwelijk naar aanleiding van art. 77 van hel burgerlijk wetboek, in een
1
1 1
(12) W~ ii nee r. kiek . wordt 'moet da~rvan volgens art. 62 va n het reglement, melding worden
bijzo nder h111s vo 11 0 en
'
'
H. van Houten, Burg. Stand.
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gemaa kt, hetgeen op de volgend e w ijze kan geschieden : .,gedaa n ten huize van
en zulks
belet zich naar het gebouw waar de akten
uithoord e van (aard des beletsels> welke gemelde
van den burgerlij ken stand worden opgemaakt te begeven, en in tegenwoordigheid van" enz.
(1 3) Voornamen en namen der getuigen, en, wanneer zij nabestaanden zij n, de graad va n
bloed- of aanverwantschap.
(1 4) Het kan gebeuren, dat een der, of beide de echtgenooten, een der, of beide de getuig~n
de Nederlandsche taal niet verstaan, alsdan moet op de woorden : " na voor lezing" onmlddell11k
volgen : " en voorhouding in de (Maleische, j avaa nsche, Engelsche enz. taal." Wan~ eer de ambtenaar
van den burgerl ijken sta nd die taal ni et machtig is, en dus eenen tolk gebnukt, moeten op de
woorden "na voorlezing" volgen de woo rden : "en voorhoud ing in de
taal door" (voornamen
en naam van den tolk, voluit gesch reven.)
( 15) Wanneer een der, of beide de echtgenooten, een der, of beide de getuigen ni et kunnen
teekenen, moet op het woord "onderteekend" onmi ddellijk volgen: " met uitzondering va n
die verklaard heeft (of verklaard hebbe n) niet te kunnen teekenen," met bijvoeging va n den aard
des beletsels, indien het slechts tij delijk i s.
:\loDEL

(3bis) Voornam en en naam van den gem achtigde.
( IObis) Voornamen en naam van den echtgenoot, die zich door eenen gemach tigde heeft laten
vertegenwoordigen.
Voor het overige, al de opgaven in No. t tot en met t5, als in model No. X, ofschoon het
van zel f spreekt, dat bij erken ni ng va n natuurlijke kinderen. het voorkomende in No. 11, eenc
w ijziging moet ondergaan. Het model is opgemaakt in de ·1ooronde rstelling, dat de man door
eenen gemachtigde wordt vertegenwoordigd. - Wa nneer dit met de vrouw het geval is, heeft er
een geringe veranderi ng van redactie plaats, zooa ls in het geval dat, e1; man en vrouw, zich laten
vertegen woo rdigen, doch, naa r aan leiding van het gegeven model, is de redacti e voor die verschillende geva llen niet moeielijk (zie omtrent erken ni ng van natu urlijke ki nderen bij de voltrekking
van huwelijken de aanteekeni ng op art. 272 B. W.)

MongL No. XII.

No.
lieden den (1)
verscheen voo r mij (2)
ambte( 4)
na a r v an den burgerlij ken stand te (3)
oud (5)
van beroeµ (6)
wonende te (7 )
echtgenoot van (8)
oud (5)
van beroep (6)
wonende te (7)
dewelke de inschrijving vorde rde der
ont bind ing V <lll het tusschen gemelde ccb tg-enooten bestaande
hu w e lij k , en mij , tot dat eiude, overgaf een af:;chru·t van een
vonnis van d en raad van justitie te
van den
benevens een g etuigschrift van den g r iffier bij g emelden raad,
te n bewij ze dat tegen de uitsp:·aak d e:; rechter s door geen
we ttig middel k an word en opgekomen, welk von nis en g·etuigsch r ilt a an d eze akte zijn gehecht, waar bij de ontbinding is
uitgesprok en van h et tussch cn (4)
en (8)
besLna nde hu wcl\jk.
En is h iervan d ezè a.kte opgema akt, en, na voorlezing,
onder teek end.
N.N.
N . N.

N o. XI.

No.
Hede n den (1)
versch e nen voor mij (2)
amb ten aar
van d en burgerl ijk.en s tand te (3)
(Bbis)
oud (5)
van beroep (6)
won ende te (7)
a ls d aartoe, b lij k en s
volmacht d oor den n otaris
te
opgemaak t, e n aan
d eze ak te gehech t, b ij zonde r lijk gema chtigd d oor (4)
oud (5)
van bernep (6)
wonende te (7)
m eerd erj arige (8)
zoon va n (9)
(10)
en (4)
. ~ud (5)
won ende te (7)
meerde1:iang:e . (8)
vau beroep (6)
(10)
welke per sonen , naar aa nle1drn g
d ochter v an (9)
van een besluit van den Gouverneur-Generaal van d en
aan deze a k te gehecht mij ver zochten tot de volNo.
trek king van bet tu sschen (l ûb is)
en haar voorgenomen
huwelijk over ic gaa n, tot w e lk e inde mij de volgende stuk ken
zijn ter hand g este ld, we lk e aan deze ak te zijn gehech t als:
l e enz.
2e. enz.
3e. enz.
Enz. enz.
En heeft ve r volgens ( vuo rnam e n en n aam van de a a n wezige
echtgen oot) ve rklaar d d en gemelden (10bis)
tot echtgenoot
aan te nemen, en getrouwel ijk a lle de plichten te zullen ver vullen , w elke door de we t aan d en huwe lijk en s taat verbond en
zijn, welk e ver k la ring in naam van dezeu laa tste door (3bis)
weder k eeri g is gedaa n , waarn a (voorna me u eu n ame n de r
beide ech tg enooten) c.loor mij , in n aam d er wet, zij n verklaard
door d en echt te :djn verccnigd. (11)
in teg enwoor dig heid van (13)
Gedaan (12)
oud (5)
v,in be roep (6)
w on en de te (7)
en (13)
oud (5 )
vau be roep (6)
won ende te .(7)
E n is hier van deze akte opgemaa kt en na voorlez10g (14)
onderteek end (15)
~.N.

N.N.
N.N.

N. N.
N. N.

(1) Dagteekeni ng voluit in letters.
!2) Voorna men en naam van den ambtenaa r van den burgel ijkcn stand, met vermelding of
hij is gewoon of buitengewoon. In hei-iaats!e geval moet, naar aanleidi ng van het tweede lid van
art. 2 van het reglement, na de woorden: "buitengewoon ambtenaar va n den burgerlijken stand
te
" worden gesteld: " bij overlijden," of "bij ziekte (of welk ook de oorzaak der verhindering moge zijn) va n den gewonen ambtenaar," zooals te zien is ui t model No. XVIII.
(3) Naam van de plaats waa r de registers worden gehouden.
(4) Voo rnamen en naam van den echtgenoot di e de inschrijving vord ert.
(5) Ouderdom voluit geschreven.
(6) Duidelijke vermelding van den aa1 d van het beroep, ambt, of va n den militairen rang,
dan wel, naar omstandigheden, de woorden : "van beroep" vervangen door die van: " zonder beroep."
(7) Vermelding van woo nplaats.
(8) v oornamen en naam van den anderen echtgenoot.
N. B. De inschrij ving eener echtscheiding kan ook op verzoek van eenen·gemachtigde gel ·eden. Het model moet dan eene kleine wij ziging ondergaan, alsmede in het geval, dat de insc111... g geschiedt op vordering der beide partijen te gelijk, doch het zal wel niet noodig zijn
se m1v1n
.
..
die wijzigingen op te geven, w elke, naar hetgeen 111 andere modell en voorkomt, gemakkehJk te ontwe rpen zij n.

·18!)
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Bijvoorbeeld:
"Heden den
verscheen voor mij
ambtenaar van den burgerlijken. stand
"te
A. A., oud
jaren van beroep
wonende te
blijkens hieraan gehech te
"akte den
onder nummer
verl eden voo r den te
resideercnden notaris
"door den na te noemen heer B. B. of vrouw C. C. gemach tigd mij te verzoeken
de dato
nummer
waarbij
" het vonnis van den Raad van justitie te
"het tusschen B. B., oud
jaren va n beroep
wonende te
en C. C. oud
"jaren
van beroep
of zonder beroep wonende te
is ontbonden, in Ic
"schrijven. Comparant heeft van mij tevens overgegeven een door den gri ffier van
dezes jaars afgegeven getu igschrift strekke nde ten
"genoemden raad op den
"bewijze dat tegen gemeld vonnis door geen wettig middel kan worden opgekomen."
(Slot als model XII.)

i\IonEL No. XIII.
No.
Heden den (1)
verscheen voo1· m ij (2)
ambtenaar
van den burgerlijken stand te (3)
('J-)
oud (5)
van beroep (6)
wonende te (7)
en ('1)
oud (5)
van b eroep (6)
wonende te (7)
die mij hebben
verklaar d, dat op den (8)
te (!l)
is overleden (10)
geboren te (11 )
oud (5)
van ber oep (6)
echtgenoot van (13)
laatst ( 12)
zoon van (14)
wonende te (15)
Van boven staande verklaring i:; deze akte opgem11akt, en ,
na voorlezi11g (16)
ondcrteekend (17)
~ . N.
N. N.

.

c15) Woonplaats der ouders, of van een van hen, of die onbekend zijnde, stellen: " woonplaats
onbekend." Wanneer de begraving ingevolge art. 70 _van het reglement heef! plaats gehad, moet,
va n de verklari ng naa r aa nleiding van hel tweede lid van dat artikel opgemaakt, melding worden
gemaakt. als vo lgt: "voorts werd mij overgelegd ecne verklaring, aan deze akte gehecht, opgemaakt
naar aanleiding va n art. 70 van hel reglement, geleekend door
waaruit blijkt, dat aangezien
de begraving op eencn afsta nd van meer dan tien palen heef! plaats gehad, dezel ve, zonder mijn
verlof is geschied." In hel geval van het derde lid van art. 70 moet de vermelding geschieden als
volgt: " En hebben de aangevers mij voorts verklaard, dat, aangezien de begraving op eenen afstand
van meer dan ti en pal en heeft plaats gehad, dezelve zonder mijn verlof, doch in hunne tegenwoordigheid, met inachtneming van het voorgeschrevene bij art. 70 van het reglement, is geschied."
( 16) Het kan gebeuren, dat een, of beide de aangevers de Nederlandsche taal niet verstaan,
alsdan moet op de woorden: "na voorlezi ng" onmiddellijk volgen: "en voorhouding in de (Maleische, j avaanschc, Engelsche enz.) taal." Wanneer de ambtenaar van den burgerlijken stand die taal
niet mach tig is, en dus eenen tolk gebruikt, moelen op de woorden: "na voorlezing," volgen de
taal door" (voornamen en naam van den tolk voluit
woorde n: "en voorhouding in de
geschreven.) De aki!! moet dan ook door den tolk worden geteekend.
(17) Wan neer een der, of beide de aangevers niet kunnen leekencn, moet op het woord:
die verklaard heeft, (of verklaard
"onderteekcnd," onmiddelijk volgen: "met uitzondering van
hebben) ni et te ku nnen tcekenen ," mei bij voeging van den aard des beletsels, indien het slechts
tijdelijk is.
Dil mode l kan ook dienen, in het geval van art. 78 van het reglement, moetcnde het dan de
volgende wijzigingen ondergaan.
(9) Hier vermelden de plaats waar het overlijden is geschied in dier voege: " aan boord van
het vaartu ig genaa md
zei lende in de
zee" of " op de hoogte van
" met bijvoeging
der lengte en breedte, zoo daarvan aan boord aanteekening is gehouden. Wanneer in het geval
van art. 80, een sterfgeval na een geleden sch ipbreuk heeft plaats gehad, moet de akte luiden: " na
geleden schipbreuk van het vaartuig genaamd
wel ke op den
is voorgevallen te
(hier laten volgen den naam der plaa ts waar de schipbreukelingen zich bevonden) is overleden" enz .

N. N.
( 1) Dagteckening voluit in letters.
(2) Voornamen en naam van den ambtenaar van den burgerlijken stand, vol uit geschreven,
met vermelding of hij is gewoon of buitengewoon. In het laatste geval moet, naar aan leiding va n
het tweede lid van art. 2 van het regleme nt, na de woorden: "buitengewoon ambtenaar van den
" worden gesteld : " bij overlijden" of "bij ziekte (of welke ook de
burgerl ijken stand te
oorzaak der verhindering moge zijn) van den gewoncn ambtenaar," zooals te zien is uit model No. XVIII.
(3) Naam van de plaats waar de registers worden gehouden.
(4) Voornamen en nam en van de aa ngevers, voluit geschreven, en wanneer zij nabestaande n
zijn, de graad van bloed- of aanverwantschap.
(5) Ouderdom voluit gesch reve n. Alleen het volle getal jaren te verm elden. (Gcm. Stem, No. 1622).
(6) Duidelijke vermelding van den aard van het beroep, ambt, of den militairen rang, dan wel,
naar omstandigheden, de woorden: "van beroep", vervangen doo r die va n: "zon der beroep".
(7) Vermelding van woonplaats.
(8) Dag, maand, jaar en uur van het overlijden, voluit i n letters.
(9) Plaats waar het overlijden is voorgevallen.
( JO) Voornamen en naam van den overledene, voluit geschreven.
( 11 ) Vermel ding der geboortep laats, of zu lks onbekend zijnde, , geboorteplaats onbekend".
(12) Vermeldi ng van " laatst gewoond hebbende te"
of , laatst in garnizoen te
(13) Voornamen en naam van den anderen echtgenoot, en deze namen onbekend zij nde, stellen :
" gehuwd, doch de nam en va n zijn e echtgenoot onbekend", of " ongehuwd," of "weduwenaar van
" Niets van dit al bekend zij nd e, alsda n ste llen, in plaats van de
" of " weduwe van
woorden: "echtgenoot van
" de woorden: " zijnd e het niet bekend, of de overl edene al dan
niet gehuwd is geweest".
Wanneer een huwelijk door echtscheiding is ontbonden 111oet in de overlijdensakte vermeld
" . (Gem. Stem, No. 2396.)
worden "gescheiden echtgenoot van
( 14) Voornamen en namen der ouders, en indien zij nog in teven zijn, ook hun beroep.
Wanneer een van beide de ouders niet bekend is, alsdan de namen van den vader of de moed er
alleen. Beide onbekend zijnd e, stellen: ,,oud ers onbekend".

ll!onE1, No. XIV.
So.

1

Heden <len ( l )
verschenen Yoor mij (:2)
ambtenaar
van den bmgcr li.ikcu stand te (3)
(4)
oud (5)
vilD b" r oep (6)
wonende te ( 7)
en (4)
oud (5)
van beroep (6)
won ende te (ï )
die mij als leveuloos
hebben aangegeven een pa s gebo reu k ind van de (8)
kunne, he twelk zij he bben ve rkl aard op den (9)
te zijn
o-ebor en uit (10)
va n beroep (6)
wonende te (15)
~chtg·eu oot v an (11)
v a n beroep (6)
won ende te (15)
Van bovensl aa nde a:i.ngi fte i ~ d eze a kte opgenrna k t, en, na
voorlezing (16) onder teekend ( l7 ).
N. N.
N.N.
N . N.

1

J

<S) Vermelding van mannelijke of vrouwel ijke.
(9) Dag, maand, jaar en uu r der bevalling volui t i11 letters geschreven.
(JO) Voornamen en naam der moeder voluit geschreven.
( l l) Of " weduwe van
" om daarop te d.oe~ vo l~~'.' de voo~namc n en naam van den
·t geschreven met opgave van zij n beroep, 111d1en hrJ 111 leven rs.
llll
•
man, vo
Is de moeder ongehuwd, zoo worden de woorden " ech tgenoot van
va n beroep
weggelaten
en
door
niets
vervangen.
"
wonen de te
N.B. /\lle de overige opgave n in no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, IG en 17, als die onder dezelfde
nonuners in model No. XIII voorkomende.

·Int
~IooEL

No. XV.

Heden den (1)
wordt door on s ondergeteekcnclen (2)
van beroep (4)
won c::nde te (5)
en (:2)
oud 13)
oud (ö)
van b er oep (4 )
wonende te (5)
ter inschrijving in het reg ister van de n burgerlijken stand aa ng ifte
gedaan, dat te (6)
op een en a f::itand van meer dan tien
palen van (7)
op den (8)
is ov er leden (9)
geboren te (10)
oud (3)
van beroep (4)
laatst (11)
echtgen oot van (1:?)
zoon van (1'3)
wonende te (14)
N . N.
N. N.
(1) Dagteekening voluit in letters.
<21 Voornamen en namen van de aangevers voluit geschreven en wanneer zij nabestaanden
zijn, de graad van bloed- en aanverwantschap.
13) Ouderdom voluit geschreven.
(4) Duidelijke vermelding van den aard van het beroep, ambt, of van den militairen rang,
dan wel, naar omstandigheden, de woorden: "van beroep," verva ngen door die van : "zonder beroep."
(5) Vermelding van woonplaats.
(6) Plaats waar het overlijden is voorgevallen.
(7) Vermelding der plaats waar zich het gebou w bevindt alwaar de registers van den burgerlijken stand worden gehouden.
(8) Dag, maand, jaar en uur van het overlljden voluit in letters.
(9) Voornamen en naam van den overledene voluit geschreve n.
(JQ) Vermelding der geboorteplaats, of zu lks onbekend zijnde, stellen : "geboorteplaats onbekend."
(11) Vermelding van " laatst gewoond hebbend e te
" of " laatst in garnizoe n te
"
(12) Voornamen en naa m van den anderen echtgenoot, en deze namen ·onbekend zijnde, stellen: "gehuwd, doch de nam en van zijne n echtgenoot onbekend," of wel "ongehu wd, weduwnaar
van
(weduwe van
);" niets van dit al bekend zijnde, alsdan stellen in plaats van de
worden: " echtgenoot van
" de woorden : "zijnde het niet bekend of de overledene al dan
ni et gehuwd is geweest."
(1 3) Voornamen en namen der ouders, en, in dien zij nog in leve n zijn, ook hun beroep.
Wanneer een van beide de ouders niet bekend is, alsdan de namen van den vader of de moeder
alleen. Beide onbekend zijnde alsdan stellen : "ouders onbekend."
C14) Woonplaats der ouders, of va n een van hen, of de woonplaats van beide onbekend zijnde,
alsdan stellen: " woonp laats onbekend." Wannee r van de begraving, ingevolge hel vierde lid van
art. 70 van het reglement, moet worde n melding gemaakt, geschiedt zulks als volgt :
" En wordt voorts door ons ondergeleekend en verklaard, dat aangezien de begraving op eenen
afstand va n meer dan tien palen heeft plaats gehad, deze lve, met inachtneming der voorsch r iften
van art. 70 van het reglement op het houden der registers va n den burgerlijken stand zond er verlof
van den ambtenaar met het houden dier registers belast, doch in onze tegenwoordigheid is geschied."

Wanneer ee n kind levenloos i s ter wereld gekomen, dadelijk bij, of na de geboorte is overleden, voor dat van de geboorte aangi fte is geschiedt, zoo wordt di e aangifte vervangen door ee nc
aangifte van overlijden, welke met weglating van al hetgeen op de woorden: " Ier inschrijving in
hel register van den burgerl ijken stand" volgt, in dier voege moet luiden:
ter inschrij vi ng in het register van den burgerlijken stand als levenloos aa ngegeven
een pas geboren kind van de
ku nne hetwelk Ie (6)
op een afstand va n
op den (8)
is geboren uit (9)
va n
meer dan tien palen van (7)
beroep (4)
wonende te (14)
echtgenoot van (10 1
van beroep (4)
wonende te 0 41
(6) Plaats waar de bevalling is geschied.
(8) Dag, maand, jaar en uur der bevalling vol uit in letters.
(9) Voornamen en naam der moeder volui t geschreven.

volgen de voornamen en naam van den man,
Om daarop te doen
(10) or weduwe van
. .
.. .
.
voluit geschreven : met opgave van zijn beroep 1nd1en h•J 111 leven is.
van beroep
Is de moed er ongehuwd, zoo worden de woorden: "echtgenoot van
weggelaten en door niets vervangen.
te
··k
wonende
wanneer
een 1mwe 11
1 door ecl1tschciding is ontbonden moet in de overl ijdensacte vermeld
worden: " gescheiden echtgenoot van" <Gem. stem No. 2396). .
.
d 1 N XV
Voor het overige, de opgaven onder No. 4, 7 en 14 als 111 dit mo c
o.
.

MonEL No. XVI .
(1)

Hospitaal te (2)

Heden den (3)
wordt door ons onclergeteek enden (4)
van bet (1)
hospitaal te (2)
en.. (5)
gen em,~1eer
(officier van gezondheid d er
kl asse) b1J datzelfde hospitaal
dienstdoende, ter inschrij ving in het r egister van den burgl' rlijken stand te (6)
aangifte gedaan, cl.at op d en l7)
in het hospitaal in hoofde dezer vermeld, 1s overleden (8)
o-eboren te (9)
oud (10)
(11)
laatst (12)
~chtgenoot van (rn)
zoon vn n (14)
wonende te (15)
N. N.
N.N.

(1) Burgerlijk of militair.
.
(2) Plaats waar het hospitaal gelegen 1s.
(3) Dagteekening volu i t in letters.
. .
.
fd
( 4) voornamen en naam voluit geschreven, mitsgaders de offlc1cclc benammg van het 1100
of den bestuurder van het hospitaal. •
of van den officier van
(5) Voornamen en naam, voluit geschreven, van den geneesheer
gezondheid bij het hospitaal dienstdoende.
(6) Plaats waar de registers worden gehouden.
.
(7) Dag, maand, jaar en uur van het overlijden voluit 111 letters.
(8) Voornamen en naam van den overledene, voluit geschreven.
( ) Vermelding der geboorteplaats, of zulks onbekend zijnde: " geboorteplaats onbekend".
9
.. . . d
d
( IO) Ouderdom voluit geschreven.
·· beroep of ambt en wanneer het een militair is, e graa
·
•
f
c1· d
( J I) Wanneer het een burger 1s, z11n
bï of het schip waarop hij het laatst hee t ge 1en .
·
'
" of laatst in garni zoen te
".
waarin, de compag111e en het corps waar c1' ' h bbe nd e te
l
2)
v
ermelding
van
:
"
laatst
gewoon
e
"
k cl ·• d
(
anderen echtgenoot en deze namen onbc en z11n e,
•
Id.
wd
( l 3) voornamen en naam van den
·· e echtgenoot onbekend", of wel de verme mg "ongc 1Hl ,
d
stellen: " gehuwd, doch e namen vadn ziin
" . niets van dil al bekend zijnde, alsdan
" of we uwe van
,
11
"
ot van
" de woorden : "zijnde het niet bekend,
we duwnaar va
~ geno
,
stellen in plaats van de woorden: " ec11
d e al dan niet gehuwd 1s geweest' ·
of de over 1e en '
t beroep der ouders of van den vader of de moeder all een,
Voornamen,
namen en 1i e
'
d
b k cl"
(14)
·
· b k d ·s Beid e onbekend zijnde alsdan stellen: "ou ers on e en .
,
..
Il .
en van beide met e en ' .
d
f van een van hen, of die onbekend zijnde, ste en. "woonwanneer e
(! 5) woon plaats der ou ers, o
onbekend".
d
t
1 ·· ·
plaa ts
.
1"d . s-akte wordt opgemaakt, reeds overle en was oen 111 111
Ingeval de persoon w1en(s o,~ekrd•1.t en eermalen plaats vindt) moeten de woorden: " in het hos1 m
·
1d
t ·b
. 1 ebracht werd ge 'l
d .
leden" vervangen worden door: " 1s over e en en c1 chet 11osp1taa g
fd e dezer vermei is over
'
.
"
.
pitaal in 1100 .
fde dezer vermelde hospitaal opgenomen.
graving in het lil hoo
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HJ2

Dag, maand, j aar en uur der aangifte, voluit in letters.
(2) Als in No. 2 van dit model No. XVI I.
( 3) Vermelding van mannelijke of vrouwel ijke.
(4) Dag, maand, jaar en uur der bevalling, voluit ii: letters.
(5 ) Voornamen en naam der moeder, voluit geschreven, met opgave van haar beroep.
(5a) Vermelding van het beroep.
(6) Vermelding van de woonplaats.
(7) Of " weduwe van
" om daarop te doen volgen de voornamen en naam van den
man, volui t geschreven, met opgave van zijn beroep en woonplaats, indien hij nog in leven is.
Is de moed er ongehuwd, zoo worden de woorden " echtgenoot van
van beroep
" weggelaten en door ni ets vervangen.
wo nende te
(8> Het overige als in dit model No. XVII.
(!)

i\lon E1" No. XVII.

is o verled en (3)
zeilende (2)
Op den (1)
laats t
van ber oep (6)
geb or en te (4.)
oud (5)
w on ende
zoon van (9)
(7)
echtgenoo t van (8)
te ( 10)
Deze inschrijving is g eschied door mij ( voornamen en w:uun
va n den g eza gvoerder ) in tegenw oordigheid van (11)
ond (5)
van beroep (6)
wonende te (12)
en ( 11)
oud (5)
van beroep (6)
w on cnc..le
te (12)
wa arna deze akte, nn. voorlezing (13) is o nderteek end.

i\lonEL No. XVIII.

Gew(jzigd volgens bijblcul 224:2.

N. :::\.
N. N .
N.N.

( !) Dag, maand, jaar en uur van het overlijden, voluit in letters.

(2) Vermelding van den naam der zee, waar zich het sch ip bevindt, met opgave van lengte
en breedte, of, wanneer men in het gezicht van land is, de naam daarvan.
(3) Voornamen en naam van den overled ene, voluit geschreven.
(4) Vermelding der geboorteplaats, of zu lks onbekend zijnde, stellen: "geboorteplaats onbekend".
(5) Ouderdom, voluit geschreven.
(6) Duidelijke verm elding van den aard van het beroep, ambt of van deti militairen rang, dan
wel naar omstandigheden, de woorden : "van beroep" vervangen door die van : "zonder beroep" .
(7) Vermelding van "laatst gewoond hebbende te
" of "laatst in garnizoen te
".
(8) Voornamen en naam van den anderen echtgenoot, en deze namen onbekend zijnde, stellen:
"gehuwd, doch de namen va n zijnen echtgenoot onbekend" , of wel : "ongehuwd, weduwnaar
van
" of " weduwe va n
" niets van dit al bekend zijnd e, alsdan stellen, in plaats va n
die woorden: "echtgenoot van
" de woord en: "zijnde het niet bekend of de overled ene al
dan niet gehuwd is geweest".
(9) Voornamen, namen en beroep der ouders, of van den vader, of de moeder alleen, wa nneer
een van beide niet bekend is. Beide onbekend zijnde, alsdan stellen : " ouders onbekend" .
(IO) Woonplaats der ouders, of va n een va n hen, of die onbekend zijnde, stellen: "woonplaa ts
onbekend".
(11 ) Voornamen en namen van de getuigen, voluit geschreven, en wanneer zij nabestaa nde
zijn, de graad van bloed- of aanvenvantschap.
(12) Vermelding van de woonplaats.
(13) Het kan gebeuren, dat een of beide der getu igen de Nederlandsche taal niet verstann,
alsdan moet op de woorden: " na voorlezing" onmiddellijk volgen : " en voorhoudi ng in de (Maleische,
j avaansche, Engelsche, enz.) taa l".
N.B. Wanneer uittreksels uit het dagregister van het schip, in de gevallen bij het reglement
voorzi en, door den gezagvoerder moeten worden afgegeven, behooren die uittreksels te worden
ingericht als uit het model No. V te zien is. Dit geldt ook ten annzi en van de legalisati e door het
hoofd van het plaatselij k bestuur.
Wanneer een ki nd levenloos is ter wereld gekomen, dadelijk bij of na de geboorte is overleden, voor dat de geboorte heeft kunn en worden ingeschreven, zoo wordt die in schrijving vervangen door eene in schrij ving van overl ijden, luidende als volgt :
zeilende (2)
is levenloos aangegeven een kind va n
Op den (1 )
kunne, hetwelk op den (4)
is geboren uit (5)
va n beroep
de (3)
(5a)
wonende te l6)
echtgenoot van t7)
van beroep <5n)
wonende te (6J
Deze inschrijving is geschied enz. (8)

l

!--:

No. 2t1.
H eden den twee-en-twintigsten Jun i
a ch ttien honderd vier-en-veer tig , y ei·scbeen voo r mij GERARD BLOK, buitengewoon ambtenaar van den b urgerlijken
stand te Ba ta via, bij a fwezigheid m et
verlol' van d en gewonen a mbtenaar ,
s. BUJ1GERHARDT.
SAHA BURGERHARDT, oud vijftig j aar ,
A. WILK ENS.
W. Ü. V. D. PA RRA. va n be roep vroedvrouw, wonende te
Welte vreden , d ie mij heeft v erklaard
G. BLOK.
dat, te Rijswijk, op den * twintigsten
Juni ach ttien honderd vier-en -veer tig,
i· Goed gekeurd de bijvoeging des middag s ten v ijf uur, is geboren
va n d e woorden: "w onende te een k ind van cle v r ouwelijke kun ne, uit
AG A'l'RA fmTs, zon der b er oep, wonende
K ramat".
te
, aan we lk kind zijn g egeven
S BDRGERH ARDT
d e voorna men :MA RIA EusABE1'H .
A . WILKENS .
Deze aangifte i s geschied in tegenW. c. \". D. PARRA.
woordig heid va n ABHA HAM WrLJ< ENS,
G. BLOK.
oud vijf-en-twintig j aar , en W1 Lr,E M
He t in d eze akte verm eld kind CORNELIS v AN D E R p ARRA, oud drie-en
twin tig j aar. cle eer ste Yan b er oep k oopM AJIIA E r"1SABETH, is op d en twi ~
m
ansbediende, won ende op het Koningstigste n April acht tien h onderd ~1Jf
plein, en de tweede zonder ber oep, t van
en veerti g , doo r WILLIAM B~~l'ES
voor h et zijue e rkend, bl!Jkens w elke aangifte dele a kte is opgem aak t,
a kte van erkennin g, voor __den en , na yoor lezing , onder teekend.
a mbten aar van den burgerl!Jken
s. BUR.GERHARD'l'.
s tand te Batavia, onder No .. 31
A. WILKE:\S.
o·em aaJ<t; van welke erkennrng
·w. C. VAN DEH PAHRA.
~~~e aante~kening is g es teld d oor
G. BLOK.
mij PIE'!'ER K.oEN, ambtenaa r v~n
d en burgerlijken s tand te Ba tavia.

Goed gek eurd d e doorhaling
va n het woord ~ twin tigsten ' ' en
d e ver vanging d oor de drie woord en "een· en-twintigsten''.

P.

KoE~.

• er der erkenning in het register ter griffi e beru stende, moet volmaakt eensOe aantcekeni ~l" d . rr dat de woorden van het slot word en verva ngen door de volgende:
.. met 111tzo11 en n",
. ..
B t . "
.
aam> uriffier bij den rnad van JllShhe te a avia ·
luiclend z1in,
.. (voornaam en 11<
"'
" doo r 1111)

·101.
De kantmelding Ingevolge art. 53a va n dit reglement kan op de volgende wijze word en
ingericht: " Het in deze akte vermeld kind MARIA ELISABETH is gewettigd bij brieven van welli"ging van Z. Exc. den Gouverneu r-Generaal van Ned erlandsch-Indië_deda to
negentien
, ingeschreven in hel regis ter van huwelijk en echtscheiding gehouden te
" '1onderd
.,in het jaar negentien honderd
, van welke wettiging deze aanteekening is gesteld door
"mij gewoon of buitengewoon ambtenaar van den burgerlijken stand te

:tl'!ODEL No. XX.

.A lpllabetische lijst cle'/' gebo01·ten, erlcenn'ingen en vm·a11cll'1°ingen van namen,
't:001·komenclc in het 1·egiste1' 'Van den bu1·gerlijken stan cl,
. gehouclen te Batavia, in hei jaai· 18 14.
1

1

MODEL No. XIX.

1

.

NAMEN.

Dagteekening.
1

4 Novem ber

1

1

ÜAKHOVEN (JAN DANIEL).
N .B . erkenning.

No. 31.

P.

l<oEN.

1

---

8

CORNl!:LISSEN (ERNST JACOB J AN).
N.B. Verander ing van naa m.

1 4 Juli

52

1

1

1

1

1

?lloDEL No. XXbis.

il! pha/Jetisdw l{jst <lei· lw wel {jken en ech tsclll:'icli11gen, 'l:OOl'kÓmende i?i het reg'iste1'
van den b111·gr:1'lijken stand, gelwullen te Batavia in het jaai· 184,J.

Dagteekening.

--

-

Doorl. No.
van het
register.

NAMEN.
1

-

-

-

i\J !RE:\DS (Gos'l',\AJ!')
en
VAN ZwoL (CA'rITAHIKA l\fARIA ).

l ü" l\1::1 [I ]' t

--

:2 J Decemb e r

-

!

14 :b'ebnrnri.
Daa r brieven van wettiging worden verleend alleen voor natuurlijke kind eren, die door
beide ouders erkend zij n, za l het 2e gedeelte van model XVIII kunnen vervangen worden
door de volgende woorden:
"Verscheen voorts voor mij de gemelde AGATHA FRITS, oud vier en twintig jaar. zonder
"beroep wonende te Rijswijk, die mij heeft verklaa rd het kind voor het hare te erkennen en
" naar aanleiding van artike l 284 va n het Burgerlijk Wetboek, in de erkenn ing door Wii.LIAM
"BuRNES toe te stemmen."

9,1

ALI3ERDA ( WILLEM FREDELUK).
1

3 Januari
H eden den twintigsten April achttien h onderd v ijf en veer t ig,
ver srb een voor mij PIETER KOEN, gewoon ambtenaar van den
bu r gerlijken stand te Batavia , WILLIAM BuRNES , oud der t ig
j:iar , van b e r oep ser gean t bij b e t bataillon iufanterie n o. 3, in
garnizoen te Batavia, die mij h eeft verklaa r d, d at hij voor het
z ijne e rk e nde h et kind van de vrouw e lijke kunne, w aarvan
op den twin tigsten Juni achttie n ho nde rd v ie r en vee r t ig, des
midd ags ten v ijf uu r, is b evallen AGA'l'HA FRITS, en aan welk
kincl z ijn gegeven de voorname n l\1AmA ELlSABETH .
Ve1·scb een voorts voor mij de gem e lde AGATHA FRfrs, o u d
v ie r en twintig jaar, zonder b e r oep, w o n e nd e te RijswijJc, die
u aar aan leiding van a rt. 284 van h e t burgerlijk wetbo ek , mij
h eefc verklaard i n die e rkenn ing toe te stemmen.
D eze verkl aringen zijn geschi ed, in t egenw oo rdigh eid van
n ERNA RD RELSEKb'O RD , oud drie en twi nti g jaar , en Gu::>TAAF
ERICHSON, oud veertig jaar, beide van b er oep ko rpo raa ls bij h l t
bataillon infante rie n o . ö, in garn izoen te Bat rtvia, van we lke
erkennin g deze akte i~ o pgemàakt e n , n a voor lezi n g, o nde rteeke u d .
.A. J!'RI'l'S.
W. B URJ.\ES.
13. H~LSE"1FOR.D.
G. En.JCJ ISUN .

Doorl. No.
van het
register.

-

-

-

- --

BURMA:\:\ ( ISAA C GO'l''l'LIEH)
en
PHI NS E:o; (i\firn.IA).
N . B. Ech tsch e icl ing·.
- - - - ---E HRiiil\BEHG (AuGUi:>'.r WrL HEL111)
en
SCHALMIWS (J\ C:A'l'l!A ÜAIWLl:\'A ).

3~

--

1
1

102

--

I_

1

1

-

1

28

J

'l96

'197

)fooH N o. XXles.

( 1) Dagteekening vol uil in letters.

A lphabetisc;he ~fist

cle1· sterfgevcillen: voorkomende 'in het 1·egisle1· vwi clen
bU7·gerlyken stancl, .<Jehouden t e Batavfo in li et jam· 184·1.

--

Dagteekening.

Doorl. No.
van het
register.

NAMEN.

-12 Au gustus

Duc nA'rEJ, (Fn.u ;co1s

(i l

JOSEl'll).

1

1

)IlLIUS (ANDRIES).

Kind van

31 December.

Gnm
Kind van

7 November

11 8

en
(E~Gl~LTIXA).

(2) Voornamen en naam van den resident of ander hoofd van plaatselijk bestuur voluit ge-

schreven.
(3) Voornaam en naam van den benoemden ambtenaar, door hem zelven nauwkeurig en duidelijk voluit te schrijven.
(4) Ouderdom vol uit in letters, insgelijks door den benoemden ambtenaar zelven te schrijven.
(5) Wanneer het een buitengewoon ambtenaar van den burgerlijken stand is, onverschillig door
den residen t of ander hoofd van plaatselljk bestuur benoemd, moeten de woorden : "bij besluit
van den Gouverneur-Generaal van den
benoemd tot secretaris der residentie
en als
zooda nig gewoon am btenaa r van den burgerlijken stand te
"vervallen en vervangen worden
door mij benoemd tot buitengewoon ambtenaar van
door de volgende: "bij akte van den
den burgerlijken s tand te
wiens gewone handteekening is," enz.
(6) or "assistent resident te"
MODEL LH:'f'l' .

Vader onbe k end.
en

98

Heden den (1)
is door mij onderg-cteekende (2)
ambten aar van den bu rgerlijken stand te (3)
cliL register
inhoud e nde (4)
akten, afgeslo ten (5)

RIJ N BERG (WI LHEL?t!IN A) .
1

1 Januari

1

ZüHAH ( GESDIA ALEXAN!)!! l ~,\).

1
1

1\. N.

1

1_

L

c.

1

g~ ~

1
1

)[ODEL LETT.

het slot
luiden: " dit register inhoudende geene akten, afgesloten."
(5) Wanneer het registe r afgesloten wordt uit gebrek aan ruimte, moel men hier laten volgen:
"uithoorde tot inschrijvi ng van meerdere akten, geeiie genoegzame ruimte aanwezig was."

A.

De r esid ent van
Gezien a r t. 2 ~.an het r eglem en t o p het houd en der registers
va~. d e n burgerl oken stand voor de Enropecschc en daarmeuc
gelukgestelde bevolkin g in K e clc riandsch -lndië .
Heeft g oedgevonden:
'l'e benoemen tot buitengewoon a mbte n aa r van den burge r lijken stand te
den hee r N. N .
A ldus g e daan te
op b eden d en
1\. N.
i\[uUEL LE'I"l'.

Als in No. 1, 2, 3 van model No. Il.

(3d
(4) Geta l der akten voluit in letters. In het geval van art. 19 van het reglement moet

1

1

._ _ . . . : . . . . . . - - - - -- - '

M ODEL LE'fT .

D.

H ed en den (1)
is d oor mij onderg ete e kencle (2)
ambtenaar vau de~ burger.lljken stand te (3)
in v o ldoening
van een bevelschnft (vonnis, arrest) van d e n Raad van J ustitie
te
( Hoogge rechtshof) van den (1)
dit r egist e r inhoudende (4)
akten, afgesloten, ten einne t l' r plaatse d oor
het bevelschrift ( vo nui s , a rrest) bepaald te w o rden overgebrnc h t .
N . N.

B.

Tleden den ~1 ) "
ve.rsch een voor mij (2)
(3)
oud ('.l)
(,)) b1J beslm t van den Gouverneu1·-Ge11 er aal, van
d en
. benoemd tot secr etaris der res ide ntie (G )
en n.l s
zoodamg. gewoon ambtenaar van den b1uo-erl
iJ'ken
sta
n d te
b
wiens ge\\'one handteekening is
.
.
"
(Handteekening-.)
Vet klarende ik w1.iders d at de bo ve nstaand e voo rname n ,
naam, oude rdom en handteekening in mijne t eg-c11woo rdig-heid
zijn g·esteld.

N.:>:.

_I

De opgaven onder no. l, 2, 3 en 4 als in model lelt. C.

lleclcn den (1)
is d oor mij onclc rgeteek ende (2)
ambtenaar van den burge rlij k e n s tand t e (:3)
dit r egister
afgesl o t e n , inhoudende met h e t regis ter, w a arvan de a fsluiting
op den (1)
h eeft plaa ts geh a d (4)
a k ten.

'. N.
De opgaven ond er no. I, 2, 3 en 4 als in model lelt. C.

-

=

---

-

=

1

IOfl

IQ8
~J ODEL LET1'.

h

11

!I

ll) Naam van de plaats waar hel register is gehouden.
(2) j aar waarover het register is gehouden, vo luit in letters.
(3) Wanneer het slechts geldt een afschrift van het ee n of ander stuk, bij eene akte gevoegd,
wordt het hoofd: "Uittreksel uit het register'' enz. geheel weggelaten, en moet alleen, na afschrijving
van het stuk, het slot luiden als volgt: "Voor eensluidend afschrift van het stuk behoorende tot
de akte no.
voorkomende in het register tot in schrijvi ng der akte van
gehouden te
in het j aar
uitgegeven den
door mij" enz.
(4) Dagteekening voluit in letters.
(5) Vermelding of het een gewoon of buitengewoon ambtenaar is. In het laatste geval, moet
naar aanleiding van het tweede lid van art. 2 van het reglement, na de woord en : "bui tengewoon
ambtenaar va n den burgerlijken stand te
worden gesteld: "bij overlijden" or " bij ,,dekte (of
welke ook de oorzaak der verhindering moge zij n) van den gewonen ambtenaar," zooals uit het
model XVlll te zien is.
(6) Voornamen en naam voluit geschreven.
(7) In het geval van het tweede lid van art. 25 van het reglemen t worden de woorden: "de
president van den raad van justitie te
" vervangen door die van: "de resident van
"
Op den hoek links van het uittreksel dat niet op zegel behoeft geschreven te worden, moet
vermeld worden de bepaling waarbij de vrijstelling is verl eend. Zie bijlage E.
)foDEL LETT.

1

l 11

jl

l
~,

1

1

'n

G.

Heden den (1)
heb ik (2)
ambtenaar van den
burg~rlijkeu sraud te (ö)
.
ontvangen eene schriftelijke
aangifte van geboorte (cen e schl'iftelijke aangil'te van overlijd eu,
een. procesverbaa l, een. uiLtreksel uit het dagregister van het
scb1p
een bes luit van den Gouve rn eur-Gener aal J een
•
mtspraak van den Raad van Justitie te
en z. en z.) aan
deze akte gehecht, luidende van "·oord tot woord, als volgt :
(fiat insertio).
. En is, na inschrijving van gemelde aangif,e, (procesverbaal,
Uittreksel, besluit, uitspraak enz.) deze akte door mij onderteckend.

\

J.

H.
GcwUzigcl overcenko111stig de w(izigi11gen in 111oclcllen VIII en IX.

Uittreksel uit het r egister tot inschrijving der akten van
gehouden te (1)
in het jaar (2)
Heden den enz. (hie r laten volgen b et n auwkeurig af.;chril't
der ak te. waar van clr:i ui tgifte wordt verl<tngcl.)
Voor eensluidend uittrek sel (3) uitgegeven de n (4)
doo r mij, griffier hij den Raad van Jus ti'tie (5)
ambtenaar
van den burgerlijken staud te
N .N.
Gezien voor legalisatie d er b and teekening van (6)
g riffier bij den Raad van Justitie (
ambtenaai· van den
burgerlijken s tand te
De President van den Haad van
Justitie te (7)
N.N.

Il

11

.:'llODEl, Ll~TT.

F.

N.N.

(lq
(2) · Als in no. 1, 2, 3 van het model no. ll.
(3d

Uittreksel ui t het register tot iuschl'ijviug der akten van
huwelijk8-aangiften en nfk ondigin~ te
Uit eenc ak te, onder dagtcekenmg van
opgemaakt,
blijkt dat de eerste afkondiging* heeft plaat.:; gehad vnn het
,-oorge uomeu huwelijk
tusscheu
(q ) oud
(5)
van beroep (6)
wonende te (7)
zoon
van (8)
(9)
ell
('1)
ond (5)
van beroep (6)
wonende te (7)
dochter van l8)
t9)
Voor eensluidend uittreksel:
De ambtenaar van den burgerlijken stand te
N . N.
• Is er dispensatie verleend van de tweede afkondiging, zoo moet het model luiden, "dat
krachtens eenc dispedsatie, verleend bij besluit van deK Resident or Gouverneur van ddo.
No,
in eens de afkondiging heeft plaats gehad" enz.
De opgave onder No. 4, 5, 6, 7, 8 en 9 als die. in model No. Vl.
MODI<;!. LE'l'T.

1.

Heden den (1)
ver klaar ik. (2)
ambtenaar v n n
den burgerlijken stand te (H)
dat de afkonclig-ingen
tusschcn
(afk ondiging) van het voorgenumen huwelijk
wonende
(4)
oud (5)
vau beroep (6)
van beroep
te (7)
en
(4)
oud (5)
hebben
wonende te (7)
op den (8)
(6)
plaats geh ad en zonder stui tiug zijn afgeloopen.
~ N.
De opgave onder No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 als _die in 1110~~1 No. VI.
Dag, maand, jaar en uur, waarop de beide afkond1g1ngen hebben plaats gehad, en zoo
krachtens eene
er slechts eene afkondiging is g~schied, moet . worden gesteld: "op den
.
t"1e, verleend bij bij besluit van den Resident
of Gouverneur
van ddo.
No.
d1spensa
.
"
in eens hee ft plaats gehad, en zonder stufting 1s afgeloopen.

1

1

1

(8 I
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K.

Heden den ( 1)
vcrsche: n voor mij ( ::!)
amlJtenaar
van den burgerl ijken stand te (ö)
(4)
oud (5) "
van beroe p (l:i)
wonende te (7) ..
welke mu de
inschrij ving ver zocht der akte vau huwoluk tnssthen hem (haar)
en (voo r namen en naam van clcu anderen ech tgenoot) op den
te
aangegaan co (8)
a,1.u deze akte
o-ehcch t, luidende van woord lot woord (9)
als ,-olg't :
0
(fiat inser tio)
~n is, na inschrijving van gemeld huwelijk, rleze a kte, na
voorlezing-, onderteekcnd .
K.);.
N.N.

'

l

--~

'-------------
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~

.1

11

1
1

1

'il
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Alle de opgaven in No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 als die in mode l No. X, moetcndc echter, ten
aanzien van het voorkomende bij No. 4, wo rd en opgemerkt dat de inschrijving, zoowel door den
man als de vrouw kan worden verzocht.
(8) W annee r het huwel ijk in een vreemd land is aangegaan, en de akte in eene vreemde taal
is gesteld, moet daarva n een authentieke vertaling worden overgelegd, al s wanneer men op de
woorden: " aa ngegaan en", laat volgen : " benevens dcrzelver vertaling aan deze akte gehecht enz."
(9> Hierbij voegen in het geval, bij No. 8 omschreven : " luidende van woord tol woord in het
oorspronkelijk <Fransch, Engelsch, enz.) en in de Nederlandsche taa l als volgt :"
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Nummer
Heden, den .. . . negentien honderd en . . . . , ve l'scheen voor
mij, J AN WI LLE~t s, gewoon ambtenaa r va n den l3urg<> rlijken
Stand te M., T HEODOOR M OLLER, oud vij f-e n-dertig j aar, van
beroep Administrateur van de T abaksonderneming "Rmnpa lia",
wonende te N., residentie . . . . , die mij de insch rijvin g verzocht
der acte van huwelijk t usschen hem en E~1 ~1 A JA ~SEN op
den. . . . 'n egentienhonderd en. . . . te Penang aangegaan en
b en evens derzel ver vertaling aan deze acte gehecht, luid ende
van wool'd tot woord in het OOl'spronkelij k [Engelsch] en in
de Nedcrlanclsche taal als volg t :
Hie1·op doen volgen cle htuvel ijlcsacte en ve"taling clic op de
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Cl)
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( 1) Of assistent residentie.
(2 1 Dagteekening, voluit in letters.
(3) Vermelding of het "gewoon" of "buitengewoon" ambtenaar is. In het laatste geval, moet
na de woorden: " buitengewoon ambtenaar van den burgerlijken stand te
" worden gesteld :
" bij overlijden," of " bij ziekte (of welke dan ook de oorzaak der verhindering moge zijn) van den
gewonen ambtenaar."
(4) Plaats waar de registers worden gehouden.
(5) Voornamen en naam van den overledene, voluit geschreven.
<Gi Plaats waar het overlijden is voorgevallen.

MongL
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0
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0

Q)
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Residentie (1)
Heden den (2)
wordt door mij ondergeleekendc (3)
v erlof
ambtenaar van den burgerlijken st~ncl te (4)
oververleend tot de begraving van het lijk van (5)
leden te (6)
·
N.N.
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M.

De onder geteekende (1)
en (1)
de eerste oud
van beroep·
wonende te
en de tweede oud
van beroep
wonende te
verklaren, dat, op heden
den (2)
te
op eenen afstand van meer dan tien
pal n van (3 )
zonder verlof van den ambtenaar van
den burgerlijken stand, doch in tegenwoordig heid van de
ondcrgeteekenden, de begraving heeft pln.a ts gehad van het
lijk va.n (4)
overled en te (5)
en dat daarb ij in
acht zijn genomen de voorscbril'ten van ar t. 70 van het reglement op. het houden der r egisters van den burgerlijken stand.
N .N.
N . N.

...en...
Q.)

"iiii

...
Q)

...
Q)

..c:
:t:
:::s

_J

w

en
~

w

cc

Il-

::>

v
c:
0

u

(1) Voornamen en namen der getuigen, voluit geschreven.
(2) Dag, maand, jaar en uur der begrav ing.
(3) Plaats waar de registers worden gehoud en.
(4) Voornamen en naam van den overl edene, vol uit geschreven .
(5) Plaats waar het overlijd en is voorgevallen .
Wann eer de begraving plaats moet hebben van een pas geboren kind dan behoort, met weglating van al hetgeen volgt op de woorden : " de begraving heeft plaats gehad van het lijk van
het overige der verklaring te luiden als volgt:
de begraving heeft plaats gehad van het lijk van een pas geboren kind van de
uit (5)
kunne, hetwelk hun is opgegeven als te zijn gebore n te (4)
wonende te
echtgenoot an (G)
wonende te
en daarbij in acht
zijn genomen de voorschriften van art. 70 van het reglement op het houden der
registers van den burgerlijken stand.
N. N.

(4) Plaats waar de beva lling heeft plaats gehad.
(5) Voorname n en naam der moeder, voluit geschreven.
(6) Of " weduwe van
" om daarop te doen volgen de voornamen en naam van den
man, voluit geschreve n.
Is de moeder ongehuwd, zoo worden de woorden: "echtgenoot van" weggelaten en door
niets vervangen.

MODELLEN,

die

niet bij

het Reglement zijn vastgesteld

doch, als betrekking hebbende op den BuRGERLIJKEN STAND, bijgevoegd.

il[oDEL

N. R ekest aan eten Goiivernew·-Genei·aal 01n een geslachtsrwmn te mogen
v em1ideren. (Art. 6 B. W" zie bijlage D.)
Aan Z.E. den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië.

Geeft met verscbuldigden eerbied te kennen .A . G, van ber oep .. .. "
wonende te B., dat zoowel voo r zich a ls voor zijne minderjarige kinderen, genaamd C., D. en E., te k ennen gevende dat hij steeds in de meening beeft verkeerd dat hem de geslachtsnaam G. toekwam, gelijk hij ook altijd door zijne
stadsgcnooten wordt genoemd, hetgeen daaraan is toe te schrijven dat twee
zijuer ooms in den jare 18
dezen geslachtsnaam hebben aangenomen,
dat 'hij dien ten gevolge op verkoopingen van vast goed zich steeds alzoo
heeft gen oemd met het gevolg dat hij in de koopakten zijner vaste goederen
a ltijd als zoodanig voorkomt,
dat hem d ie naam van r echtswege niet toekomt omdat zijn vader, a lthans
voor zoover blijkt uit de registers van den burgerlijken stand zijner woonplaats,
dien n iet heeft aangenomen en hij zelf, als in 1811 geboren, dit ook niet heeft
kunnen doen, waardoor hij in de ak te van zijn te L. gesloten huwelij k en in
de geboor teakten zijner kinderen steeds met den geslachtsnaam A. voorkomt,
welk een en ander echter eerst sedert kor t is gebleken,
dat bij uit die naamsverwarr ing voor zich of zijne nakomelingen schade
verwacht en omdat hij als kooper steeds G. genaamd is, bij altijd zoo genaamd
wordt en zijne familie dien naam draagt, bij voorkeu r dien naam voeren zou,
doch daa rtoe ingevolge art. 6 B. W. Uwer Excellentie's toestcmmiug behoeft.
Weshalve hij zich tot Uwe Excellentie wendt met het eerbiedig verzoek
die toestemming· voor hem en zijne wettige nakomelingen te willen verlecnen.
P., den .... 19
't Welk doende,
A. G.
Aant. Op gelijke wijze kan een verzoek met opgaaf van gronden gedaan
worden om een anderen naam bij den geslachtsnaam te mogeu Yoegen.
i\1cerde1jarige kinderen moeten zei fs ta.ndig eu ieder You1· zicb verzoek tot
naa1rn;vcrander ing- docu.
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La. 0.

/

Vei·zoek om can i·oorn aam. te mogen vei·cmde1·en of een vuornam11
bij den bestaanden te mogen voegen. (.Ar t. 11 B. W.)

Aan den Raad v an .Justitie te W.
Geeft met gepasten eer bied te kennen 0" van ber oep .. .. wonende te P.,
dat hij blijkens hierbij overgelegd uittrek sel uit de r egisters van den burgerlijken
stand te P . aan zijn op . .. . negentienhonderd . ... gebor en zoon den voornaam
J. heeft gegeven, maar wenscbt, dat die veranderd worde in K . (of: dat zijn
zoon bij dien voornaam dien van L. voege en mitsdien J. L. heete n zal) doch
daar toe de toestemming van Uwen Raad behoeft overeenkomstig .nt. 11 van het B. W.
Redenen waarom bij Uwen Raad eerbiedig verzoekt hem die toestemmi 11g
te verleenen.
't Welk doende.
P" den .. ..
191
(Volgt hanclteekening).

!IJoDEL

La. P.

Ve1·zoelc om eene vei·zuimde gebo01·te-aangifte alsnog te mogen <loen.

Aan den Raad van J ustitie te . . . .
Geeft met verschuldigden eer bied te kennen N.N., van beroep ... . wonende te C.:
dat bij verzuimd heeft b in nen drie dagen na de op . ... j .l. plaats gehad
hebbende geboo rte van zijn k ind aangifte dier geboor te te doen,
dat bij, die na dien willend e doen , door d en Ambtenaar van d en b urgerIUkcn
stand te C. daartoe niet is toegelaten, ten gevolge waarvan aan het &'eboor tcregister te C. over het loopende jaar d e akte ontbreekt, constntccrcnde de
geboorte van dat ki nd , wel k gebrek hij ver beterd w enscbt te zien.
Redenen , waarom hij zich eer biedig ingevolge de a r tike len 13 en 111 B. W.
en 84-1 Rv. tot Uwen Haad weiidt met het verzoek de aanvull ing der registers
van den burgerlij ken stnnd te C. met de geboo rteakte van zijn hier bove n bed oeld
kind te willen gelasten .
C., den . ... 191

't Welk doende.
(Handteekenin g).

.Acint. Omtrent de inschrijving· der ver zuimde aangifte na bekomen vergunuing van deJL Raad van Justitie zie men de aanteckc11ing op m odel l l.

MODEL

La. Q.

Proces-ve1·ba.al bij vei·zuimclc geboo1·te-nangif"te.

Heden .... negentienhonderd ... . is voor m ij, ambtenaar van den burgerlijken
stand te 0 . verschenen N. N., oud . . .. jaar, van ber oep . ... wonende te C"
verklarende, <lat zijne vr ouw, met name . .. . op den .. . . d ezes jaars te . . . . uur
des · · · · middag-::; is bevalleu vu.n een kind van bet .... geslac ht, waaraan tot
voornaam is gegeven .. ..

Daar deze aan gifte niet binn~n den wettclijkcu te rmij n was gedaan, heb
ik hem verklan rd onbevoegd te zi,jn, die in te schrijven in het geboor tel'cgister
zonder daa rtoe door den Raad van Justitie te . ... gemachtigd te zijn ter bekoming
van welke machtiging ik hem heb verwezen naar genoemden Haad.
E n daar deze verzuimde aa ngifte strafbaar is volgens a rt. 262 'iVetboek
van Strafrecht voor Eu ropeanen heb ik daar van dit proces-verbaal opgemaak t.
(Handteek ening v. d. Ambtenaar v. cl. B. S.)

~ I ODEL

La. R.

Verzoelcschi·itt om v ei·betering of cianvillling eene1· akte van gebo01·te.
(Ar tt. 13, 14 en 15 B. W. en 844 B. R. V.).

Aan den Raad van Justitie te . . . .
Geeft eerbiedig te kennen B., van beroep . . .. wonende te ....:
dat hij in zijne geboor teacte, waarvan een uittreksel hierbij wordt anngcbotlen, vermeld staat als een kind van het mannelijk geslacht doc h met
vrouwelijken voornaam . . . . in de plaats van ...., welke fout hij wenscb t verbeterd te zien .
Reden , waarom hij zich ingevolg·e de artikelen rn, 14 en 15 van het B. W.
en artikel 844 R. R V. tot Uwen Raad wendt met het beleefd verzoek de verbeteri ng zjjner ge~k te t~e,l.en in d ien zin dat zij n voor naam .. . . gelezen wordt in de plaats van den voo rnaam ... .
D., den .. . . 19

)[ODEL

't Welk doende.

La. S. E?·kenning van een '!!.!!.fl. ongeb01·en nat ww·l1]'k ~l cloo1· den vmle1'.

Ilcd en, den ... . verschenen voor mij ambtenaar van den burgerlijken staml
te A ., N. ?:\., oud .. . . j aar, van beroep .. . ., wonende te A., en O. 0. van beroep . . . . wonende te . . . . verk larende, de eerste met toestemming der tweede
a ls het hunne te erk en nen het bij haar ver wekte, doch n_9~ ong_:cbor en kind,
z-;;ï l~le deze erkenning geldig zijn voo r a ll e k inderen diV<ïe tweede eöillµärante uit har e tegenwoordige zwangerschap mocht ter wer eld brengen. {i:f lot
zie mollel X I X .).

l\l oDRL

,

La. T. Akte van e1·kenn'i1ig door een vacle1· met toestemming der moecll"!·
bij aiithent-ieke alcte.

IIeden, den . ... negen ticnhoudenl . . .. verscheen voor mij , ambtenaar van
den bu rgerlij ke11 stand te A., N. N. vall beroep . . . " oud .... jaar , wont:n<lc te
A., verkla ren de te er kenne u een kiu cl van het .. . . g·cslac ht, geboren te ....

208

209

uit 0. 0. en onder d en voornaam G. in het geboor teregister te . ... ingeschreven. Oeschied ende deze erke nning bfi,jken s hieraa n g eh ech te aut hentiek e
akte met toestemming der m oeder. (Sw t zie model X I X. ).

dagen vóó r de ge boor te van bun opgemeld kind d oor ... . onthouden was), teu
bewijze van al bet welk zij Uwer l~xcell eutie de noodige stukken aanbieden,
dat zij echter wenschcn , da t hun k ind den staat van wettig kind voere.
Reden , waarom zij Uwer Ex cellentie eer biedig verzoeken hun kind brieven
van wetti~ng t~erleen~.!1 ingevolge art. 27•1 B. W .
't Welk doende.
X., den . ... 191
(Handteek eningen).

M ODEL

La. U. Authentielce alcte, hoiidende volmacht om een onecht kind te e1·7cenne11 .

Gezien voor legalisa tie der handteekeningen van . ... en van . . . . beiden
won ende te . ...
De Residen t van .. . .

Heden, den . . . . negentienhonderd .... is voor mij , Z" N otaris te Q. in
teg enwoordigheid van R. en S" beide van beroe p .. . . en alh ier w on ende, ve rschenen 0. 0 " van beroep . . . " won ende te Q" v erkla rende te mach tigen ~. Z.,
van b eroep ... " wonende te U., om voor en namens b aar te erken:pen een
kind van het .... gesla cht op den . . . . te Y. uit b aar g eb oren e n onder den
v oornaam W. is ingeschr ev en.
Waarom d eze akte, die in origina li zal worden uitgegeven , is opgemaakt
en na voorlezing onder teekend met de compa ra nte e n de g e tuigen.

N.B. Naar omstan digheden kan het rekest gewijzigd wo rden . T er toelichting
zij verde r aangeteek en d dat door he t Hoog- Gerechtshof werd ver lan gd :
a. da t h et ve rzoek om wettiging van een kind geboren uit een Inlandsche
moede r, vóó r het huweli.ik van den adressant met cene E u ropeesche vrouw bet
rek est doo r deze werd mede-onder teekend a ls bewijs dat zU met het verzoek instemt;
b. dat indien in bet rek est de r eden word t vermeld d at adressant niet met
de moeder van bet kin d ka n trouwen ·omdat zij h em moed willig h eeft verlaten
hiernaar door het Hoofd van gewestel ~jk b estuur een onderzoek werd ingesteld
e n in het betrekk elijk advies daar van melding gemaakt dan w el tot staving
van a dressants bew eri ng eene schriftelijke bij het bestuur afgelegde verklaring
va n getuigen b ij h et rek est werd overgelegd .

(Volgen handteek ening en van de compara ute, d e g e tu ig en e n den Nota ris).

M ODEL

La. V. Authentieke alcte, houclende toestemming cloo1· eene moede?· in de
ei·lcenn ing dooi· den vade1'.

H ed en , den ... . n egen tienhon derd . . .. is v oor mij, Z" No.ta ris te Q" in
tegen w oordi gh eid van R. e n S., beide van b eroep . . .. en alhie.~end<', ve rschen en 0. 0., van b er oep . . . " 'vonende te Q" mij Notaris b ek e nd, verkla ren de
er in toe te stemmen , dat het k ind, waar van zij op . ... te Y. is bevalle n en
dat ond er den v_o ornaam U in d e r egisters van den burgerlijken stan d a ldaa r
is ingeschreven a ls het ha re, w orde e rkend door N. N., ,·an be roep . . .. ,
wonende te U.
Waarvan wij deze ak te, die in or igina li zal wor<len uitgegeven , hebben
opgemaakt en na voorlezing onder tee kend m et d e compar an te n en de getuigen.
(Volgen h a nd teekeningen van de compara nte, de getuigen en den Nota ris).

~foDEL

La. W.

Rekest om bi·ieven van wettiging.
Aan Z.E. den Go uverneur-Generaal van N.-I.

Geven met verschuldig den eerbied te kennen 0 . O. en N. N., echteliede11 ,
wonend e te X.:
-dat· . . . uit hen buiten huwelijk is geboren een k ind van h et .. .. geslacbt,
waaraan de vöo17iäam P . is gegevên,
•
dat zij e~ verzuimd hebben vóór of b\j hun op . .. -. voltr okken h uwelijk
dit kind te erken~n met het gëv'ö1g;dat be t door h~n h uwelijk n iet is gewettigd,
" dat zij vóór het voltre kken van gemeld huwelijk geen van beide gehuwd
ZIJD geweest (of: dat het v rneger huwelijk vau . . . . onderg eteeke11de cl rieho11 den.I

----

MooE r, La.

X. Ondei·lwnclsche sch1·1ftel'(flce httwe.!!Jlcs.f!::.ingif'te clo01· een cle1· pa1·tü1'n.

Omlergeteek ende N. N , van beroep . . . . oücl. .. .. jaar, wonende te L. (doch
b in nen de laatste zes maanden gewoond hebbende te Z), vroeger gehuwd
geweest met, of ~ vor en niet gehu wel geweest, zoon Yan 0. N, va n beroep . . . . en P. Q., van beroep. . .. echtelieden wonende te L., geeft den
a mbtenaar te Z. k ennis, dat hij voornemens is met 0 . 0., van beroep ... .
oud . . .. jaar, wonende te z., vroeger gehuwd geweest met, of te voren niet
g ehuwd geweest, dochte r van G. 0., van beroep .. .. en S. R, van . . . . echteli ed en, won ende te Z., een huwelijk aan te g·aan.
L ., den .. . . 191
(Volgen handteekeningen.)

Aant. De au thentiek e aangif'Le is alleen wcn scb el~jk, als de aangever niet
schrij ven kan. Geschiedt de aangifte schrifcel ijk door een der pa1:t ~jen ~n ct.?or
d e andere in persoon , dan plaatst me11 achte r het beroep van hem, die scbnfteluke
aan<>·ifte doet, de woorden: "bij hieraan gehecht g esch r ift" e1.1 11cbter h et bero~p
van hem die per soo nlijk verschijnt "persoonlijk" en vul~ d1enovereeukomst1g
het relaa~ der vool'lezing in (vide model VJ).

°

' [ODEL
••
Zegel

Ln
<•· y• S cln'ifteli,'Iike huweli.:iks-aangi
1
I"te
' clo01· beide

f 1.50.

1~m·t~jen.

De onde l'geteekendeu :
A. A. , oud . . . . jaren, van beroep . . . . wonende te . .. . afllecling . .. . , 1·csi·
(lloch binne n de zes maanden ~
!!cwoond hebben de te .... ) te YOren
t len t1e . . . .
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niet gehuwd geweest (of v1·ocger gcbu wd geweest met .... ) zoon van ... "
van beroep .... , wonende te . .. . (of' uvcrledcn) en van .... zonder beroep,
wonende te .... (of overleden),
en
B. B., oud ... . jaren, van beroep .... (of zonder beroep) wouende te . . .. ,
afdeeling .... , residentie .... (doch binnen de zes maanden gcwoonu hebbcnue
te . ... ) te voren niet gehuwd g e weest (of vroeger gehuwd geweest met ... .)
dochter van . .. " van beroep ... " wonende te .... (of over leden ) en van .. . "
zonder beroep, wonende te .. . " (of overleden,)
geven den a mbtenaar van den burgerlijken stand te . . . . kennis dat zij
van voornemen zijn met elka nder in den echt te t reden e u verzoeken di(;n
ambtenaar beleefd d aarvan inschrijving te doen en voor de vereischte nfkondigingen zorg te dragen.

wonende te l'" waarvan de eerste afkondiging plaats zal hebben op den .. .. )
dat hij en zijn bru id er bela ng bij hebben bun huwelijk te doen voltrekken
op den tierden dag na dien der eerste afkondigillg, omdat (een der op blz. 75
vermelde r edenen op te nemell).
Heden waarom bij U.H. E.D.G. eerbiediglijk verzoekt hun dispensatie te
Yerleenen van de tweede huwelijks-afkondiging.

. . . . den .. .. 19

..

(Handteeken ingen).

Z., den .... 191

M ODEL

't vVelk doende,
(Handteekening).

B. B.

M., .... den .... 19

Besluit.
De Resident van ....

No.
Aant. De a mbte naar van den burgerlijken stand kan, indien bij aan de
eclJthcid der ha nd teekening twijfel t, v orderen dat de handteekeningen gelegaliseerd worden doo r bet hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur.

~fODEL La. Z.

A1tthentieke sch1·iftelijlce lmwel(jks-aangifte.

Voor A., Kotn ris te B" verscheen 0" van beroep . . .. , wonende te D" den
Notaris bekend, verklarende te zijn geboren op .... n egentienhonderd . . .. uit
E" van beroep ... . en F" zonder beroep, echtelieden. wonende te G" e n voornemens te zijn een huwelijk aan tè gaan met H" oud ..•.. jaar, van beroep .. . "
wonende te J" dochter van .J. , vau beroep .... e n K" zonder beroep, echtelieden, wonende te z.. welke Yer k laringeu door hen werden afgelegd om als
hnwclijk scLangil'Le te dienen bij den nmbtcnaar van de n bu rgerlijken stand te 1.
Waarvan akte, in origina li opgemaakt, is verleden te B. d eu .... negentienhonderd .. . " in tegenwoordigheid van L" van beroep . . . . e n J\T ., van beroep .... , beide won ende te B. als getuigen.
Na voorlezing hebben de notaris en de getu igen d e akte 011dcrteckend,
ve rklarende de comparant zijn naam niet te kunnen teekenen.
( Vo lgen d e h :rndteek eningcn).

MODEL

A. A.

Gehoord het mondeling verzoek 1an den heer N. N" van beroep .... , wonende
te... . en Mejuffrouw 0 . 0 ...., wonende te . . . " om op grond van gewichtige
redenen dispensatie te mogen bekomen van de tweede afkondiging van hun
voorgen omen huwelijk ;
overwegende, dat door de aanstaande cch tgenooten voornoemd op den
lûen Dec. j.I. bij den ambtenaa r van den burgerlijken stand te K .-R aangifte
van h un voorgenomen huwelijk is gedaan en de l o a fkondiging heeft plaats
gehad op den llen December j .l. ,
da t de 2e afkondiging derhalve op den 18en Dcc. e.k. zoude moeten pl aats
hebben,
dat N. N. voornoemd onverwachts is ove1·geplaatst naar .... en zijn e nieuwe
bestemming n iet later clan op den 17en Dec. e.k. moet opvolgen, zoodat die
~e afkond iging n iet voo1· zljn vertrek kan bewerkstelligd en bedoeld huwelijk
uiet ka11 voltrokken worden indien hun geen dispen:satie van de tweede urkolldiging wer d verleend,
dat hier tegen geen enkel bezwaar bestaat, wijl aan de benoodigde bescheiden om het huwelijk te voltrekken overigens niets ontbreekt en een uitstel van het huwelijk slechts kan Ieideu tot noodelooze moeite en kosten voor
belangh ebbenden.
Gelet op artikel 58 van het reglement in Stblcl. 1849 No. 25 in verba11d
met a rtikel 56 van het B. W .

Verzoelcsc/11·ij't om dispensatie van de 2e lzuwelijks-afkontl'iging .
Heeft bes l oten:
Aan den Gouverneur of Hes ident va n ....

Geeft met ver"chuldigden eerbied te kennen, Heuricus N. N., le Luit. d er
Inf. van het Nederl. Indisch Leger, in g11rnizoen te Batavia, thans tijclelijk
te · ... aanwezig:
dat hij wegens d ringende familieredenen vcrplicllt is d ispensatie te erlang·eu
van de :!e afkondiging te Batavia v:w zijn voorgeno1nen hnwc lijk met mej. 0 . 0.,
(of, dat h~j voornemens is een huwe lijk un 11 te gaan me l ü" vim ber oep···"

Aan N. N. en O. O. voornoemd wegens g·cwichtige redouon dispensatie te
d e 9.e
afkoudio-ino·
ve r 1eeneu \•ar]
<
~
o f> te • ... van hun voo rgenomen huwel ijk waarvau de l e ::i,fkondiging aldaa r beeft plaats gehad op den 11 December j.I.
Afschrift dezes zal worden verleend
oµ ééu zegel van f' 1.50).

na11

belanghebbenden (\7 00r beiden
De Resident Y. d .
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Aant. Bij Stbld. 1907 No. 56 is art. 58 van di t reglement zooda nig gewijzigd
dat aan den Gouverneur-Generaal van N.-I. en aan den Procureur-Generaal
g een afs_chrifte n meer van deze besluiten behoeven gezonden te worden.
.M. 1. ka n ook met de door sommige hoofden van Gew. Bestuur tot dusverre gevolgde gewoonte om v an die b esluiten aan den Haad vnn Justitie afsehri~ten ~e verleenen, gebroken worden omdat ten eerste het bij geen we tsbepa_ling is v??rg~~chreven en ten tweede daa r he t aa n belanghebbenden uitgereikt afschrift b1J de be trekkelijke huwelijksakte in h et voor dien Haad
beste mde dubbel van het register moet worden overgelegd.

te Z., te n zijnen k antore exploit doende en sprek ende met ... . en aan C.,
wonende te z., exploit doende aan en sprekende met . . .. aangezegd, dat mijn
requirant als vader over laatstgenoemden zich verzet teg en het huwelijk, da t
d eze voornemens is te s lui ten met 0 . wonende te P. op grond dat .. . .
Afschrift va n dit exploit, waarvan de k osten zijn f . . .. heb ik aan ieder
d er beid e g eïn timeerden gelaten .
(Volgt handteekening.)

EEN ANDER MODEL.

MODEL

La. D. D.

1

De Resident va n .. . .
Gehoord he t mondelinge verzoek van den h eer N. N., van beroep 2e Luit.
der Infanterie, wonende te Z., houdende v erzoek om op g rond va n dringende
familieomstandigheden dispensatie te mog en bek ome n van de t weed e a fk ondiging te K. H. van z\jn voorgenomen huwelijk met mejuffrouw C ,
overweg ende da t in verband me t a rtikel 54 van he t Burge rlijk Wetboek
door den ambtenaar va n d en burgerlijken s tand te Sema ra ng bij zijn schrijven
van 29 Juni j.l. no. 185 een uittreksel uit het register tot inschrijving d e r
a kten van huwelijks-aangiften is toeg ezonden aan d en a mbten aar van d en
burgerlijken stand te K. R., welk sc hrijven eerst d en 8en dezer is ontvange n,
te laat om d e eerste afkondiging te doen plaats hebben op den 4e n • .Juni t. v .
hetgeen echter noodzakelijk zou zijn gew eest, om zonde r dispensatie va n de
tweede afkondiging bedoeld huwelijk te kunn en d oen plaa ts hebben op den
14 Juni d. a. v. den da tum waarop he t d oor b elanghebbende was v astgesteld,
overwegende dat de eerste a fkondiging beeft plaats gehad op d en 11 dezer
en er g een enkel bezwaa r bestaa t om de tweede afkondiging te doen vervallen
terwijl daarentegen aan belanghebbenden nuttelooze moeite en k osten zouden
worden veroorzaak t, indien de gevraagd e dispensatie nie t verleend werd.
Gelet op a rtikel 58 v an bet reglement in Staatsbla d 1849 no. 2f>.
H ee ft be s lot e n:
Aan N . N. voornoemd, wegen s dringende familieomstandighed eu di spensatie
te verleen en van d e tweed e afkondig ing te K . R. van zijn voo rgen omen hu welijk met mejuffrouw C., waar van d e eers te afkondig in g· aldaar heeft p lnn ts
gehad op den 11 .Juni 1897.
Afscb1·ift d ezes, enz. (als vor en ).
De Resident v.d.

Beteelcening dm· alcte van ve1·zet tegen een hwwel-{jlc aan eten
ambtenaa1· van den bm·gerlijken stand te ... . wa.m· het hmvelfjk
buitendien kan volt?·oklcen wo?'Clen.

Heden d en .... 190 heb ik D., deurwaarder bij den Haad van Justitie te W .,
wonende te z., ten verzoeke van H., wonende aldaar en ten deze aldaa r woonp laa ts kiezende aan den ambtenaa r van den burgerlijken stand te P., ten zijnen
k a ntore exploit doende en sprek ende me t ... . aangezegd, d a t mijn requirant
zich bij behoorlijke g eregistreerd exploit op .. . . 190 door d en deurwaarder A.
b eteekend aan den a mbtenaar va n den burg erlijken stand te Z., en aan C.
wonende te Z., heeft verzet tegen het huwelijk, da t C. voornemens is aa n te
g aan met 0., won ende te P., op grond dat .. . .
Afschrift van dit exploit, waa rvan de kosten zijn f . ... heb ik den geïnt imeerde g elaten.
(Volgt handteekening .)

M ODEL

La . E. E.

Auth entiek e alcte, llonaende opheffing van het verzet tegen een
huwelfjlc.

H eden .. .. is voor mij R., Notaris te P ., in tege nwoordig heid va n S. en T .,
beide van beroep. . . . en alhier wonende, als getuigen, ve rschenen B., va n
beroep . . . . wone nde te Z., mij No ta ris bekend, die verklaarde h et verzet op te
heffen d oor he m bij be hoorlijk geregis treerd ex ploit op . . .. beteek end door A,
deurwaa rd er bij den Raad va n Justi tie te W., gedaan tegen he t huwelijk, dat
zijn zoon C., va n beroep . ..., wonende te Z., voorneme ns is aan te g aan met 0 .,
va n be roep .. . . wonende te P .
·w aarvan deze a kte is opgemaakte door mij, No ta ris en na voorlezing
g eteek end met d en Comparant en de getuigen.
(Volgen de bandteek en ingen vau den Compa.rant,
de g etuigen en d en Nota ris.)

ÎlfODEL

La. C. C. Alcte van ve1·zet te·v" en een v oo1·v" eno11'•e1•• /m wel y1c.
··1

Heden den . . . . 190 heb ik A. deu rwaarder b ij den Raad van J us t itie
te W. wonende te Z" ten verzoeke van B., wo n ende a ldaar e u te n deze a ldaar
woouplaats kiezend e 11 11 11 . den Heer IL a mb te naar vil1 1 d e ll burg-erlijke n st :111d

h
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2'15

La. f'. f'.

MODEL La. G. G. S loi·tingstrwt vctn

R e sid e n ti e ..................." .......... .. ..... .

Jaa r

0 P G A V E van muta tiën onder d e deelgerech tig de n van het Wed uwen- en
'Yeezenfonds va n Burgerlij ke Amb tenaren in N c d e l'l a n cl s ch- [ n cl i ë
zoomede van die in hunne g ezin nen gedurende d e maa nd .............. ...... .
N AME N

MUTAT IËN oooR HUWELIJ K, GEBOORTE,

EN

VOO RNAMEN

( VOLUIT)

BER O EP.

De Algemeene Ontvanger van 's Lands kas te . . .. gelieve te ontvangen
de som van f. . . . (in letters) wegens gecollecteerde giften bij voltrek ki ng
van een huwelijk op den . . .. 18
De laatst vorig e opgave heeft plaats gehad op den ... .
Origineel.
- up 1ieaat.
. -Afgegeven voor D
Voormeld bedrag van f' .. . . den . .. . bij 's Lands kas ontvangen.
De Algem. Ontvanger.

OVERLIJDEN OF ECHTSCHEIDING.

OER

(DAT A, NAMEN EN VOORNAMEN VOLU IT TE VERMELDEN) .

DEELGERECHTIGOEN.

:\IoD !!>L

VOO R B EE L DE N :
J AN WiLLE)lS, gebor en

Commi es

d en . . ..

a. Gehuwd den . ... Januari Hl met de
iu landsche v rou w MINA, oud naar g issing
• ••• j aa r of met A ... . B. g ebor en d en
1
. . . . 1870 (dus met opgave van d en geboor teda tum a ls zij een E uropeesche is).
b. Overleden d en . . ..
c. Het tussc hen J A!.\ W1 LLE~1 s en A~rn,\ B.
gesloten huwelijk b ij vonn is van d e n R.
te. ... door ech tscheiding out1 v. J
' bonden verk laard en het vonnis in het
l betrekkelijk r eg ister op den .. . . ingeschreven.

I

d. Diens ech tg enootc ANNA B. op den
. ... overled en.
e. Die ns d ochter ANNA op d e n . .. . in he t
huwelij k g etreden m et . . . .

1

f. Uit diens ech tge noote ,\ Nl.\A B. op
d en . . . . een zoon gebore n genaamd
HENDRIK.

g. Die ns zoon.JA N op den . . . . over leden.
--Aan het Bestuu r over het Wedu':_en- en Weezenfonds van I3urgerhJke Amb te nar en in Nede rlandschlndië te Batavia.

hwvel~jlcsgifpen.

. . . . den . . . . 19
De Ambtenaar va n de n
Bu rgerlij ke n Stand.

,

H. H. Akte

-

'1:an

--

bekendheid. (Gebo01·te). (Art. 72 B. W .)

Heden den . .. . negen tienhonderd . ... compareerden voor mij Residen t
van . . . . of Ass. Resident van . . . . Hoofd van plaatselijk bestuur te .. ..
A. A., oud .... j ar en, van beroep . . . ., wonende te . . . . en B. B., oud . . . . jar en,
vn.n ber oep .. . . , wonende te . . . ., op wier g etuigenis (nade r g estaafd d oor
familiepapieren) d oor mij wordt verklaa rd dat . .. . C. è., van beroep . . .. , wonende
te . ... , g eboren is te . . . . op 'den .. . . achtt ienhonderd en .. . " dat hij is de zoon
van .. . ., van beroep .. .. , wonende te . . . . en 'diens eehtgenoote . . ·. ., overleden, en
d at belanghebben de momen teel in de onmogelijkheid verkeer t om van die geboor te
eene akte over te legge·n bij de stukken benoodigd voo r de voltrek'kiiigVän zi} ü
voorg enomën huwelijÏc en m et bet opvragen d aarv~ve~l tijd zoude verloopen
in verband met zijn voomemen om zijn huwelijk op den . .. . te d oen voltrekken.
Van bovenstaande ve rk laring is deze akte opgemaakt en na voo rlezing door
compa ran ten e n m ij onderteek end.
De Re~ident voornoemd
of De Assistent Resident voornoemd.
De Comparanten.

J\IooEL J. J.

Akte van bekendheid. (Ove1·l(jdr:,n ). (Ar t. 73 B. W.)

\ Heden den . . . . negen tienhonderd en . .. . compai·eerden voor mij H.esident
van . . . . of Assisten t Resid ent van . .. . Hoofd van plaatselijk bestuur te . .. .
A. A., oud . .. . j aren, van beroep . . . . , wonende te . . . . en B. B., oud .. . .
jaren, van beroep . . . . wonende te .. . ., <!P.. wie_r etuigcn is (nader gestaafd door
famili epa pieren), door mij word t_ verk l aa~ cl~, in leven . . . ., laatst gewoond
hebbende te .. .. , eêlltgenoot van ...., overleden is te . . .. op den .. . . negentienhonder d en .. .. , dat zij zoon D. D., van beroep . . .. , wonende te . . . ., momen teel in d e
onmogelijk heid s· om van dat overlijden eene ak te over te leg;,g-en bij de stukken
ben oodi gd voor de voltrekkTDg van zijn aarîslaand hÜwclijk en met bet opvragen
daar van te veel tijd zoude verloopen in verband met zijn voornemen om zijn
huwelijk bt;;;en twee weken te doen vol trekken.
Van bovenstaaude verk lari ng is deze akte opgemaakt en na voorlezing door
compara nten en mij onclerteekend .
De Resident voornoemd
of
De
.Assistent
H.csideu L voornoemd.
De Comparan ten.

1
217

2'16
~ fODEL La. K. K.

Vel'zoelcsc711"ift cum den H. u. J . b?j weigel'in.q doui· clen ambte11aa'I'
van den lJU1·ge1·lijken starul om een 71 tiwelijlc te voltrekken w egens
ongenoegzaamheid der bewijzen.

Aan den Raad van Justitie te ....
Geeft met verschnldigden eerbied te kennen A., van beroep .. . . wonende te Z.:
dat hij vo0rnemens zijnde een huwelijk aan te gaan met B" van beroep ... ,
wonende te G., heeft gemeend als n a~lijke, door zijn vader erke nde zoon
van 0., zonder beroep wonende te H. en de Javaansche vrouw R. te ku ri~t
volstaan met, voor zooveel d e toestemming zijn er ouders tot hun huwelijk
betreft, over te leggen een behoorlijk geregistreerde a u thentieke akte waarbij
zijn vader in dit huwelijk toestemt,
.. dat echter de ambtenaar van d en burgerlijken stand van d e woon plaats
z1.1ner_ aanstaande de voltrekking van dit huwelijk heeft geweigerd, op grond,
dat ui t de over te leggen stukken niet bleek van de toestemmin"" of het overlijden zijner moeder,
i:,
dat hij ech ter vermeent de toestemming zijner moeder niet te behoeven
tot he~l uiten van een hu welijk .
Redenen waarom hij Uwen Raad met vorigen eerbied verzoekt over de
genoegzaamheid der d oor hem overgelegde stukken te beslissen.
Z., den .... 190
't Welk doende.
(Volgt handteekening.)

~loDEL La. L. L.

Rekest om ve1·{J1mning een lmweUjlc bij gevolmachtigde te volt1'elcken. (Art. 79 B. W.)

Aan Z.E. den Gouverneur-Generaal van K.-I.
Geeft met verschuldigde n eerbied te kennen, de ondergeteekende R. P. H.
le Luitenant der Artillerie te . ... :
dat hij voornemens is in den echt te treden met Mejuffrouw J . C. C. S. te
Djocjakarta en dat zijne betrekking hem niet veroorlooft zich daarh een te begeven,
of dat bet hem bezwaarlijk is daarbij persoonlijk voor den ambtenaar van
den burgerlUken stand te .. . . te verschijnen wegens den af~tancl tusschen de
woonplaats zijner aanstaande echtgenoote t1' . ... , waar dat hu welijk zal wo rden
vol tr okken, en de zijne.
Redenen, waarom r equestrant de v rijheid neem t eerbiedig te verzoeken ,
dat het Uwe Excellentie moge be hagen hem te vergunnen het huwelijk door
eenen bijzonderen bij authentieke akte gevolmachtigde te mogen voltrekken
en de gunstige beschikking- te doen toekomen aan zijne gemachtigde den Heer
F . ~- H . R. Kapitein der Infanterie te Djocjakarta of aan zijne aanstaande
brmd te .. . .
A. den ... . 19
't Welk d oende.
Adres,

F. P. H.R.
Kapitein der Infanterie, Djocjakarta.

M ODEL

La. M. M.

SJ!,!!.cial.§. p1·ocu11!&,ie (met uitgeb1'eide machtiging oolc tc1· zalce
van huweli;jlcsvoorwaa1·den).

No.
Heden . ... verscheen de Heer R. P . H., van beroep .... , wonende te .. . .
en mij, Notaris bekend.
W elkeö'iiêier te kennen gave, dat hij voornemens is i!l den echt te treden
met Mejuffrouw J. C. C. S., geboren te . . . . op vier Juni achttienhonderd vier
en zestig verklaarde te machtigen bij deze den Heer F. P. H. R., van beroep
. . . . wonende te . . ..
Speciaal.
Om, namens hem, lastgever, zich te vervoegen bij den betrokken ambtenaar
van den burgerlijken stand en aangifte te doen van zijn voorgenomen huwelijk.
Dat hu wel ijk te doen voltrekken hetz~ in algeheele, hetzij in beperk te gemcensehap van goederen, dan wel in gemeenschap van Winst of Verlies of van
Vruchten en Inkomsten of met uitsluiting van alle gemeenschap ook die van
Winst en Verlies of van Vruchten en I nkomsten, of onder zoodanige andere
voorwaarden , als hij, gemachtigde, raadzaam zal oordeelen, de aanbrengsten
ten huwelijk te constateeren, voorwaardelijke en onvoorwaardelijke schenkingen,
welke aan de aanstaande echtgenooten of een hunner mochten worden gedaa n,
in de acte op te nemen, de bedingen en voor waarden te regelen of te verander en
en voor de noodige in- en overschrijvingen te zorgen.
Aan zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië
vergunning te vragen bet huwelijk bij gevolm achtigde te mogen voltrekken en
de daartoe leidende redenen op te geven, alle vereischte verklaringen af te
leggen en alzoo ook d ie : dat hij, Comparant l\iejuffrouw J . C. C. S, aanneemt
tot echtgenoote en getrouwelijk alle de plichten zal vervullen, welke door d e
wet aan den huwelijkenstaat verbonden zijn.
All e r equesten, akten en stukken te d oen opmaken, te lichten te teekenen
en in te dienen; domicilie te kiezen en het verder noodige te verrichten, alles
met macht van subtitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging, k ost en
schadeloosstelling, onder verband als naar r echten.
Wa a rvan akte.
Van welke op Comparants verzoek, de gemachtigde afschrift ontvangen
en de minute onder mijne bewaring blijven zal.

EEN ANDER MODEL

'!:an speciale procuratie na bekom·i ng vei·gunning van Z.E. den
Gouvenieu1·-Gene?·aal om het huwelîjlc bi;j gevolmachtigde te
doe?i volt1-ekken.

No. enz.
Heden, enz. den Heer enz.
Welke comparant, aan wien bij besluit van Z.E. den Gouverneur-Generaal
van N ederlandsch-lndië dd. . . . . No. . . . . vergunning is verleend het n a te
noemen huwelijk: door een gemachtigde te doen voltrekken, verklaarde bij deze
te constitueeren en te machtigen :
H. van Houten, Burg. Stand.

16

218

219

deu Heei: H. W. K. van beroep eerste Luitenant adjudant der Infanterie
van het :X ederlandsch Indisch Leger, wonende te B.

1\logc het gezegend zijn en de liefde, die U thans aan elkander bindt, blijvend
zijn! 1\loge zij toenemen bij het klimmen Uwer jaren en U sterken en steunen
in al 's levens wisselingen! En als eenmnal ook voor U de bittere scheidingsure aanbreekt en dan voor den achterblijvende geheel een wereld in het niet
verzink t, moge dan door U dankbaar worden herdacht wat Ge voor elkander
geweest zijt en het oogenblik, waarop ik U in den echt n~rboncl bij Uw in
herinnering zijn! ')

Speciaa l.
Om voor hem en in zijn naam met zijne comparants, aanstaande bruid
mejuffrouw E. C. D. zonder beroep wonende te B., minde1jarige dochter van
G. J. D. van beroep . . .. , wonende te ... ., thans tijdelijk ver blijf houdende te B.
en diens echtgen oote G. B. zonder beroep wonende te B., te verschijnen voor
den ambten aar van den burgerlijken stan d te B. en dezen te verzoeken, coinparants voorgenomen huwe lijk te voltr ekken; mitsdien voor en namens hem,
comparant, a lle stukken te teekenen en verder te zake al dat verdere en
meerdere te verrichten of te doen, waartoe de comparant zelt tegenwqordig
zijnde, bevoegd en gerechtigd zoude zijn; belovende goedkeuring en bekrachtiging als naar r echten en verleenende macht van substitutie.
Waarvan akte uit te geven in originali.

'l Voor verschillende omstandigheden verschillende aanspraken te maken is niet mogelijk
zonder ze te kenne n. Godsdienstige zinspelingen als bij Vaillant voorkomen, zijn niet opgenomen
als strijdig met art. 81 Ind. B. W.

)foDEL

La.

o.

0. R ekest om clispensatie van m·t. 29 B.

nr.

Aan Z.E. den Gouverneur-Generaal van N.-I.
l\fonEL La. N. N.

Toespmalc bij cle volt1relclcing des hmoelijks.

Bruidegom en Bruid !
Daar Gij hier verschenen zijt met den wensch Uw huwelijk d oor on s te
zien voltrekken, de door U overgelegde stukken door mij in orde zij n bevon de n
en Uwe wederzijdsche ouder s hunne toestemming tot Uw huwe)ijk gegeven
hcbb.e n, voldoe ik gaarne aan Uw verlangen TTwe verbintenis door het zegel
der wet bekrach tigd te zien. .Aan die verbintenis zijn door de wet plichten
verbonden die ik U bekend wil maken. Wederkeerig zijn de cchtgenootcn
elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd; zij verbinden zich door
de enkele daad des huwelijks hunne kinderen te onderhouden en op te voeden;
op den man rust de verplichting zijne v rouw te beschermen, haar al hetgeen
zij behoeft volgens zijn vermogen te verschaffen en baar bij zich te doen
inwonen; de vr ouw is haren man gehoorzaamheid verschuldigd; zij is ~rpli~ht.
met hem samen te wonen en hem overal te volgen waar hij noodig oordeelt
zijn verblijf te vestigen. Ziet daar de ve rplich tingen . die de w et CT oplegt!
Verklaart gij nu elkander als echtgenooten aan te nemen en belooft gi.i
getrouwelijk al de plichten te zullen vervullen, door de wet aan den huwelijken
staat verbonden? Wat is hierop Uw antwoord ?
(Na het toestemmend antwoo1'Cl van b1'Uiclegom en bruid):
Dan verklaar ik als Amb tenaar van den burgerl ijken stand te .. . . in naam
der wet, dat gij door het hu welijk verbonden zijt.
De liefde make U getrouw aan de belofte doo r U afgelegd en sterke U
in de vervulling Uwer verplichtingen, beware D voor alles, wat Uw huiselijk
geluk zou kunnen storen en zij met U in a lle omstandigheden des levens!
(Of, zonder cle aanstaande echtgenooten op hun verplichtingen te wfjzen, nn
het vragen cle1· huwelijlcstoestemmingen en na de verlclcwing en de uitspraak
van an·t. 80.)
Met Uw voltrokken huwelijk wensch ik U van ganscher harte geluk!

Geeft met verschuld igden eerbied te kennen N., van beroep .... wonende te Q.:
dat hij een huwelijk wenseht aan te gaan,
dat hij echter d en vollen ouderdom van achttien jaar nog niet heef~ bereikt,
dat de voltrekking van zijn huwelijk echter wenschlijk. is, omdat ....
Redenen, waarom bij Ull'e excellentie eerbiedig verzoekt hem te ontheffen
v;tn de bepaling van art. 29 B. W .

Q" den .... 190

't Welk doende.
(Volgt hanclteekening.)

A:int. In te dienen aan bet H oofd van Gew. Bestuur zie bijblad 100"1.

:\[ODEL

La. P. P.

Rekest

0?11,

d1.spcnsalie van m·t. 31 B.

nr.

Aan Z.E. den Gouverneur-Generaal van N.-I.
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen N., van beroep . . .. wonende te 0.:
dat ~ijnc ccbtgenoote . . . . op den. . . . 190 te 0. is overleden, hem nalatende . .. . kinderen, waarvan het oudste slechts .... jaar is , zoodat bij in het
belang hunner opvoeding aan een tweede huwelijk heeft moeten denken,
dat hij genegenheid heeft opgevat voor P., zonder beroep, wonende te R.,
die de opvoeding zijner kinderen op zich wil n emen en bij een huwelijk met
haar wenscht te sluiten,
dat deze echter is de zuster zijner overledene vrouw.
Hedenen, :vaarom. hij zich tot Uwe Excellentie wendt met het eerbiedig
verzoek hem dispensatie te willen vcrlceuen van art. 31 al. 1 B. W.

O., den .. . . 190 .
't W elk doende.
(Volgt hanclteekening.)
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La. 0. 0.

Verzoeksch1ift van een mindm:jm"ige om toestemming tot het
aangaan van een huwelijk bij weige1ing daarvan do01· den
voogcl of de Weeskamer (volgens 1111" 0. P. K. Winkel.) 1)
(Ar t. 38, 41, 151, B. W.)
Aan den Raad van Justitie te . ... 2 )

Geeft eerbiedig te kennen t'l.., mindetja rig, tot voogd hebbende B. te ....:
dat de vertooner (of verstoon ster ) blijkens hierl)ij overgelegd gelegaliseerd
extract uit de r egisters van geboorte te .... is weottig (of n atuurlijk erkend)
kind van wijlen C. en D. (of D.) en ouders nog grootouders in leven heeft,
dat de vertooner (of vertoonster ) wenscht met E. wonende te ... . in het
huwelijk te treden en daartoe de toestemming heeft gevraagd vau gezegden
voogd B. en van de w eeskamer te ....,
dat voornoemde voogd (of weeskamer of voogd en ·weeskamer beide) de
verlangde toestemming weigert of ( weigeren),
dat vertooner m eerdeijarige bloedverwanten nocb aangehuwde nabestaanden
binnen N ederlandscb-Indië heeft. 3)
Redenen waarom de vertooner (of vertoon ster) eerbiedig verzoekt hem (of
haar) verlof te verleenen tot bovengemeld huwelijk (en goed te keuren de
hierbij overgelegde ontworpen huwelijksche voorwaarden.-1)
Een gelijksoortig verzoek kan worden gediend door een natu urlijk doch niet erkend kind of
dat na de erkenning moeder en vader heeft verloren.
2) Die den voogd heeft benoemd,
·
3) Deze zinsnede vervalt: Ie. indien er nabestaa nden binnen Ned.-lndië tot en met de n vierden
graad zijn ; 2e. indien de vertooner een natuurlijk kind is: dit heeft geene bloedverwanten.
Art. 41 B. W. zijn er personen, die in deze termen vallen, dan doet men wel ze al dadelijk
op te geven, met hunne woonplaats en de verhouding tot den minderjarige.
4) Het tusschen haakjes geplaatste wanneer de vertooner zonder deze wenscht te trouwen.
1)

MODEL

La. R. R.

Ve1·zoeksch1·ift van een natuu1'li:flc lciad, welks i;acle1· ontbi·eekt
en welks moeder t:eho01·t tot cle i'nlandsclle of' clam·mecle geli;jkgestelcle bevolking, om toestemming tot het aangaan van een
huwelijk (volgens JJ!fr. C. P. K. Winkel) (Art. 40 al. 3 B. W.)

.\..an den Raad van Justitie te . . . . ')
Geeft eerbiedig te kennen . . . . biijkens bijgaand uittreksel uit de te ... .
aangehouden registers van den burgerlijken stand , even als die na te noemen,
gelegaliseerd op . ... 1800 . . . . te .... geboren nit de inlandsche (ofCh ineesche)
vrouw. . . . en bij die gelegenheid (of bij akte van .... 1800 ... . mede aldus
hier bijgaande) erkend door . .. " die blijkens eveneens bijgevoegd uittreksel ui t
de registers van den burgerlijken s tand te"" op ." . 1800 .. .. te .... is overleden:
dat bem bij beschikking van Uwen naad van . ... 1800 ... . tüt voogd is
gegeven . . . . wonende te . . . "
dat hij wenscht te huwen met ... . geboren op .... 1800 .... te ....
Redenen, waarom bij met h et oog op art. 40 a l. 3 B. W. eerbiedig verzoekt,
dat U Raad toestemme in gezegd huwelijk.
Z., den .. . . 19
't Welk doende.
1

l Die binnen wiens rechtsgebied de vader 101 moeder> van den vertooner woont.

MODEL

La. S. S.

Verzoelcsclnift om ti1,Sschenlconist tot het bekomen van toestemming
tot een huwelijk ( volgens 1lfr. C. P. K . Winkel). (Art. 42-46 B. W.)

Aan den Raad van Justitie te .. . .1)
Geeft eerbiedig te kennen A" wonende te ....
dat de vertooner (of vertoonster) meerde1jarig is, maar den ouderdom
van 30 jaren nog niet heeft bereikt, blijkens gelegaliseerd extract uit het register
van geboor ten te . . . . hierbij overgelegd,
dat hij (of zij) zich in het huwelijk wenscbende te begeven met B. wonende
te .... , tot dat einde de toestemming heeft gevraagd van zijnen (of haren)
wettigen (of uatuurlijken) vader of zijne of hare wettige (of natuurlijke moeder,
bij overlijden (of ontstentenis) zijn (of baren) vader zijnde C. wonende te .... ,
dat voormelde vader (of moeder) die toestemming beeft geweigerd omdat .. . .
(of) zonder opgave van voldoende gronden daar voor.
Redenen, waarom hij (of zij) eerbiedig de tusschenkomst van Uwen Raad
inroept ten einde tot voormeld huwelijk te kunnen overgaan.
Z" den . . .. 191
't Welk doende.
11 Die binnen wiens rechtsgebied de vader or de moeder van den vertooner woont.

La. T. T.

Ve1'ZOeksclu·ift tot het doen volt1·ekken van een huwelijk zonder
overlegging eene1· acte van toestemming zijnm· oudei·s. (Art.
48 B. W.)
Bij lage één (d.i. model U. IT.)
Aan Z. Ex. den Gouverneur-Generaal van N.-I.
MODEL

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen N.N. oud .. .. jaren van be. d . .
zoon van ... . . .. van b eroep ... .
e1:.iange dochter
roep . ... wonen d e te .... o f mrn
wonende te .... en diens echtgenoote .. . . zonder beroep wonende te .... ,
dat adressant voornemens is een huwelijk aan .te gaan met ... . ou~ ....
.
. d ei:1ar1ge
. .
dochter van . .. . van b eroep .. . . en diens
Jaren zon cler b er oep mm
echtgenoote .... zonder ber oep wonende te ... . ,
dat het huwelijk echter niet kan worden voltrokken zonder overlegging eener
ak te van toestemming zijner ouders,
dat met het opvragen dier toestemming zeer veel tijd zou verloren gaan,
omdat zijne ouders zi~ b thans in Europa bevinden bl~jk ens verklaring van twee
getuigen bierbij aangeboden. (Zie model U. U.)
dat evenwel van veel belang is da t het hu wel ijk van den adressant om
verschillende r eden en spoedig· worde voltrokken.
Redenen, waarom adressant onder overlegging z~in er geboorteakte Uwe
Excellentie verzoekt hem wel te willen verleenen de dispensatie zooals bedoeld
wordt in artikel 48 van het Burgerlijk Wetboek.

zoon

Z" den .. .. 191

't Welk doende.

Aant. In te dienen aan het hoofd van gewestelijk bestuur, dat door
tusschenkomst Procureur-Gener aal aan Gouverneur-Generaal door zendt.
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MODEL

La.

u. u.

f. dooi· den vacle1· van een erkencl natiiu1·Zijk kind.

Ve1·klm·ing.

Heden, den ... . achttien honder d . ... negentig zijn voor mij Resident
van .... ver schenen N.N. oud . .. . jaren van beroep ... . wonende te . . .. en
0. 0 . oud .... jaren van beroep .... wonende te .... die mij hebben verklaard
zeer goed te weten dat P. P. van beroep .. .. en diens eebtgenoote ... . woonachtig zijn te .. . . (Nederland) ouders van Q. Q. oud . .. : j aren van beroep ....
wonende te . ... gevende zij wijders a ls r eden van hun wetenschap op, dat zij
goede bekenden zijn van Q. Q. voornoemd, ten wiens verzoeke deze verklaring
is afgelegd, blijkende het hierin verklaarde tevens uit zijne familiepapie ren.
De Resident van . .. .
De Comparanten.

O., van beroep .... , wonende te P., den Notaris bekend, verklarende zijn e
toestemming te geven tot het huwelijk , dat zijn zoon R, van beroep ... "
wonende te . . . . d ien hij na het overlijdP.11 va11 diens moeder bij ak te op .. . .
negentien honderd .... verleden ten overstaan van <len amb tenaar van den
burgerlijken stand te A. erkend had als zijn natuurlijk kind, voornemens is
aan te gaan met Q., van beroep . . . . of zonder beroep te . = . .
g. cloo1' de oude?·s bi;j meei·derjmigheid vnn het kincl.

S., van beroep ...., en F., zonder beroep, echtelied en , wonende te U., den
Notaris bekend, verklarende hunne toestemming te verleenen tot het huwelijk
hunner dochter V., van beroep .... of zonder beroep wonP-nde te . .. . met W.,
van beroep . .. . of zonder beroep wonende te ....

Z., den .. . . 191

MODEL

h. cloo1' den ciwato1·.

La. V. V. Notm·ieele akte, houclende toestemm'ing in een huwelijk cloo1':
Voo1' A., Notaris te . ... ve1·schenen.
a. beide oucle1's.

B., van beroep ...., en C" van beroep .... echtelieden, wonende te D" den
Notaris bekend, verklarende hunne toestemming te geven tot het huwelijk van
hun zoon E . van beroep .... wonende te .... met F., van beroep .... of zonder
beroep wonende te ....
b. den vacle1· alleen.
B" van beroep . .. ., wonende te C" den Notaris bekend, verklarende zijne
toestemming te geven tot bet huwelijk van zijn zoon E., van ber oep ... .
wonende te .... met F" van beroep.... of zonder beroep wonende t e . . . .
waartoe de toestemming der moeder is gevraagd.

vV., van beroep ...., wonende te Y., cle·n Notaris bekend, verklarende door
en blijke ns p roces verbaal van .... negentien hond erd ... . te zijn beeëdigd als
c urator over L., wiens onder curateelestelling was ui tgesproken bij vonnis van ....
van . . . . negentien honderd . . . . en zijne toestemmin g te geven t ot het
huwelijk van L. voornoemd van beroep . . .. wonende te .... m et G. van beroep .. ..
of zonder beroep wonende te . ...
W aar van akte in originali opgemaakt, is verleden te M:" den . .. . negentien
honderd ... . in tegenwoordigheid van u, van beroep ... . en z" van bernep ....
beide wonende te N. a ls getuigen, die na voorlezing met den Notaris en den
comparant de akte hebben onderteekend.

M:oDEL

L a. W. W.

Relcest <loo1· eene moeder die hertroitwen wil, om bevestiging in
cle voogdij ove1· haai· lcindei·en itit haa1· eei·ste huwelijk .
Aan den Raad van Justitie te B.

c. door de moeder bij ovei·lifclen des vaders.
C., van beroep . ... wonende te D" weduwe van B., den Notaris bekend,
verklarende hare toestemming te geven tot het huwelijk van bare n zoon E.,
van beroep .... , wonende te . . . . met F., van beroep . . . . of zonder beroep
wonende te ... .
d. cloo1· clen g1·ootvacle1· van moede1'szijde.
D., van beroep . .. . wonende te E., den Notaris bekend, verklarende zijne
toestemming te geven tot het huwelijk van zijn kleinzoon E" van beroep .... ,
wonende te . . .. met .!!" " van beroep .. . . of zonder beroep wonende te . ...

•

e. cloor den voogd.
E., van beroep .... , wonende te A, den Notaris bekend, verklarende door:
en blijkens proces-verbaal van .... negentien honderd te zijn b eëedigd als
voogd over H. , van beroep . . . . of zonder beroep "\vonende te ... . en zijne
toPstemming te geven tot haar huwelijk met L " van beroep .... wonende te ....

Geeft met verschuldigden eerbied te k ennen N. N. vau beroep .. . . wonende te z.,
d at zij gehuwd is geweest met C. C. van beroep .... gewoond hebbende te z.,
dat d it huwelijk op . ... te . . .. is ontbonden door het overlijden van haren
echtgenoot;
dat uit dit huwelijk geboren en in leven zijn de minderjarigen T. V. en Q.
waarover zij de voogd~i voert,
dat zij voornemens is een nieuw huwelijk aan te gaan met O. O.
·w onende te L.
Redenen waarom zij Uwen Raad eerbied ig verzoekt te beslissen of zij de
voogdij over boveng·enoernde minde1jarigen zal kunnen behouden.

z.,

den ... . 191

't W elk doende
(Handteekening de r adressante).
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BIJLAGE LA . A.

__

Europeanen
en daarmede gelijkgestelden.
,___
-

, __ _,,_

-

)<.,.'"

--

Art. 109 R H.. (Stbld. 1854 No. 29 en gewijzigd bij dat van 1899 No. 202.
JJc wel vcin 31=12-1906 opgenomen in Stbld. 1907 No. 205 is nog niet in we1·lcing
gel?·eden .)
De bepalingen van dit reglement en van alle andere algemeene verordeningen, waari n sprn.ke is van Europeanen (1) en Inlanders, zijn, waar he ~ tegendeel
niet bepaald is, ~~k op de met hen gelijkgestelde personen.
Met Europeanen worden gelijkgesteld alle Christenen, alle J apanners en alle
personen, niet vallende in de termen der volgende zinsnede (2).
Met Inlanders worden gelijkgesteld Arabieren, i\rooren, Ohineezen en allen,
niet genoemd in de vorige zinsnede die Mohammedanen of heidenen zijn.
De lnlandsche Christenen blijven onderworpen aan bet gezag der Inlandsche
hoo fden, e n met opzicht tot rechten, lasten en verplichtingen, aan dezelfde
a lgemeene, gewestelijke en gemeentelijke verordeningen en instellingen als de
Inlanders d ie het Christendom niet belijden (3).
De Gouverneur-Generaal kan in overeenstemming met den lfaad van
Ncderlandseh-Indië uitzonderingen maken op de toepassing der in dit ar tikel
geste lde regels (2). ~Zie noot 1, lett. B.)
( 1) Wie zijn Europeanen?
De uitleggingen die door verschillende schrijvers over het Recht in Nederlandsch- lndië
aan het begrip Europeanen en daarmede gelijkgestelden worden gegeven, volgen hieronder:
Mr. C. A. W. Margadant teekent in zijne toelichting op art. 109 van het R. R. aan, dat dat
reglement niet zegt w ie Europeanen en wie Inlanders zijn. Volgens de Koloniale instellingen
zijn Europeanen : de uit Europeesche ouders, waar ook geboren personen, onverschillig of
zij Ch risten, Mohammedaan of Hindoe zijn of in het geheel geen godsdienst belijden.
Mr. j. de Louter in zij n "Staats- en Administratief Recht i n Nederlandsch- lndië (blz. 126-132):
" Europeanen zij n de inheemsche bewoners van Europa en hunne afstammelingen".
Mr. J. H. Abendanon t.a.p. blz. 73 ste lt, met uitsluiting van de afstammelingen, als eenig
kenm erk de geboorteplaats.
Mr. Ph. Kleintjes blz. 105 e. v. Staatsrecht van Nederlandsch-l ndië : " De wetgever heeft
geen defin itie noch omschrijving gegeven wie onder Europeanen en wie onder Inlanders
moete n worden verstaan".
Mr. J. A. Nederburgh. lnd: privaatrecht bl z. 204-216: De onderscheiding i n Europeanen
en Inlanders is niet in art. 109 R. R. vastgesteld of geregeld. De regelen voor het Nederlanderschap tot lelddraad nemende, komt hij tot het volgende stel regelen : "B11ropca11c11 zijn:

"a. hel wettig, gewettigd of door den vader erkend natuurlijk kind, waarvan de vader,
"tijd ens de geboorte des kinds of wel, zoo hij vóór die geboorte overleed, bij zijn overlijden
Europeaan was;
"
"b. het niet gewettigd of door den vader erkend kind eener ongehuwde, tijdens de geboorte,

"

Europeesche vrouw;
"c. het in het Europeesch beschilvingsgebied, waartoe o.a. behooren de uit de Europeesche
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"kolonisatie ontstane staten van Amerika en Australië en een deel van Zuid-Afrika, geboren
"kind, waarvan de oud ers niet bekend zijn.
11

-

0 ok zijn Europeanen:

"d. het in het Europeesch beschavingsgebi ed geboren kind w el ks vader of, wa nneer het
"een niet wettig, gewettigd, of door den vader erkend kind is, welks moeder eveneens in dal
"gebied geboren, is, tenz ij blijke Ie. dat het wettig, gewettigd.of door den vader erke nd natuu rlijk
"kind, waarvan de vader tijdens de geboorte va n het kind of wel zoo hij vóór die geboorte
"overleed, bij zijn overlijden Inlander was; 2e. het kind eener ongehuwde Inl. moeder, wanneer
" het niet door een Europeeschen vader is erkend of gewettigd; 3e. het in den Indi schen archipel
"geboren, te vondeling gelegd of verlaten ki nd, dat niet blijk! w ettig, door wettiging of door
"erkenning af te stamm en va n een niet Inl. vader en waarvan de moeder, dan wel de klasse,
"waartoe zij behoort onbekend is;
"e. het in het Europeesch beschavingsgebied te vondeling gelegd of verlaten kind, zoolang
"van zijn afstamm ing, hetzij als wettig of gewettigd kind hetzij door erkenni ng, niet blijkt."
" De omstandigheid dat de geboorte van natuurlijke kinderen in de registers van den
"burgerl ijken stand is ingeschreven onder bijvoeging dat zij geboren zij n uit eene tot de Euro"peesche bevolking behoorende vrouw levert zoolang de valschheid der akte niet wordt aan "getoond het bewijs op van hunnen staat van Europeaan, al zijn zij ook niet uitdrukkelijk door
11 de moeder erkend. (H. G. T. R. X L, 173.)"

(2) Wie zijn met Europeanen gelijkgestelden?
Volgens de 2e en 5e alinea van art. 109 van het Regeeringsreglement zijn er twee
soorten van gelijkstellingen met Europeanen n.l. die door- en die k rachtens dat reglement.

A. De cloo1· de u:et (R.R .) met EU?·opeanen gelijkgestelden.
M r. C. W . Margadant (R. in Nederlandsch-lndië blz. 30, deel 56): De voorwaarde va n
11

11ni et te vallen in de termen van alinea 3 van art. 109 R.R. is de rech tsgrond van de gelljk"stelling met Europeanen. De Christen-I nlander (zie ook 4e al. art. 109 R. R.), de Christen"Arabier. de Christen-M oor, de Christen-Chinees (zie ook bij blad 4257), is dus niet met'Eu rëij)Cär1ên
!/gelijkgesteld. Hieru it volgt dat alle andere Christenen, niet va llende in die termen van die
"3e alinea met Eu ropeanen zijn gelijkgesteld. Zoo is de Armen iër, gelijkgesteld met den Europeaan,
"hij is Christen en valt niet in de termen van alinea 3. De Christen-Afrikaan (zie ook bijblad
"4259) is eveneens gelijkgesteld met den Europeaan, omdat hij Christen zij nde evenmin valt
11in de term en va n alinea 3. Een i n Europeesch Turkije geboren Tu rk en zijne afstammelingen,
!/waar ook geboren, zijn Europeanen. De in Az iatisch Tu rkij e en elders buiten Europea geboren
" Tu rk is met Europeanen gelijkgesteld als hij Ch risten is, zoo niet dan is hij met Inlanders
11 gel ijkgesteld .
M r. J. de Louter. Het Staats- en A dm inistra ti ef recht i n Nederlandsch-l ndië:
"Met Europeanen zijn gelijkgesteld alle personen, die niet zijn de inheemsche bewoners
,.va n Europa of va n Nederlandsch-Incl ië en hunne afsta mmelingen en alle Christenen die niet
" tot die categoriën behooren.
De uitlegging door Mr. J. A. Nederburgh op blz. 231 aan al. 2 va n art. 109 R. R. gegeven,
komt op het volgende neer :
"Met Europeanen worden gelijkgesteld:
" t e. alle Ch ristenen;
112e. allen, die niet va llen in de termen va n al. 3.
" Het tweede is dan slechts een aanvullend kriterium; het kan trouwens ook wel niet anders,
"daar men het eigenlijke kriterium wel niet achteraan, maar in de eerste plaats zal vermelden.
"Wanneer men Christen is, en bovendien niet in de termen van al. 3 valt, wordt men op den
"eersten grond met Europeanen gelijkgesteld. Alleen wanneer men geen Christen is, kom t de
"tweede grond in aanmerking als aanvullend.
"De moeilijkheid, die zich nu voordoet, is deze: alle Christenen - dus ook Chineesche "vallen onder al. 2, alle Chineezen - dus ook de Christelijke - vallen onder al. 3. Zich vast-

klem mende aa n de letter der wet, kan men dus verdedigen, dat Chineesche Christenen zoowel
. .
.
"
::met Europeanen als met Inlanders zijn gelijkg~steld.
Maar dit kan natuurlijk niet en zulk een mterpretalte 1s ook met noodzakelijk, wanneer
en" de bepalingen in onderling verband beschouwt en i n het oog houdt, dat het doel des
:::~etgcvers alleen kan zijn geweest een harmonisch samen~tel van ~epalinge~ vast te stell_:n,
aar niet een reeks va n met elkaar strijdige regelen. Het is dan , met mogelijk, dat al. 3 strijdt
" m, 1 het reeds in al. 2 bepaalde en men moet aannemen dat ai. 3 omtrent de gelijkstelling
::~~~t Inlanders regels stelt behoudens het reeds omtrent gelijkstelling met Europeanen een
"zinsnede vroeger bepaalde." (Zie ook bijblad 4257 op blz. 231.)

Bijblacl 4259. Een Christen-Afrikaan is in den zin i:an m t. 109 R.R.
?·eecls wettel!jlc met Ew·opeanen gelijlcgesteld.
G. B. 21 j uli 1885, No. 3c.
Gelet op het besluit van 25 December 1884 No. 3c waarbij aan J. J. K. op zijn verzoek
om
et Europeanen te worden gelijkgesteld, is te kennen gegeven, dat daaraan eerst gevolg
k
'~~orden gegeven, als hij blijkt te voldoen aan de eischen welke de Regeering stelt voor
d:n gelijkstelling bij algemeene verordening met Europeanen, waaromtrent hij verwezen werd
naar het voorkomende onder No. 4029 van het bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-lndië.
Gelezen :
1e. het rekest gedagteekend Batavia, 22en januari 1885, van j.
terugkomende op zijn evenbedoeld verzoek;
2e. enz.;

J.

K. voornoemd, daarbij

Overwegende :
dat de adressant, blijkens hel door hem overgelegd extract uit hel r egister van den burgerlijken stand bevestigd door dat uit het doopregister der Roomsch-Katholieke Kerk te Batavia
als ki nd is erkend door den Afrikaan K. van wien terwijl het tegendeel niet blijkt, moet worden
aangenomen, dat hij een heiden was;
dat de vraag of adressant aan de wettelijke eischen voor gelijkstelling met Europeanen
voldoet niet in overwegi ng behoeft te worden genomen, indien aan bedoelde erkenning geene
rechtsgevolgen mogen worden ontzegd, aangezien hij alsdan den staat van zijn vader volgende
en dus tot de Afrikaanschen landaard behoorende, door zijne opname in een christelijk kerkgenootschap, krachte ns artikel 109 alinea 2 van het Reglement op hel beleid der Regeering in
Nederlandsch-lndië reeds rechtens met Europeanen gelijkgesteld is (vergelijk bijblad 3470);
dat krachtens artikel 11 der algemeene Bepalingen van Wetgeving voor NederlandschIndië (ten deele overgenomen in artikel 75 van het Reglement op het beleid der Regecring in
Nederlandsch-l ndië) op de Afrikaansche heidenen, wat het personenrecht betreft, toepasselijk
zijn hunne Godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken, voor zoover die niet in strijd
.
.
zijn met algemeen erkende beginselen van billijkheid en ~echtv~ard igheid;
dat hoezeer omtrent die Godsdienstige wetten, volks1nstelllngen en gebruiken onzekerheid
bestaa t, intusschen zooveel vaststaat, dat zij, de erkenning van natuurlijke kinderen door den
vader niet toelaten de, inderdaad in strijd zouden zijn mei algemeen erkende beginselen van
bi ll ijkheid en rechtvaardigheid, en dus aan de rechtsgeldigheid der erkenning niet i n den weg
ku nnen staan;
dat aangezien voor de erkenning voor zooveel Afrikaansch~ hei~en belreft_geene vorn~en
zij n voorgeschreven, het voldoende is, indien, zooals in casu, ui t eemg aull1entiek stuk blijkt,
dat zij werkelijk heeft plaats gehad.
De Raad va n Nederlandsch-lndië gehoord.
Is goedgevonden en verstaan:
Aan den adressant te kennen te geven, dat hij, als Christen-Afrikaan, in den zin van
artikel 109 van het Reglement op !Je!_Ë.e~~Reg_i:ering in ~ed.e~la_ndsch-lndië, reeds wettelijk
met Europeane'n is gelijkgesteld en dus zijn verzoek geene 111w1lhg111g behoeft.
Afschrift enz.
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Bijblad 4401. Pm·sonen, die clen staat van E U?·opean_en we1·en en steed.s als
zoodanig zij]i aange!}2e1'lct,_ nweten, zoolang het tegendeel niet bewezen ·is, tot
_!:_e E 1±1·opeesche of clam·mede geUj!cgestelcle bevolking 9e1·elcencl w01·den.
Gelezen:
I e. de rekesten gedagteekend 21/4 en 4.'5 '86 van Z. daarbij verzoekende om bij algemeen
verbindende verordening te bevestigen, dat hij en zijn afstammelingen als Europeanen of
daarmede gelijkgestelden zijn aan te merken.
2e. enz.
Overwegende:
dat het niet op den weg van den Wetgever ligt, om bij algemeene verordening verklaringen
af te geven omtrent den rechtstoestand van bijzondere personen; dat die boven dien geheel
overbodig zou zijn in het geval van den adressant, die den staat van Europeaan voert en
steeds - ook door de Regeering - als zoodanig is aangemerkt, zoodat hij, zoolang het tegendeel niet bewezen is, tot de Europeesche of daarmede gelijkgestelde bevolking gerekend
moet worden.
De Raad van Nederlandsch-lndië gehoord. Is goedgevonden en verstaan :
Aan den adressant te kennen te geven, dat zij n verzoek voor inwilliging niet vatbaar is.
Afschrift enz.

Bijblad 4257. C'lu·isten-C'hineezen
stelden aangem&·lct.

worden

u ls met Inlanders aelijkge-

De vraag of Christen- Chin eezen tot de met Europeanen gelijkgestelden personen behooren, werd in de praemissen van het besluit van 29-4-1865 No. 22 bijblad 1703 in bevesligenden zin beantwoord.
De Regeering heeft het noodig geacht deze questie nader in gezette overwegi ng te nemen;
op grond van de ondervolgende beschouwingen hebben de nadere overwegi ngen geleid tot de
conclusie, dat Christen-Chineezen tengevolge van hun godsdienst ni et verder met Europeanen
kunnen worden gelijkgesteld, dan Christenen behoorende tot de inheemsche bevolki ng.
Er wordt bij de wet, zoowel in de Algemeene Bepalingen van Wetgeving als in het regeeringsreglemen t, op den voorgrond gesteld, dat zich in Nederlandsch-l ndië bevinden twee
goed afgescheiden klassen van ingezetenen n.l. Europeanen en Inlanders. Alle ingezetenen
moeten tot een der klassen kunnen worden teruggebracht ; en opdat dil kunne geschieden,
is als regel aa ngenomen en zoowel bij de Algerneene Bepalingen van wetgeving als bij het R. R.
gehuldigd, dat allen die geen Europeanen en geen leden der inheemsche bevolking zijn, door
gelijkstelling onder een dezer klassen moeten worden gerangschikt met dat gevolg dat personen, die geen Europeanen zijn, worden gefi ngeerd te behooren tot de Europeesche- en
anderen die geen Inlanders zijn tot de Inl. bevolking.
De regels voor deze fictie zijn gegeven in de artt. 7 en 8 Algemeene Bepalingen van
Wetgeving en in de 2e en 3e alinea van art. 109 R. R.
Volgens die regels zijn alle Arabieren, Mooren, Chineezen en allen die Mohammedanen
of heidenen zijn, Inlanders; alle Christenen alsmede zij, die niet va llen onder de rubriek
Inlanders, Europeanen.
Arabieren, Mooren en Chineezen die tot het Christendom zijn overgegaan, zijn volgens
deze fictie Inlanders, die het Christendom belijden dat zijn Inlandsche Christenen, en als zoodanig zijn zij met Europeanen gelijkgesteld, dat is, worden zij gefi ngeerd Europeanen te zijn,
zoolang deze fictie bestaat met opzicht tot de Christenen die behoore n tot de leden der inheemsche bevolking.
Maar deze fictie ontbreekt, - wel zijn alle Christenen naar den regel der 2e al. van
art. I09 R. R. en van art. 7 No. 1 der Algemeene Bepalingen van Wetgeving Europeanen, doch
deze regel is, hoezeer in de wet geschreven, ten eenenmale krachteloos door de voorschr iften
van art. 3 der Overgangsbepalingen en van de 4e alinea van gezegd art. 109, volgens weikc,
voor ~oover daarin bij latere wetten geen wijziging is gebracht, de Inl. Christenen zijn gelaten m den rechtstoestand, dien zij hadden voo r 1 Mei 1848 en onderworpen aan dezelfde
algemeene bepalingen, verordeningen als Inlanders, die het Chrisrendom niet belijden.

Deze opvatting wordt bevestigd door het Ie lid van art. 109 van het R. R. waar o.a. is
voorgeschreven dat de bepalingen van dat reglement, waarin sprake is van Inlanders, voor
zoover het tegendeel niet is bepaald, ook toepasselijk zijn op met hen gelijkgestelden, want
dientengevolge is ontwijfelbaar dat de 4e al. van het artikel (d.i. de uitzondering op den
regel, verval in de 2e al.) niet alleen doelt op de leden der inheemsche bevolking, die het
Christen dom belijden, maar ook op de met dezen gelijkgestelden, die de Christelijke leer
hebben omhelsd.

B. De door cle wet met Eiu·opeanen gel'ijkgP-stelclen.
Met toepassi ng van het 5e lid van art. 109 R. R. kan de Gouverneur-Generaal in overeenstemming met den Raad van Nederlandsch-lndië een Inlander of daarmede gelijkgestelden met Europeanen gelijkstellen.
--Voor deze geheel persoonlijke gunst komen echter alleen in aanmerking, zij, omtrent
wie door het betrokken hoofd van gewestelijk bestuur categorisch wordt verklaard dat zij
geschiktheid voor de Europeesche Maatschappij bezitten en die voorts in het wettig bezit van
een geslachtsnaam zijn. Zij. die niet aan het laatstgenoemde vereischle voldoen, kunnen met
toestemming van den Gouverneur-Generaal op de wijze omschreven in de ordonnantie van
30-7-1883 (Stbld. No. 192) een geslachtsnaam aannemen.

Het laatstbedoelde Staatsblad en verdere hierop betrekking hebbende bijbladen volgen
hieronder.
Bfjblad 5365. le. De ve1·zoeken daa1·toe moeten wonlen geclaan dooi· belanghebbenden zelven. 2e. De aa1iv1·agen komen niet voo1· gelijkstelling in aanmerking zoolang hunne opvoeding (zie bijblad 4998) n:iet voltooid is.
Gelezen:
Ic. het rekest, gedagteekend . ... 30 juli 1898 van B. L. houdende verzoek om zijne
ki nderen F. L. F. C.J. H. en M. E. met Europeanen gelijk te stellen;
2e. enz.
Aa n den ad ressant, onder terugzending der bijlagen van zijn rekest, te kennen te geven
dat zijn voorsrhreven verzoek voor inwilliging niet vatbaar is, doch dat zijne ten rekeste
genoemd e kinderen zelve op dal yerzoek zullen kunnen terugkomen, zood ra hunne opvoeding
geacht zal kunnen worden te zijn voltooid, eventueel, namelijk wanneer zij alsdan den 23-jarigcn
leeftijd nog niet zullen hebben volbracht, onder overlegging van een bewijs dat hunne ouders
of hu n voogd met het verzoek instemmen.

Bijblad 4258.
zelf' 1tit9aan.

Ve1'zoek en om gelijkstelling moeten van clen belanghebbenden

Op hel verzoek van H. K. om zijn JO-jarige uit een Inl. moeder geboren pleegdochter N.
met Europeanen te doen gel ijkstellen met aanneming van den geslachtsnaam K. werd afwijzend beschikt onder mededeeling :
Ie. dat N. hetzij zelve hetzij door tusschenkomst van een bij authentieke akte aangestelde gevolmachtigde daarop kan terugkomen als hare opvoeding voltooid is;
2e. dat de aanneming van een geslachtsnaam niet wordt toegestaan zoolang de aanvraagster ni et in aanmerki ng komt voor gelijkstelling met Europeanen en in dit geval moet
zij voldoen aan de bepalingen in bijblad 4029.

Bi;jblacl 4029.

Vm·eischten vo01· algeheele gelijkstelling met Eiwepeanen.

Circulaire Dir. justitie 22-2- 1884 No. '1583 aan Hoofden Gew. Bestuur.
Het is mij gebleken, dat sommige Hoofden van Gewestelijk Bestuur onbekend zijn met
de vereischten, welke voor algeheele gelijkstelling met Europeanen zijn gesteld.
Ten einde te voorkomen, dal in elk bijzonder geval ten deze de noodige voorlichting
moet worden verstrekt, heb ik de eer het volgende onder Uwe aandacht te brengen.
Vooreerst moet omtrent hem, die wat rechten, lasten en verplichtingen betreft geheel en
ai met Europeanen wenscht te worden gelijkgesteld, door het betrokken Hoofd van Gewestelijk
H. van Houten, Burg. Stand.
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Bestuur categorisch worden verklaard, of hij voldoet aan de volgende vereischten. Hij moet
den Christelijken godsdienst belijden, de Hollandsche taal goed spreken en schrijven, in
Europeesche begrippen en zeden zijn opgeleid en eindelijk volkomen geschiktheid voor de
Europeesche maatschappij bezitten.
In de tweede plaats moet worden onderzocht, of degen e, die zijne gelijkstelling met
Europeanen verlangt, overeenkomstig het voorsch rift van art. 1 der ordonnantie van 30 juli
1883 (Stbld. No. 192) in het wettig bezit van eenen geslachtsnaam is.
In vele gevallen zullen zij, die om gelijkstelling met Europeanen vragen in het wettig
bezit van eenen zoodanigen naam zijn. Zoo de Inl. Christenen, die eene doopakte of een
uittreksel uit de in Stbld. 1864 No. 142 bedoelde geboorteregisters kunnen overleggen, waaruit
blljkl, dal zij zijn geboren uit ouders, die een wettig hu welijk hebben aa ngegaan; die lieden
zijn in het wettig bezit van den geslachtsnaam huns vaders. Eene doopakte daarentegen,
waarin alleen de namen der ouders wo rden genoemd, en de vermelding, dat dezen echteli eden
zijn, wordt gemist, kan natuurlijk nimmer strekken lot bewijs van het wettig bezit van den
geslachtsnaam des vaders. Wijd ers zijn in het wettig bezit van eenen geslachtsnaam vele
Inlanders, die tot aanzienlijke geslachten behooren, en Chineezen.
Maar evenzeer kan het geval zich voordoen, dal de verzoeker geene aanspraak op hel
wettig bezit va n eenen geslachtsnaam kan doen gelden, en in dat geval zal zijn verzoek om
gelijkstelling_ 'li!L kunnen_ worden ingewilligd, voor en aleer hij er eenen heeft aange no1~ n
op de wijze, bedoeld in de artt. 2 tot en met 4 der aangehaalde ordonnantie van 30 Juli 1883.
Ik v.eroorloof mij ten slotte er bij UEd.G. op aan te dringen, dat het bovenstaande bij
voorkomende gelegenheden nauwlettend in het oog worde gehouden.

Staatsblad 1883 No . 19:2. Bepalingen omt1·ent het aannemen van een
clo01· hen, clie met Eiwop_eune~nschen te wo1·den gelij!_cgestelcl.

geslac~J:ri

Art. 1. Niemand kan, wat rechten, lasten en verplichtingen betreft, geheel en al met
Europeanen worden gelijkgesteld, indien hij niet is in het wettig bezit van eenen geslachtsnaam.
Art. 2. Hij, die, wat rechten, lasten en verplichti ngen betreft, geheel en al met Europeanen
wenscht te worden gelijkgesteld en ni et in het wettig bezit van eenen geslachtsnaam is, kan
eenen zoodanigen naam aannemen, na de toestemming van den Gouverneur-Generaal claarloe
te hebben verkregen.
Art. 3. T en aanzien der in het vorig artikel bedoelde naamsaanneming zijn toepasselijk
de voorschriften van het Burgerl ijk Wetboek voor Nederlandsch-Indië, vervat in de artikelen
7, 8 en JO, de beide eerste artikelen, zooa ls die zijn gewijzigd bij het Koninklijk besluit van
15 Maart 1883 No. 9 (Incl. Stbld. No. 190).
Art. 4. De aankondiging in het officieel nieuwsblad geschiedt kosteloos, terwijl de in te
dienen verzoekschriften en de daarop genomen beschikkingen vrij van zegel zijn.
Art. 5. Deze ordonnantie treedt in werking op den dag der uitgifte van het Staatsblad.
waarin zij is opgenomen.
B~iblad

4998.

Naclm·e voo1·sclwiflen omtrent cle vereischten voor cle ge-

lfjlcstelling.
Circulaire Dir. Ju stitie 25-8-1 894 No. 5935 aan Hoofden Gew. Bestuu r.
Het is der Regeering noodzakelijk voorgekomen wijzigingen te brengen in de Circulaire
van mijnen ambtsvoorganger van 22 Februari 1883 (Bijblad op hel Stbld. van Nederlandschlndië No. 4029) en dat wel fen aanzien van de daarin genoemde verci schten voor eene
algeheele gel ijkstelling met E u ropea n.~
Door haar gemachtigd, heb ik de eer hieromtrent U.H.Ed.G. het volgende mede te deelen.
Omtrent hem, die wat rechten, lasten en verpli chtingen betreft, geheel en al met Europeanen
wenscht gelijkgesteld te worden, moet in den vervolge door het betrokken hoofd van gewestelijk
bestuur categorisch worden verklaard , of hij geschiktheid voor de Europeesche maatschappij
bezit. Ter beoordeeli ng hiervan moet alles, wat daartoe dienen kan, worden bijgebracht, zooals:
het belijden van den Christelijken godsdienst, het spreken en schrij ven van de Hollandsche
of eenige andere Europeesche taal, het met goed gevolg afgelegd hebben van eenig examen,

de maatschappelijke positie die de persoon bekleedt. Europeesche opvoed ing enz., zonder dat
elk dier kenmerken van geschiktheid op zich zelf als een vereischte mag worden beschouwd.

B i;jblcul 5245. I n lichtingen cloo1· Hoofden van Gewestel{ik B estuu1· te
versfrekken b!j het voo1'brengen van ve?·zoelcen om gel?)'kslelling met, E u1·opeanen.
Circulaire Ie G. S. dd. 13-7-1 897 No. 1636b ..
Ten einde bij de behandeling van verzoeken om gelijkstelling met Europeanen beter te
kunnen beoordeelen of er al dan niet termen bestaan om gunstig daarop te beschikken, zo u
d~ Gouverneur-Generaal gaarne in het vervolg eenige meerdere gegevens omtrent de person en,
die voor bedoelde gunst in aanmerking wenschen te komen, ontvangen dan thans plegen
verschaft te worden.
.. Zijne Excellentie heeft mij daarom opgedragen UH.Ed.G. uit te noodigen om voortaan
bJJ _het voorbrengen van dergelijke verzoeken in Uw betrekkelijk schrijven, behalve de verkl~~lllg, bedoeld in de Circulaire van den Directeur van Justitie van 25 Augustus 1894 No. 5935
(Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-lndië No. 4998), nog het antwoord te willen
opnemen op de drie volgende vragen.
a. of de _verzoeker eene Europeesche opvoeding (zijnd e opvoed ing in Europa) genoten
heeft, dan wel 111 eene Europeesche omgeving als Europeaan is groot gebracht ·
b· 0 f h"" ~eac ht kan worden zich in de Europeesche samenleving goed te .kunnen
'
bewegen ;
. c. of hiJ 111 de maatschappij, waarvan hij geacht wordt een deel uit te maken niet meer
tehuis behoort en zich d~~rin ni:_t ~_r tehuis gevoelt.
'

!!

Bijblad 6458. Overlegging van het bewijs, bedoelcl bijblad 5365 w01'dt
cilleen 'Ve1·eischt wannee1· de betrolcke1°e
t
l eeft ijd van 21 jm·en nog niet
• «en
heeft be1·tilcl.
Blijkens bijblad No 5365 ·~ h t
d. d
··
.
·
1" e noo 1g, at b11 verzoeken om gelijkstelling met Europeanen
va~ pder~on e n, die den leeftijd va n 23 j aren nog niet hebben volbracht, het bewijs wordt overge cg • at hunne ouders of hun voogd met dat verzoek instemmen.

1905 l~ove~~~ndi met d~ v_ervroeging van den meerderjarigheidsleeftijd (Stbld. 190 t No. 353 en
thans ali;e
) ~ ~aarm lil zoover verandering gekomen, dat overlegging van bedoeld bewijs
n vereisc t wordt wanneer de betrokkene den leeftijd van 21 jaren nog niet heeft bereikt.

T oepassing van het ?'eglenient op cle I nlandsche C!i1'istenen, wannee1' z!j dit wensclzen.
b
Stbld. 1851 No. 70 en 1864 No. 142, zooals dit is gewij zigd bij Stbld 1885 No 185
1
epa en dat het reglement op het houden der registers va n den burgerlijken stand vo~r d~
~;::i~pe~~~e N~n ~aarmede gelijkgeste_lde . bevolking in Nederl andsch-lnd ië, opgenomen in
ook ~ toepass111g is op de Inl. Christenen wanneer zij dit wenschen
nct er de Inl. Christenen op wie het regl ement in Stbl 1849 No 25 va t
·
k ·
worden verklaard wo dt
t
.
·
_ ...:.
n oepass 111g an
christelijkên godsdÎen-ftb ~-~~~ a~n de _mh eemsche bevolking van Nederlandsch-lndië, die den
en Chin eezen, al vo lgen e.!1 'k ~~h met op. de met hen gelijkgestelden als Arabi eren, M ooren
1en godsdienst. (T. R. XVII 428 XVIII 278 W 1053 44)
.
ZIJ oo
Een uit Chineesche ouders geboren k. 1
'
'
·
'
·
belijdt, behoort tot de met Inland~-~ .!.9 waarvan de vader de_11_ChrisJelijke1l_godsdie!!§t
niet in de registers van den B
gl"~ gestelde personen, waaruit volgt <fat -z ijnegeboorte
gestelde personen kan worden ingu ~gsehr IJ en S(tand voor de Europeesche en daarmede gelijke reven. W. 372, 129.)
De Inlandsche Christenen Sem Kemis en He t
.
.
va n den Burgerlijken Stand te Sen
.
Pak Dtl ah aan wie door den ambtenaar
iarang geweigerd we rd hun huwelijk te voltrekken op g1·ond
dat Stbld. 1849 No 25 . t
·
nie op hen toepassel'"k ·
dd
·
met verzoek om dien ambtenaar al
1
1 IJ is, wen en zich tot den Raad va n justitie
snog e ge asten hun huwe lijk te voltrekken
Na zich overtuigd t
e 1i ebben dat die pers
k ··
·
werd den ambtenaar van den Bu
..
onen wer eltJk Inlandsche Christenen waren
(T. R. XVII, 428.)
rgerlJ1ken Stand tol het sluiten van dat huwelijk gelast'.

0
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S taatsblad 1864 No. 51

Ide m van de n Civiel Gezaghebber te L a ra ntoek a als
ambten aar van den burgerlijken stan d v oor d e Soloreilanden en den Civiel Gezagh ebber t e Ata poepoe voor
d e afdeeling Boeloe (Midden Timor).

1866 " l 24

Idem van d en Secre ta ris van h e t Gouvernement Sumatra 's W estkust a ls a mbten aar v a n d en burge rlijke n stand
te P ad a ng.

Aanwijzing door de Regeering van ambtenaren van den Burgerlijken
Stand en hare goedkeuring van de door de Hoofden van
Gewestelijk Bestuur gedane aanwijzingen.

"
Staalsblacl 1857 No.

"

"

1859 "

9
56

1 86 -~

"

30

Aanwijzing van den Commanda n t van het for t "Erfprins" als ambtenaar van den burgerlijken stand.

afdeeling Bon thain, Bina w oe e n Bangkala;

b. a mb tenaar b elast m e t h e t bestuur va n Saleyer v oor

Idem:
a. va n d en Controleur te Singka wa ng (wester a fdeeling
van Bor neo) a ls ambtenaar van den burgerlijken stand
aldaar ;
b. van den Commandant v an het for t te Badj oa (Celebes)
als a mbtenaar van d en b urgerlijken stand aldaar .
(Ingetrokk en bij Stbld. 1860 No . 45).

1856 "

36

Idem van den As8. Resident van Banj oewa n g i tot het
houden der r egisters v an den burgerlijken s la ncl voo r het
eilan d Lombok.

1860 "

10

Goedkeuring op de door d en Gou verneur v a n Celebes
en Ouderhoorigheden gedan e aanwij zing van de civiele
gezagh ebbers van Kadjang en Sindjai tot het hou den van
d e registers van den burgerlijken stand op die plaatsen.

1860 "

36

Goedkeuri ng (met wijzig ing van Stbld. 1859 No. 27a)
op de door den Residen t der Lampongsche Districten
gedane aan wijzing van den amb ten aar belast m et h et
bestuur over de a fdeeling Vie r Ma rga's als a mbten aar van
den b u rgerlijken stan d aldaar.

"

1861 "

76

Goedkeurin g op de doo r den Residen t d er La mpongsche Districten gedan e aanwijzing van d en a mbten aar
belast met het b estuur over de a fdeeling Sema ngk a als
a m btenaar van den burgerlijken stan d in die a fdeelin g.

"

1862 " 127

Goedkeuring op cle door den Hesident de r Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo aan d en Civielen Gezaghebber
te Sampit opgedragen fu nctie van a mbtenaar van den
burgerlijken stand aldaar .

1864 ~ 124

Aanwijzing doo r de Regeering van den Controleu r
van Djembrana als ambtenaar van d en burgerlijken stand
in dat landschap.

Idem als a mbtenaar va n d en burgerlijken stand den :

a. ambtenaa r belast me t het b est.uur te Bonthain voor de

1864

.

"

d e a fdeeling van dien n aam ;
c. a mbten aar belast m et he t b estuur te Bima over het
g ouve rneme ntsgebied aldaar .
30

I s bij Stbld. l 866 No. 9ï zooda nig g ewijzig d dat :

a. De Assisten t-Residen t der Zuide r Districten (Celebes)
de functiën van a mb tenaar van de n burgerlijken stand
in d e afdeelin g Bonthain ui toefende ;
l>. d e amb ten aar belast me t het bestuur d er onde rafdeelin gen Biua woe en Ra n g k ala d e functiën va n a mb ten aar van den burgerlijk en stand in die a fdeelingen
ver vulde;

c. de am b tenaar belast m et het bestuur der ond ernfd eeling T alm.lar de tunctien van amb tenaa r van den
burgerlij k en stand in die afd eeling b ekleed de.

"

1876 "

9

De fu n ctiën van a mbtenaar van d e n burgerlij ken s ta nd
in d e afdeeliog G root-Atjeh opgedragen aa n den aan den
Civiel en l\Iilitnir Gouverneur va n A tje h en Onderhoorighcden toegevoegden Assistent-Hesid ent.

~

160

Goedkeu ring der Regeering op d e doo r d en Res iden t
van Ba li en L ombok opgedragen functiën van a mb ten aar
va n den burgerlijken sta nd :
a. v oor W est-L ombok aan d en Assistent-R esiden t van
L ombok ;

189!)

b. voor Oost-L om bok aan den bescheiden Controle ur a ldaar.

"

1878 "

95

Met intrekk ing van Stbld 18ï6 No. 9. De b etrekking
van am btenaar van den burgerlijken stand te Ko ta Had.j a
opgedragen aan den Gewestelijken Secr etaris aldaar .

Hl07 ., 282

Goedkeuring der Hegeeri ng op de à.oo r den Residen t
van Bali en L ombok aan den Assistent-Residen t van
Badoen g opgedragen fu n ctiën van amb te naa r van d e n
burgerlij ken stand voor bet landschap Badoeng.

230
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Staatsblfl(l 1908 No. 342

1910 "

10

Goedk euring van de door den Resident van Bali en
Lombok opgedragen functiën van amb ten aar van de n
burgerlijken stand:
a . voor de ondera fdeeling Badoeng van d e t~j d elijke
aföeeling Zuid-Bali aan den te Den P asar bescheid en
A ssisten t-Residen t ;
b. voor de onder afdeeling T a banan aan den Controleur
dier ondera fdeeling;
c. v oor de landschappen Gianj ar, K loeng kang en Bang li
aan den te Gianjar bescheiden Con troleu r ;
cl. voor het landscha p Karan gasem aan d en te Karan gasem
bescheiden Controleur.
Bevoegd verklaring van den ambtenaar van d en burgerlij ken stand te T elok Betong tot bet verlijden de
akten behoore nde tot het r essort van den am btenanr van
den bu rgerlijken stand in d e a fdeeling Ommelande n van
T elok Betong .

BIJ L AGE LA.

c.

Bewaring en verplaatsing der registers van den
Burgerlijken Stand.
Ai·tilcel 1•13 R . 0 .

Bewar ing der dubbelen van de registers van den
burgerlijken stand tel' griffie van de Haelen van Justitie
op J ava en l\fadoera.
Idem te P ada ng.

Staalsbla<l 187-1 No. 94b

"

1882 "

22

"

1857

n

97

Verplaatsing der r egisrcrs van het fort "Erfprins''
naar Grisee.

1885 "

92

Idem van de vervallen afdcelingen Meras.sa c.a. XXII
?!Ioekims en XXVI Moek ims, Telok Semawe en Samalanga
n aar het kan too r vau den ambtenaar van den buro-er 0
lijken stand te Ko ta Radja.

1885 " 166

I dem van dP. ve r vallen afcleeling Hila r;aar het kantoor van den ambtenaar ntn den burgerlijken stand te
Amboina.

1895 " 229

Iel em van d e Yervallen afdeeling Mon t rado uaar he t
kantoor van den ambtenaar van den burgerlijken stand
te Sambas.

1901 " 4.55

Idem van de \'e rvallen afdeeling Djoeana naar het
kan toor van den a mbteu:rnt· van den burgerlijk.en stand
te Pati.

"

1901 " l ï G

De registers van den burgerli.ik en stand aaiwehoutlen
te Besoeki bij de verplaatsing van den Heside~lt's zetel
naa r Bonclowoso claal'beeu ove1·gebrach t.

n

1901 .,

Na de uitvaard iging van Stbld. 1867 No. 24 (zie a rt. 1 van d it r eg lement)
waarbij is bepaald d11t in de bezittingen bui ten Java en .Madoera d e betrek k ing
van amb tenaar va n den bur gerlijken sta nd word t ve l'vulcl doo r alle amb tenaren,
die hoezeer zij een m inderen r ang d an Assistent-Residen t met bet dagelijk sch
burgerlijk gezag in eenige afdeeling of onder afdeeling belast zijn" werrlen door
de Regeeri ng (behalve voor de onde r het Nederlandscb-Indisch gezag g ebrach te
onafhankelijk e Inl. Staten thans behoorende tot h et gouve rn emen t van Atj eh
en Onderhoorigheden e n de residentie Bali en L ombok ) geen ambtena re n van
den burger lij ken stand meer afzonde rlijk aangewezen, omdat evengenoemcl
Staatsb lad een a lgerneene strekk ing bevat zooda t een hoofd van een afdeeling of
onderafdeeling van een gewest d erhalve ambtshalve en dus zonder nadere
aanwijzing door de Regeering of Hoofden van gewestelijk bestuu r d ie functiün
moet vervullen.

"

n

358

registers van d e ve r vullen afnaar het k antoo r van den a.mbtenaa t van den bul'gerlijk en stand te Garnet.

333

Overbrenging der registers vau de
. . 11
.
deelingen R
a·
Vel\ a en atoetoar JO en Kar anganjer r especti
1··1c
het ka t
eve IJ naar
n oor van den ambtenaar Yan clen burgerlijl-en
stand te Poerworedjo en Keboemeu.
...

1901 383

van de VCL'vallen af<lecling 'l~jirjalengka naar
ntoor van den ambteuaar vau den buro-erlïl·
stand te Bandoeng.
o
.J ,en

1901

n

I dem te Makassar.

n

.Overbrenging del'

deel~ng l\Iangoenrec~jo

het

~~m
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Staatsbuul 1901 No. 435

n

438

Idem van de vervallen afdeeling Tasikmalaja naar het
kantoor van den ambtena a r van den burgerlijken stand
te Soekapoera.

1905 "

1

Overbreng ing der registers aangehouden te Padang
Oelak T anding naar het kantoor van den ambtenaar
van den burgerlijken stand te Palembang.

190 L

"

1905 " 322

"

"
.,

"

"

n

Idem van de vervallen afdeelingen Sidajoe en Ba wean
naar het kantoor van den ambtenaar van den burgerlijken stand te Grisee.

1905 " 6 16

Idem der registers aangehouden te Segiri en Aloe
(Celebes) respectievel~jk naar het k antoor van den :imbtenaar van den burgerlijken stand te Pangkadjena en
Djenaponto.
Idem der r egisters van de vervallen afdeeling Ommelanden van Padang naar bet kantoor van den ambtenaar
van den burgerlijken stand te Padang.

1906 " 538

Idem van de ver vallen afdeeling Batam (H.iouw) naa r
het kantoor van den ambtenaar van den burgerlijken
stand te Tandjong Pinang.

1906 " 439

Idem van de vervallen afdeeling Wonog iri naa i'
bet kantoor van den ambtenaar van den tlurgerlijken
stand te Soeraka rta.

1906 " 469

Idem van de verva llen afdeeling T ebing Tinggi,
Lamatang Oeloe en Ilir, Kikim en Pasoemahlanden naar
het kantoor van den ambtenaar van den burgerlijken
stand te Palembang.

1906 " 501

Idem van de vervallen afdeeliag Mandeling, Ç)eloe
en Pakanten en Si Pirok, de twee eerste ten kantore
van den am btenaar van den burgerlij!rnn stand te Padang
Sidempoean en laatstgenoemde ten k an tore van dien
te Sibolga.

1906 " 509

ldem van de vervallen afdeeling Menes naar b et
kantoor van den ambtenaar van den burgerlijken stand
te Serang.

1907 " 347

fdem van de vervallen afdeeling Siak Sri I ndrapoera
en Bagan Api Api naar het kantoor van den ambtenaar
van den burgerlijken stand te Medan.

1907 4.43

Idem van de vervallen afdeeling Ommelanden van
Bengkoelen naar het residentiekantoor te Ben gkoelen.

Stcwtsbla(l 1908 No. 632

Idem van de vervallen afdeeling Toengkal (Djam bi)
ten kantore van den a mbtenaar van den burgerlijken
stand te Djambi.

1908 " 659

Idem van de vervallen afdeeling Dj angkang n aar
bet kantoor van den ambtenaar van den burgerlijke n
stand te Koeala Kapoeas (afdeeling Bèneden Dajak).

1909 " 176

Idem idem Rapang (Celebes) naar ·het k antoor van
den ambtenaar van den burgerlijken stand te Paré Pnré.

1909 " 384

Idem idem Bintoeban (Bengkoelen) naar het ka ntoor
van den ambtenaar van den burgerlijken 5tand te Mnnnah.

"

"

~

423

Idem van de vervallen onderafdeeling Limboto n aar
bet kantoor van den ambtenaar van den burgerlijken
stand te Gorontalo.

"

1910 " 279

Overbrenging der registe rs aangehouden:
a. te Tjamba ten kantore van den ambtenaar van den
burgerlijken stand te ~Iaros;
b te Kadjang ten kantore van den ambtenaar van d en
burgerlijken stand te Boeloekomba;
c. te Bikiroe ten kantor e van den ambtenaar van de n
bmgerlijken stand te Sindjai.

"

1910 " 458·
Idem vnn de verva llen afdeeling Tjiligon n aar h et
k antoor van d en ambtenaar van den burgerlijken stan d
te Serang.

1909

BIJLAGE D.

Naams- en voornaamsverandering of bijvoeging van namen en
voornamen en de wijze van inschrijving der beschikkingen
op de verzoeken daartoe.

Art. 6. B. W. Nie mand mag z ijnen geslachtsnaam veranderen , of eeneu
anderen naa m bij den zijnen vo egen, zonde r toes temming van den Gou verncurGene r aal. <Rekest m odel La. N. z ie ook §§ 31 e n 32 T.)
Volgens Stbld. 1839 No. 50 moeten verzoeke n om naamsverand eringen geschreven worden
op een zegel van f 2.- en de gunstige dispositie daarop op een zegel van f HJO.-.
Dit Stbld. kan als vervallen worden beschouwd door art. 36 Stbld. 1885 No. 131 (de
nieuwe zegel-ordonnantie) bepalende dat alle bepalingen op het recht van klein zegel op
1 januari 1886 komen te vervallen. Stbld. 1839 No. 50 is daarbij evenwel niet uitdrukkelijk
genoemd.

Art. 7. B. W. Stbld. 1883 No. 190. H e t verzoek daartoe kan niet worden
t oegestaan dan n a verloop van een j aa r e n dri e m aa nden (oorspr onke lijk drie
jaren) te rekenen van den dag, w aarop d aarv a n in b et o fficiëel nieuwsblad zal
z ijn m elding gemaakt.. D e Gou vern eur-Generaal is geh o uden om, nadat h et
ve r zoek in dier voege zal zijn aan gek ondigd, e en afschrift d aa r van te ze nde n
a.an b et departement van Koloniën, ten einde in Nederland worde vo ldaan aan
de ve re isch ten d er wet ten , a ldaa r van krac ht op h e t stuk van naamsverand e r ing
e n n aamsbijvoeging.
(Bijblad 5 102). Met intrekking va n art. 1 van het besluit van 15-5-1 870 No. 10 (bij blad 2320)
aan den Directeur van justitie op te dragen om voortaan, alvorens verzoeken om vergunning
tot aan neming, verandering of bijvoeging van geslachtsnamen bij de Regeering voor te bre ngen,
daarvan door belanghebbenden in de javasche Cou rant te doen melding maken, tenzij gronde n
bestaan om reeds dadel ijk tegen de inwilliging va n zoodanige verzoeken te adviseere n.

Art. 8. B. W. Stbld. 1883 No. 190. Gedurende h et t ijdvak in het voorgaand
artikel genoemd kunnen de belanghebbend e pa rtij e n bij een ver zoek schri ft aan
den Gouverneur-Gen e ra a l i n te die n en doen ge lden d e gronden, waarop zij
meenen zicb tegen h et ve r·zoek te kunnen verzetten.
Art. 9. B. W. Indie n het ver zoek wordt toegestaa n , zal h e t besluit worden
overbandigd aan d e n ambtenaar va n den burgerlijk en stand van de geboortep laats van d e n ver zoeker , welke ambtenaar h e tzel ve in de loo pe nde r egister s
zal i nscb rij ven, e n daa r van aanteekenin g doen op de k an t d er geboor teak te.
(Overhandigd en niet slechts vertoond): het besluit moet dus door dien ambtenaa r niet
aan belanghebbenden worden teruggegeven doch door hem vastgehecht aan het register, dat
dat aan het einde van het jaar aan den Raad va n justitie moet worden opgezonden.
Geboorte-akte: ook op den kant van andere akten kan deze vermeld ing vereischt worden;
b.v. wanneer de belanghebbende gehuwd is en kinderen heeft, zal de vermelding insgelijks
op den kant der huwelijks-akte geschieden en teve ns op den kant der geboorte-akten dier
kinderen.
De ambtenaar van den burgerlijken stand behoeft niet geauthoriseerd te worden door
den rechter om de inschrij ving te doen. (R. T. LV. 207.)

Art. 10. B. W. D e naamsver andering of naamsbijvoeging, door den Gouverneur-Generaal, over eenkomstig de bepalingen dezer afdeeling, toegestaan, zal
nimmer kunnen worden aangevoerd tot b ewijs van vermaagschapping.
Art. ll. B. W. Niemand kan van voornaam veranderen of voornam en bij
de zijnen voegen, zonder toestemming van den R.aad van Justitie zijner woonplaats, op daa r toe gedaan verzoek (rekes t model La. 0.) te verleenen.
Art. 12. B. W. W a nnee r de Raad de vera n der ing of bijvoeging van voorn a m e n toestaat, zal d e u itspraak worden ter band gesteld aan den a mbtenaar
van den burgerlijken stand van de geboo r teplaars van den verzoeker; welke
ambtenaar dezel ve in de loope11de r egisters zal inschrijven, en daarvan aanteek ening doen op d en kant der geboorteakte.
Onder de loopende registers vermeld in art!. 9 en 12 wordt bedoeld het register, waarin
de akten van geboorte voorkomen. De inschrijving kan geschieden volgens model La. G.
terwijl de aanteekening, die daarvan op den kant der geboorte-akte moet wordef\ gesteld
kan luiden als volgt:
a. Bij naamsverandering.
. Bij besluit van den Gouverneur-Generaal van den .... onde r dagteekening van den ...
"in het loopende register van geboorte ingeschreven, is aan den in nevenstaande akte ver"melden ... . toegestaan, om zich voortaan te noemen en te schrijven .. . . ; waarvan deze
,.aanteekenlng is gehoud en door mij .... ambtenaar van den burgerlijken stand (griffier bij
N.N.
den Raad va n justitie) te . . . .
b. Bij voomaamsverandering
Geschiedt de inschrijving en aanteekening op deze lfde wijze als bij naamsverandering
met wij ziging wat de aanteekening betreft der woorden "besluit van den Gouverneur-Generaal" in "uitspraak van den Raad van justitie". (§§ 33 en 34 T.)
Ee n gewijsde is een zoodanig vonnis of uitspraak, waartegen geen hooger beroep, cassatie
of ve rzet meer wordt toegelaten. (Mr. Tollens' Indische Secretaris, blz. 438.)
Op het verzoek van M. om achter de voornamen van zijne aanstaande bruid, de Inl.
Christenvrouw Maria Christina den naam van zijn grootmoeder P. v. A. te voegen, werd door
de Regeeri ng afwijzend beschikt omdat het Burgerlijk Wetboek te dien opzichte niet op Inl.
Christenen van toepassing is. Wel is waar heeft genoemde Maria Christina zich onderworpen
aan de Europeesche Wetgeving, doch dit is geschied om het huwelijk met M. te kunnen
aangaan. Eerst na de voltrekking van het huwelijk kan zij beschouwd worden de burgerlijke
rechten voortvloeiende uit het Burgerlijk Wetboek te hebben verkregen. (Bijblad 2105.)
Door R. en van S. B" echtelieden, werd verzocht dat aan hunne dochter Maria Cornelia
Wilhelmina moch t worden vergund bij ha ren geslach tsnaam R. (dien van den vader) ook te
voegen dien van de moeder en zich mitsdien in den vervolge te noemen en te schrijven Maria
Corneli~ Wil~1el111 i na van S. R. zoomede dat die vergunning tot alle uit hun huwelijk nog voort
te spruiten kmderen mocht worden uitgestrekt. Het laatste gedeelte van hun verzoek was voor
i nwilligi~g niet vatbaar omdat de Gouverneur-Generaal niet de bevoegdheid heeft dergelijke
vergunning te verleenen ten behoeve van nakomelingen die nog niet geboren zij n. (Bijblad 1246.)
Behandeling van verzoeken om naamsverandering van militairen. (Bijblad 3746.)
Bepaling dat verzoeken om naamsverandering in de javasche Courant zullen worden
bekend gemaakt vóór de doorzending aan de Regeering. (Bijblad 5102 met gedeeltelijke intrekking van bijblad 2320.)
Verzoeken om naamsverandering behooren tot den werkkring van het Departement van
j ustitie. (Stbld. 1870 No. 42.)
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den burgerlij ken stand krachtens art. 51 en 52 van het B. W. moet opmaken, niet met die
welke de aanstaande echtgenooten, ter vervanging van eene mondelinge huwelijksaangifte,
kunnen indienen en het door den ambtenaar van de n burgerlijke n stand ui t te geven bewijs
dat de huwelijksafkondigingen zonder stuiting zijn afgeloopen.

BIJLAGE LA. E.

Opgave der uittreksels uit de registers . van den bu rgerlijken stand
waarvoor al dan niet zegelrechten, leges en legalisatiekosten
verschuldigd z ijn zoomed e van de op ongezegeld papier
uitgereikte uittreksels die van bestemming veranderen.

A. Zegelrecht en salcwis ve1·schiûcligd voor afscll1'i/ïen en uittreksels van
akten van den burgerlijken stand en legalisatie dier slitkken.
Bijblad 460:L
Cir cula ire P r ocur eur-Gener aal dd 0 • 3-6.- 1890 No. 1157.

1. Daar de i n 1885 afgekondigde n ieuwe zegelor donn ancie (staatsbla d 1885
No. 131) op andere g r on dslagen ber ust, d an de ord onnancie op d e h effing van
kle in zegel van 1817 , beh oort de circula ire van d e n P r ocureur-Gen e r aal d d O.
21en Juli 1871, No.

;:1~

(bijblad 24·86) eenige wij zig ing te 0nd e r gaan, h etgeen te

meer noodzakelij k is, omd a t uit een aantal aan d e n P r ocure ur-Gen e r aal geri c hte
b r ieven blijkt dat verscheidene amb ten a r e n van den burgerlijken stand nog
steeds in tw ijfel verkeeren, in hoeverre de a tschrifte n of u ittr eksels uit de
registe r s van den burgerl ijke n stand op zegel m oeten gesch reven . wor den of
eenig salaris voor de afgifte di er afschriften e n u i ttr eksel s mag berekend wor den
en of legalisatie der h andteeken ing van den ambtenaar van den b urgerlijken
stand noodig is .
II. Het is om die r eden dat ik met voorkennis der Hegeering de eer h eb
U, h et n a volgende mede te deel en.
Hl. Blijkens No. 23 en 24 der lijst der v r ijstellingen v a n bet zegelrecht,
bedoeld bij artikel 13 der zegelordonnancie van 1885, zij n van zegelrech t v rijgesteld de m inu ten van hetgeen i ngevolge wettelijke bepalingen in een r egis te r
geschreven wordt beneven s de afsch riften of u ittrek sels van gesch r iften van
landsdie nar en, uitgezon derd die wel ke worden u i tgerei kt aan bijzonder e personen
in hun persoonl ijk belang.
I V. Hiernit vol gt, dat de akten van huwel ijksaan gifte en afkondiging, w elke
de ambtenaar van den burgerl ij ken stand krach tens a r t. 51 en 52 van het B. W.
moet opmaken (1) vrij zijn van zegel, omdat zij m inuten zij n , d i e ingevolge
wettelijke bepalingen in het register moeten opgenomen wor den terwijl eveneens
vrij van zegel zijn de uittreksels der a kten van afkondiging die vo lgens art. 55
van h et B. W. moeten aangeplakt worden aan de deur van het g ebouw waar
de akten van d e n burgerlijken stand worden opge maakt, omdat deze u i ttreksels
aan niemand worden uitgereikt, doch door de Hegeerin g of Hare a mbtenaren
worden gebezigd t e r voldoening aan een wette lijk voorschrift.
(1) Men verwarre deze akte van huwelijksaangifte (de inschrijving der door partijen
gedane mondelinge aangifte) en de akte van huwelijksafkondiging, welke de ambtenaren van

Deze geschriften als afkomstig va n - en uitgereikt aa n belanghebbenden zijn niet
vrijgesteld van het zegelrecht. Het bijblad 4757, handelende over het zegel recht, verschuldigd
voor de door partijen aan den ambtenaar van den burge rlijke11 stand in te dienen sch riftelijke
huwe lijksaangiften luidt:
Op grond va n de volge nde overwegingen is beslist dat voor schriftelijke huwelijksaangiften zegelrecht is verschu ldigd.
Personen, di e met elkander ee n huwelij k willen aangaa11, hebben de keus de aangifte
in persoon of in geschrifte te doen (art. 51 van het B. W.) Indien zij in persoon voor den
ambtenaar van den burgerlijken stand verschijnen, maakt deze, overeenkomstig art. 54 van
het reglement op het houden der registers van de n burgerlijken stand Stbld. 1849 No. 25 van
de aangifte eene akte op in het daarvoor bestemd register en die akte wordt door de comparanten mede onderteekend. Die authentieke akte levert da n het bewijs van de handeling.
Bij schriftelijke aangifte schrijft de ambtenaa r van den burgerlijken stand haar over in
hetzelfde register en teekent hij de akten alleen. Voor de handteekeningen van den aa ngever
en de aangeefster in het register treedt het schriftelijk door hen onderteekend stuk in de plaats.
Dat aan het register gehecht stuk levert in verband met de akte in het register het bewijs
dat de aangifte we rkelijk is gedaan. Aldus beschouwd, is het moeilijk aan te nemen dat de
schriftelij ke aa ngifte een stuk zou zij n, niet bestemd om bewijs op te leveren. Zij heeft
dezelfde kracht ten aanzien van de handel ing als de schriftelijke aangifte n van geboorten of
sterfgevallen, die op meer da n ti en palen afstand s va n het gebouw, waar de akten van de n
burgerlijken stand worden opgemaakt, hebben plaats gehad. Die st ukken zijn in art. 15 va n het
reglement op het houden der registers van de n burge rlijken stand op voor de hand liggende
gronde n uitdrukkelij k van zegel vrijgesteld. De schri ftelijke huwelijksaa ngifte is niet vri jgesteld
en terecht, daa r allee n de aanstaande ech tgenooten bela ng hebbe n bij de volvoering van hun
voorn emen en zij zich daartoe gaarne de kosten van een zegel willen getroosten, tenzij zij
door een certificaa t van onvermoge n kunnen aantoonen die kosten ni et te kun nen drage n.
(Zie ook § VII van deze bijlage).
Voor het bewijs dat een huwelijksafkondiging zo nder stoornis is afgeloopen mogen
echter geen legeskosten worden in rekening gebrac ht. Hierover handelt bijblad 5296, ten
tweede, luidende:
De vraag, of voor de afgifte va n het in a rt. 71, 6e van het Burgerlijk Wetboek in Nederla nd sch-lndië bedoeld bewijs dat de huwelijksafkondigingen zonder stoornis zijn afgeloope n
ter plaatse, alwaar die afkondigingen vereischt worden, leges mogen worde n berekend, is
door de Regeering in ontke nnenden zin beantwoord op grond dat zoodanig bewijs, waaronder bl ijkens § 21 der door de Regeeri ng gegeven "Toelichti ng tot de verzameli ng modellen
va n akte n van den burgerlijken stand" moet worden verstaa n eene verklaring van de n ambte~iaar va n den burgerlijken stand als aangegeven in model letter 1, niet voorkomt onder de
111 arti kel 33 van het reglement in Stb ld. 1849 No. 25 ge noemde stukke n voor de afgifte
'
waarva n heffi ng van leges is geoorl oofd .
Volg~~s bijblad 1020 mogen geen salari s, zegelgelde n noch legal isatiekosten in gevallen
bedoeld b11 de art!. 53 en 54 van het B. W. (Zie aant. op art. 54 van dit reglement blz. 71 en 72.)

~ · Geen zegel wo1:d t verder volgens No. 47 der lijst van vrUstellingen
vcre1scht voo r de afschriften of uittreksel s of voor de tii' ttr·ei'sel 't d
.
.
"
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.
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houden der registers van d e n burgerlijken stand (Stbld. 18.J.9 No. 25).
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den burgerlijken stand krachtens art. 51 en 52 van het B. W. moet opmaken, ni et met die
welke de aanstaande echtgenooten, ter vervanging van eene mondelinge huwelijksaangifte,
kunnen indienen en het door den ambtenaar van den burgerlijken stand uit te geven bewijs
dat de huwelijksafkondigingen zonder stuiting zijn afgeloopen.

BIJLAGE LA. E.

Deze geschriften als afkomstig van - en uï'tgereikt aan belanghebbenden zijn niet
vrijgesteld van het zegelrecht. Het bijblad 4757, handelende over het zegelrecht, verschuldigd

Opgave der uittreksels uit de registers . van den burgerlijken stand
waarvoor al dan niet zegelrechten, leges en legalisatiekosten
verschuldigd zijn zoomede van de op ongezegeld papier
uitgereikte uittreksels die van bestemming veranderen .

A. Zegelrecht en salaris verschuldigd voor afsclwi/'ten en uittreksels van
akten van den burgerlijken stand en legalisatie dim· stukken.
Bijblad

460~ .

Circulaire Procureur-Generaal dd 0 • 3-6.-1890 No. 1157.
I. Daar de in 1885 afgekondigde nieuwe zegelordonnancie (staa tsblad 1885
No. 131) op a ndere grondslagen berus t, dan de ordonnancie op de heffing van
klein zegel van 1817, behoort de circulaire van den Procureur-Generaal ddo.
21en Juli 1871, No.
(bijblad 2486) eenige wijziging te 0ndergaan, hetgeen te
meer noodzakelijk is, omdat uit een aantal aan den Procureur-Generaal gerichte
brieven blijkt dat verscheidene a mbtenaren van den burgerlijken stand nog
steeds in twij fel verkeeren, in hoeverre de atscbriften of uittreksels uit de
registers van den burgerlijken stand op zegel moeten geschreven . worden of
eenig salaris voor de a fg ifte dier a fschriften en uittrek sels mag berekend worden
en of legalisatie ·der bandteek ening van den ambten aar van d en burgerlijken
stand noodig is.
II. Het is om die reden dat ik met voorkennis der Regeering de eer heb
U, het navolgende mede te deelen.
III. Blijkens No. 23 en 24 der lijs t der vr ijstellingen van het zegelrecht,
bedoeld bij artikel 13 der zegelordonnancie van 1885, zijn van zegelrecht vrijgesteld de minuten v an hetgeen ingevolge wettelijke bepalingen in een register
geschreven wordt b en evens de afschriften of uittreksels van geschriften va n
landsdienaren, uitgezonderd die welke worden uitgereikt aan bijzondere per sonen
in hun persoonlijk belang.
IV. Hieruit volgt, dat de akten van huwelijksaangifte en a fkondi ging, welke
de ambtena ar van den burgerlijken stand krachtens a rt. 51 en 52 van het B. W.
moet opmak en (1) vrij zijn van zegel, omdat zij minuten zijn, die ingevolge
wettelijke bepalingen in bet r egister moeten opgenomen worden terwijl eveneens
vrij van zegel zijn de uittreksels der akten va n afkondiging die volg ens art. 55
van het B. W. moeten aangeplak t worden aan de d eu r van het gebouw waar
de a kten van den burgerlijken stand worden opgemaakt, omdat d eze uittreksels
aan niemand worden uitgereik t, doch d oor de Hegeering of H ar e ambtenaren
worden gebezigd ter voldoening aan een wettelijk voorschrift.

iii;

(1) Men verwarre deze akte van huwelijksaangi ft e (de inschrij ving der door partijen
gedane mondelinge aangifte) en de akte van huwelijksafkondiging, welke de ambtenaren va n

voor de door partijen aan den ambtenaar van den burgerlijken stand in te dienen schriftelijke
huwelijksaangiften luidt:
Op grond van de volgende overwegingen is beslist dat voor schriftelijke huwelijksaangiften zegelrecht is verschuldigd.
Personen, die met elkander ee n huwelijk willen aangaan, hebben de keus de aangifte
in persoon of in geschrifte te doen (art. 51 van het B. W .) Indien zij in persoon voor den
ambtenaar van den burgerlijken stand verschijnen, maakt deze, overeenkomstig art. 54 van
het reglement op het houden der registers van den burgerlijken stand Stbld. 1849 No. 25 van
de aangifte eene akte op in het daarvoor bestemd register en die akte wordt door de comparanten mede onderteekend. Die authentieke akte levert dan het bewijs van de handeling.
Bij schriftelijke aangifte schrij ft de ambtenaar van den burgerlijken stand haar over in
hetzelfde register en teekent hij de akten alleen. Voor de handteekeni ngen van den aangever
en de aangeefster in het register treedt het schriftelijk door hen onderteekend stuk in de pl aats.
Dat aan het registe r gehecht stuk levert in verband met de akte in het register het bewij s
dat de aangifte w erkelijk is gedaan. Aldu s beschouwd, is het moeilijk aan te nemen dat de
schriftelijke aangifte een stuk zou zijn, ni et bestemd om bewij s op te leveren. Zij heeft
dezelfde kracht ten aanzien van de handeling als de schriftelijke aangiften van geboorten of
sterfgevallen, die op meer dan tien palen afstands van het gebouw, w aar de akten van den
burgerlijken stand w orden opgemaakt, hebben plaats gehad. Di e stukken zijn in art. 15 van het
reglement op het houden der registers van den burgerlijken stand op voor de hand liggende
gronden uitdrukkelijk van zegel vrij gesteld. De schriftelij ke huwelijksaangifte is niet vrijgesteld
en terecht, daar alleen de aa nstaande echtgenooten belang hebben bij de volvoering van hun
voornemen en zij zich daartoe gaarne de kosten van een zegel willen getroosten, ten zij zij
door een certificaat van onvermogen kunnen aantoonen die kosten niet te kunnen dragen.
(Zie ook § VII van deze bijlage).
Voor het bewijs dat een huwelijksafkondiging zonder stoorni s is afgeloopen mogen
echter geen legeskosten worden in r ekening gebracht. Hierover handelt b ijblad 5296 ten
tweede, luidende:
'
De vraag, of voor de afgifte van het in art. 71, Be van het Burgerlijk W etboek in Nederland sch-lndië bedoeld bewij s dat de huwelijksafkondigingen zonder stoornis zij n afgeloopen
ter plaatse, alwaar die afkondigingen vereischt w orden, leges mogen worden berekend is
door de" Regeering in ontkennenden zin beantwoord op grond dat zoodani g bewijs, w~ar
onder bl11kens § 21 der door de Regeering gegeven "Toelichting tot cle verzam eling modellen
van akten van den burgerlijken stand" moet w ord en verstaan eene verklaring van den ambtenaar van den burgerlijken stand als aangegeven in model letter 1 niet voorkomt onder de
in artikel 33 van het reglement in Slbld. 1849 No. 25 genoe md ~ stukken voor de afgifte
waarvan heffing van leges is geoorloofd.
'

Volg~~s bijblad 1020 mogen geen sa lari s, zegelgelden noch legali sa ti ekosten in gevallen
bedoeld btJ de artt. 53 en 54 van het B. W . (Zie aant. op art. 54 van dit reglement blz. 7! en 72.)
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(2) de verdere in No. 47 voornoemd bedoe lde afschriften zij n o.a. :
.. de ten behoeve van 's lands dienst uitger eikte uittreksels uit de registers van den burgerh1ken stand en afschriften of uittreksels van de aan die registers gehechte stukke n.
(Deze uittreksels moeten voorz ien zijn, op de eerste bladzijde bovenaan links va n het
opschrift.. " uitgereikt ten beitoeve van 's lands dienst", want een vrijstelli ng van zegelrecht
afhankehj k van de bestemming van het geschrift alleen wordt genoten als va n die bes temmi ng
uit het stuk blijkt. (Bijblad 4542.)

VI. Ook is het wenschelijk de aandacht te vestigen op de a lgemeene v rij st~~ling . in art. 13 der zegelordonnancie verleend voor alle geschriften, waar voor

vr1Jstellin g van zegelrecht is gegeven bij bepaling·en d eel ui tmak en de va n b estaande algemeene ver ord eningen tot regeling va~ eenig onderwer p tengevolge
waar van o.a . vrij van zegel zijn a ll e geschriften, welk e zijn v rijgesteld bij het
reg lement op het houden der regis ters van den burgerlij ken stand terwijl tevens
1:_ordt herin nerd aan de v rijstellingen onder No. 46 en 48 (3) van meer gemelde
l\JSt bedoeld.
(3) Vrijstellingen onder No. 46 en 48 zijn, wat betreft den burgerlijken stand, de volgende :
a. de geschriften noodig voor het aangaan van huwelijke n, verbeteringen van akte n va n
den burgerlijken stand, erkenni ng of wettigi ng van natuurlijke kinderen een en ander indien de
persoon in wiens belang de geschriften w orden opgemaakt of afgegeven ~nvermoge nd Is bl ijkens
certifi caat afgegeven door een door den Gouverneu r-Generaal daarvoor aangewezen ambtenaren.
(De Assistent-Residenten voor de politie of de hoofden van plaatselijk bestuur ter woonplaats van belanghebbenden zij n bij Staatsblad 1885 No. 133 aangewezen om bedoelde certificaten van onvermoge n af te geven, waardoor als verva llen kan worden beschouwd Staatsblad 1855 No. 27.)
b. De geschriften opgemaak t ter vo ldoening aan de bepalingen van de art!. 17, 18 en 19
va n het reglement op het houden der registers van den burgerlijken stand betrekkelijk de
overneming of overbrenging van registers.

VIT. Daarentegen zullen op zegel moeten gesteld worden de b ew ijzen, da t
de huwelij ksa fko ndigi ngen zonder stuitiug z\jn afgeloopen (art. 71 No. 6 ván
he t B. W . en de overige a k ten in ar t. 71 van het B. W. vermeld, benevens de
verklaringen bedoeld bij a rt. 72, 73, 74, van het B. W.) als zij nde g esch r iften
a fkomstig van belanghebbende n en bes temd om bewijs op te leve ren . (Ar t. 1
der zegelord onn antie. Conform bijblad 4757 hierachter. )
_VIII. Voor het opmak en van a lle minu ten in h et a lg emeen en voor a fscbl'lften en uittr ek sels die ten behoeve vun den staat aan landsd iena ren of
au toriteiten ambts halve moete n w or deu uitgerei kt, r eeds bo ven in alinea V
aan geduid, kan mede geen salar is door den amb tenaa r van den burgerlijken
·stand worden in rekening gebracht, omda t volgens ar tikel 33 van he t r eg lemen t
op den burgerlij ken stand all ee u. sa la ris mag wor den ber ekend , wan neer a fschriften of uittreksels aan bela nghebbenden worden a fgegeven.
IX. Eindelij k heeft de Heg ee.ring in a fwijking va n het besluit ven 26 J uni 1871
No. 21 en der bovenbedoelde circ ulaire bij besluit van 18 November 1889 No. 1,
bepaald, . da t de ha11dteek eni nge 11 der a mbtena ren van d en burger lij ke n s tand,
op de uittreksels uit de r egisters van den bm·o-er lijken stand welk e in voldoenin ~ aa n a rtikel 65 a lin ea 2 en volgende van ~et r eg lemen t op het houden
der register van den burgerlij ken stand (Stbld. 1849 No. 25), aa ngevuld bij publicatie
van 19 .Januari 1852 (Stbld . No. 6) kosteloo.s worden u itger eikt, gelega li.scerd
moeten worden op de wij ze in a rtikel 25 van genoemd reglemen t bepaald .
X . Ik verzoek U het bo\·enstaande in ac ht te willen n emen .

8 . Regelen in acht te nemen bij het schrijven en uitgeven van uittreksels
'Uit de r! gisters van den burgerlijken stand, waarop legalisatie
onnoodig is en waarvoor leges noch zegelkosten
nwgen worden in rekening gebracht.
Bijblad No. 2486.
G. B. 26-6-71 No. 21.
Gelezen de missives :
van den Residen t vn.n B. van 15 Apr il 1870 No. 2345 s/5, hóudendc
voorstel goed te keuren, dat de ui ttreksels uit de reg isters to t inschrijving der
a kten van overlijden, waarvan de opzending door den betrok.ken a mbten aar
va n den burgerlijken stand naar elders, ingevolg e a rt. 65 va n bet r eglement
op het houden der registers van den burgerlijken stand (Stbld. 1849 No. 25),
zooals het is gewijzigd bij Stbld. 1852 No. 6, v erplichtend is, op ongezegeld
papier worden geschreven en dat de handteekeuing van den ambtenaar van
den burg erlijk en stand niet of kosteloos wordc gelegaliseerd, dan wel da t de
onkosten d ier uittreksels aan zeg el en legalisatie worden g ebracht ten laste
van den boedel des over ledenen ;
b. enz.
ei.

Overwegende :
dat de b ove nbedoelde uittreksels door de am btenaren van den burgerlijken
st<\nd bui ten de betrokkenen en belang hebbenden om, op gebiedend voorsch rift
van den wetge ver, in bet be!aug der openbar e orde en ter vollediging de r
r eg isters van over lijden elders, worden opgemaakt en afgezonden;
da t deze han deling dus eene uitsluitend ambtelijke dienstverrichting daarstclt en mitsdien daar voor door den ambtenaar van den burgerlijk.en stand
geen b elooning mag gevorderd worden met name die niet, welke hem krachtens
art. 33 va n het boveng emeld r eglement voor de uitgifte van akten is toegekend;
dat op de;:izelf'dcn g rond de uittreksels behooren te worden geschreven op
ongezeg eld papier (ar t. 18 der zcgelordonnantie) en oo~ de forma_li tei ~ der
le a lisatie behoort te worden achter wege gelaten, naardi en deze mtslu1tend
st~ekt om a uthent iciteit te verleenen aan handteekeningen van ambtenaren,
v oor komende op stukken, welke aan belanghebbende (particuli~ren) worden
a fgegeve n, maar g eenszins wordt vereischt, wanneer deze stukken m het bel~ng
van 's Lands dienst en der openbare orde, binnen de bureaux der Regeen ng
va 11 p laa ts veranderen of verzonden worden ;
l s 0o-oedgcvonden en verstaan :
dat
E erst ei y··•1c. Aan den Resident
, van B· te kennen te geven
..
• de uittreksels
.
·
. gi·stei·s van den burgerlijken stand. bedoeld blJ het 2e en 3e ltd van
rn t c1e i e
·.
.
T
,
.
~ van bet Reglement op het houden dier registers (Stblcl . 1849 o. 25),
0
6
:~~als het is gewijzigd bij de publicatie van 19 Ja~uari 18~2 (Stbld. No. 6),
;ehoor en te worden geschreven op ongezegeld papier en mtgegeven zonder

1

legalis atie en berek ening van kosten.
..
.
.
Ten tweede. Den Procureur-Generaal blJ het Ho~gge1 echtsbof van N~der... op te_dragen, om in den zin van het blJ art. 1 aan den Resident
landscl1 •I DC1w
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van B. medegedeelde, eene a anschrijving te richten aan de ambtenaren van
den burgerlijken stand in Nederlandsch-Indië.
Dit is geschied bij de hierna volgende circulaire.
Aan de a mbtena1·en van den B. S . in N .-I. Ofrc. P.-G. cldo. 21-7-'71 No. 993/2317.

'f-_

Bet heeft de aandacht der Regeering g etrokken, dat sommige ambtenaren
van den burgerlijken stand zich_g:ere.chtig!l ach.l&n._]Yanneer zij, iugevolge het
gebiedend voorschrift v an de wet en buite n de b etrokkenen en belanghebbenden
om, in het belang der openbare orde en ter vollediging van de r egisters elders,
uittrnksels verleenen en aan den betrokken ambtenaar van den burgerlijken
stand of anderé door de wet aangegeven a utoriteit opzenden, daarvoor salaris
in r ekening te brengen, en zich verplich t achten, die uittreksels op zegel te
schrijven en te doen legaliseeren.
Dit is geheel in strijd met de letter en geest der betrekkelijke bepa lingen,
volgens welke salaris en zegelgelden alleen mogen worden in rekening gebracht
voor ui ttreksels door b elanghebbenden ten eigen g ebruike verzocht.
Zoo mag geen salaris ber ek end worden en is noch zegel noch legalisatie
der handteek ening een vereischte in d e gevallen, bedoeld bij art. 53 en 54 van
het B. W. a r t. 45, 47, 50, 51, 52, 56, 65 j cto. Stbld. 1852 No. 6, art. 73, 74, 77,
79, 80 en 81 van h et Reglement op het houden der registers van den burgerlijken stand. (Stbld. 1849 No. 25.)
H et vorderen van salaris in deze gevallen zou zelfs ingevolge het bepaalde
bij art. 115, van het strafwetboek voor Europeanen tot eene stra frechterl\jke
v ervolging aanleiding kunnen geven.
Bij Gouvernements-besluit, ddo. 26 Juni jl. No. 21, mij opgedragen zijnde
Uwe aandacht daarop te vestigen, heb ik de eer deze in opvolging daarva n
te d oen strekken.

C. De op ongezegeld papier uitgereikt!'- uitfreksels uit de registe1's van den
bi1,1~qerlijken stand die '!!an bestemming veranderen.
·w anneer een uit treksel ui t d e r egister s van g eboorte van een kind, op
een belî..ijs van een onvermogen der ouders, of a a n personen ben eden den r ang
van onderofficier (art. 33 a l. 5 va n dit reglement) op ongezeg·eld papier werd
ui tger eikt, door het kind wordt overgeleg d bij het aangaan van zijn huwelijk,
dan behoort dat uittreksel v ooraf g ezeg eld te worden op de wijze bedoeld b\j
ar t. 14c der zeg elordonnantie in Stbld. 1885 No. 131 juncto Stbld. 1885 No. 133,
tenzij dat kind ook behoort tot di e categoriën van militairen QÎJlll vermogend is.

BIJLAGE LA. F.

Extract uit de verzamelin g van voorschriften van Hr. Ms. zeemacht
in Nederlandsch-lndië.

Hoe te handelen bij sneuvelen of overlijden in Nede1·lanàsch-.Jndië.
Art. 129. Van het overlijden of sneuvelen van gedebarkeerde officieren en
Europeesche schepelingen in Nederlandsch-Indië en van s terfgevallen aan boord,
tijdens in een haven of op een reede van dezen archipel wordt verbleven, moet
aangifte worden g edaan bij den ambtenaar van den burgelijken stand in wiens
r essort het overlijden heeft plaats gebad.
Deze aangifte zal binnen d rie dagen, of, wa nneer het overlijden heeft plaats
gehad op een afstand rnn meer dan tien palen van het g ebouw waar de akten
van den burgerlijken stand worden opgemaakt, uiterlijk op deu lOen dag na
het sterfgeval worden g edaan .
Wauu ee r het overlijden plaa ts vindt op een ander eiland dan dat op het- ·
welk de ambtenaa r van den burgerlijken stand is gevestigd, g elij k mede,
wanneer gebrek aan middelen van gemeenschap tusscheo de plaats van het
ovel'i\jden en die, waar de aangifce moet geschieden, ofschoon beide op hetzelfde
eila nd gelegen, de opvolging van de in het vorige lid van dit a rtikel vervatte
bepa lingen onmogelijk maakt, kan worden volstaan met d e toezending van een
schriftelijke aangifte, op ongezegeld papier , per eerste zich daar toe aan biedende
gelegenh eid, v olgens het model, als bijlage J. (= model X V op blz. 190) achter
di t hoofästuk opgenomen.
Deze aa ng ifte moet echter uiterlijk op den lOen dag na dien van het overlijden in geschrifte zijn gesteld.
(5e afdeeling van bet 1-{eglement op het houden der r egisters van den
burgelijken stand in Nederlandsch-lndië Stbld. 1849 Jo. :25.)

Oue1'Ljjden op plaatsen wam· het Nederlandsch gezag niet gevestigd is.
Art. 130. Bij he t overlUden of sneuvelen van officieren en Europeesc:1e
sc;hepelingen in deze gewesten, op plaatsen wniu · het ~ed er~ancl sch gezag met
· s geves t 1gc
. l (en welt·' e dus niet ressorteer en onder ecn1g Indisch
a mbtenaa r van
1
..
den burgelijken stand) wordt gehandeld, alsof dat overli.iden gedurende een
zeereis aan boord beeft plaats gehad .

Begraving vcin lijken.
Art. 131. Binnen den a fstand van tien palen va!?- het gebouw waar. de
akten van den burgelij ken s tand worden opgemauk t, mag geene begravmg
veTlof• vrij
en kosteloos, door den ambtenaar van
. cl en "Onder
0
gescb 1e
"
· van zeo-e!
H. van Houten, Burg. Stand.
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den burgelijken s tand af te geven, nadat hij zich, indien bij zulks noodig a cht
van bet overlijden zal hebben verzek erd.
Buiten het geval, dat eene v roeger e begr aving door de politie moch t zijn
toeg elaten of bevolen, zal dat verlof door den amb tenaar van den burgclijken
stand niet vroeger worden verleend, dan twaalf u ren na het overlijdeE .
Wanneer de plaats, waar de b egraving moet g eschieden, meer dan t ien
palen ver wijderd is van het gebouw waar de ak ten van d en burgelijken stand
worden opgemaakt, zal de begravin ~nder verlof, doch niet v roeger dan
24 uren na het overlijden en niet anders dan in tegenwoordigheid va n twee
getuigen, aan wie het lijk zal zijn vertoond, mogen bewe-;k s telligd wor den . Bij bet doen der aangifte van over lijden zal moeten worden overgelegd
eene door die getuigen geteekende verklaring, op ongezegeld papier geschreven,
ten blij ke dat de begraving volgens de bepalingen in het vorige lid heett plaa ts
gehad.
De overlegging van zooda nige verkl aring is onnoodig wan neer de aangifte
geschied t door dezelfde person en , die als getu igen bij de begr aving zijn tegenwoordig geweest, mits zulk s uit de a kte blijke.
Indien bij schriftel~jke aangifte van over lijden , d e b egraving teven s moet
plaats hebben op den in het 3e lid bepaalden a fstand, zullen de aangever s ook
getuigen der begraving moeten zijn.

-Ouel'l'ijden biiiten het ressort van een arnbtenaa1· van den burgerlijken stand
in Nederlandsch-Indië.

De getuigen behoeven niet altijd offi cieren te .zijn.
Art. 132. Bij ontstenteni s van twee meer de1jarige officier en, die als ge
t uigen bij het opmak en van een ak te van overlijden of van geboorte kunnen
optreden , kunnen ook meerde1jarige schepelingen als zoodanig dienst doen .

Bijblcul 1460. Doodalcten opgemaakt aan boord van schepen der Nede1·landsche Jlfm·in e. O]!zending nam· Nede1·land.
Jlfissive aan clen R esident van Soerabaja.

De akte van overlijden (of althans van het overboord vallen) van den
matroos der 3e klasse bij de Nederlandsche Marine H . Jonkman, overgelegd
bij Uwe missive van 5 Mei 1851 No. 15/8, is, bij een gehouden onderzoek,
geblek en niet te behooren tot die, met welker over mak ing naar Nederland
het Ncderlandsch Indisch Gouvernement eenige bemoeienis heeft.
Zij is aan boord van eenen bodem der Nederlandsche Marine, door den
aldaar bevoegden Nederlandschen ambtenaar van den burgelijken s tand opgelll[lakt, gelijk is voor geschreven bij zekere desweg e b estaande, in voldoening
aan a rt. 61 van het Ncderlandscb Burgerlijk Wetboek strekkende Nederlandsche
verordening (in structie, gearresteerd bij ministerieele resolutie van 10 December
1837, La E. No. 82, Hecueil van zeeorders). ' )
Volgens bekomen in formatie is de' onderwerpelijke a kte alleen met het
oog op -de mogelijkheid, da t het lijk op een der s tranden va n Soerabaj a aanspoelde, in a fscllritt aan UEdG. bekend gemaakt.
In den r egel hebben de Nederlandsch Indische a mbtenaren en het Nederlandsch Indisch Gouverne ment geene bemoeienis met de opmaking en overzendi ng van a kten houdende aangifte van sterfgevallen, welke buiten het
ressor t der Nederlandsch Indische ambtenaren va n den burgerlijken sta nd
voorvallen 2) en onder · de ui tzo nderingen op dien r egel tellen de aan boord
van schepen der Nederla ndsche Marine voork omende sterfgevallen niet.
Op bek omen last heb ik de eer UEdG. dit een en ander mede te deelen
en te verzoek en de ak te in h et a rchief der r esid.entie te willen deponeeren.

Aangifte van overlijden van JJersonen, wiet lijk in eene ziekenirl?'ichting
is opgenomen.
Art. 133. Indien het lij k van een in deze gewesten aan b oord overleden
persoon ter begr aving in eene burgelijke of militaire ziekeninrichting word t
opgen omen, is, volgens ar t. 71 van het "Heglement op bet houden d er registers
van den burgelijken stand voor de E uropecsche en daarmed e gelijkges telde
bevolking", het hoofd of de bestuurder die r in ric ht ing verplicht va n h et overlijden aan den ambtenaar vau d en burgclij k cn stand kennis te geven.
De aangifte van wege d en commandant, blijft a lsdan achte r wege.
Als hoofd of best uurder van het hospitaal voo r besmettelij ke zie kten te
Tandj ong ·Priok, ts aangewezen de haven meester aldaar .
(Gouvernements-besluit van 17 Decem ber 1889, No. 8.)
.Aan het hoofd of bestuur der der zieken inrichting , wer waar ts het lijk vervoerd wordt, zullen doo r den commandan t schriftelijk alle gegevens worden
verstrekt, welke noodig zijn voor de aangifte.
Dit artikel is niet van toepassing bij het overlijden van schepelin g·en in
het hospitaal voor besmettelijk e zieken aan den Oedjong te Soer abaja.

V0 1
die instructie moeten de hier bedoelde akten in triplo worden opgemaakt, waarvan
')
gens n booi·d bliJ"ft berusten en de twee andere bij verschillende gelegenheden aa n het
één exemp 1aar aa
De artement van M arine in Nederland moeten worden opgezonden.
p
.
·
ede slaat op het geval dat sterfgevallen aan boord van een bodem der Neder2) Deze z111sn
d h 1 d ... ·
ct·e niet i n een haven of op eene reede van Nederlan se - n ie 11ggen.
·
landsche M arme, 1

BURGERLIJKE STAND
VOOR

INLANDSCHE CHRISTENEN.

BURGERLIJKE STAND

voor de INLANDSCHE CHRISTENEN

in Nederlandsch-lndië.

.Hierover schrijft Mr. J. A. Nederburgh op blz. 62 t/m 65 van zijn
"Privaatrecht voor de Inlandsche Christenen" het volgende:
"De Inlandsche Christenen hebben bet recht zich te onderw~en aan de voornscbriften omtr ent bet houden der ~ registers van den burgerliJken stand in
"Nederlandsch-Indië. Laatstelijk is dit erkend in Stbld. 1864 No. 142 (Koninklijke
"goedkeuring daarvan Stbld. 1865 No. 67.)
"De vraag of en, zoo ja, hoe van die onderwerping moet blijken, is echter
"nergens offi.ciëel beantwoord. ·
"Vooreerst is twijfel gerechtvaardigd of deze onderwerping wel valt onder
"de bepalingen van art. 11 en 13 .Alg. Bep. v. Wetg. Immers de bevoegdheid
"dua rtoc is speciaal den Inl. Christen reeds geschonken vóór de vaststelling dier
"Alg. Bep. (zie Stbld. 18,10 No. 2) en is van een bizonderen aard. Zonder uit"drukkelijke bepaling als in Stbld. 1840 No. 2 en 1864 No. 142 zou geen In"lander - zelfs als Christen - zich aan de bepalingen aangaande de registers
"van den burgerlijken stand vri,iwillig mogen onderwerpen, daar deze de publieke
"orde betreffen en a rt. 11 en 13 Alg. Bep. geen v rij heid geven om ten opzichte
"van zulke onderwerpen van openbare orde af te wijken van de onderscheidenlijk
"voor de >erschillende klassen vastgestelde regelen. Zoo althans is veler op"vatting-, waartegen echter nog wel iets zou zijn in te brengen, waar het geldt
"den burgerlijken stand.
Maar ik meen rlat in elk geval men, wanneer een lol. Christen een aangift~ komt doen ter inschrijving in de registers van den burgerlijken stand,
"niet macr eiscben dat hij zich nog eens uitdrukk elijk onderwerpe aan de be:palingen0 op het houden van die . registers, d~ar ûch hier een stilzwpgende
"onderwerping voordoet: zij volgt mt de hande~mg z~lve en de akte, clle deze
konstateert c.loet dit ook tevens de onderwerpwg, die geen verdere gevolgen
: heeft. Jm1~ers algemeene onderwerpen is, ? ehalve bij. hu:velij~.en , in ~et
Indisch recht onbekend; een volgenden keer is degeen, die zich blJ een vor:ge
\andelino· (aangifte) onderwierp, niet meer gebonden door de ondenverpmg
0
"ter zake dier vroegere handeling.
.
..
. .
..
.
"
De onderwerping, zij hebbe dan u 1tdrukkel1J k of st1~~w1Jgend plaats, bmdt
ook' niet verder dan voor de reg·isters. van den bnrgerhJken st.and; men mag
: daaraan niet willekeurig een uitbre~?mg geven d?or b.v. Chns~en-ln landers,
"die hun huwelijk lieten insch rijven b!J den burgcrl~Jken sta~?· dienten~evolg.e
onderworpen te achten aan de geheel~ . E~ropeesche buwelJJk swetgev~~g. ~~t
"
a lleen geoorloofd zijn, wanneer ZIJ zich ter zake van bet huwehJk Vl'lJ"zo·~rcr hadden onderworpen, ni et aan de bepalingen op het honden van ge::~l~~ registers, maar aan de daarop betrekking hebbende bepalingen van het
"Burgerlijk Wetboek.
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.Onve~minderd het recht der Inl. Christenen om zich te onderwerpen a ls boven
"bedoeld, is h et Hoofd van Gewestelijk of Plaatselijk Bestuur volgens gemeld
.Stb!d. 1864 No. 142 . bevoegd een persoon aan te wijzen tot he t houden der
"registers van de geboorten, huwelijken, echtscht:idingen en sterfgevallen onder
. de voornoemde Christenen'· en "die registers zullen worden gebouden volgens
"model, door het Hootd v. Gew. of l'l. Best. voor te schrijven c·n daar van
"zullen a lle zes maanden afschriften moeten worden ino-ediend
bij het plaatselijk
0
"bestuur, ten einde a ldaar te worden bewaard" .
"Er zijn dus drie soorten van burgerlijken stand voor de Inl. Christenen :
"le. de ~ewone Europeesch ~; ::?e. die, volgens modellen van geweste lijk en of
"plaatsehJkei;i aard door speciaal voor hen aangewezen personen aangehouden;
"en ~e. speciaal voor hun ~uw elijk en in de voormalige Molukken en Timor, de
. registers en akten bedoeld ID het voren reeds besproken Stbld. 1861 No. 38 (n r t. 9).
~:Oe derde soort is n_iet fakultatief, waaruit ik meen te mogen opmaken,
. dat m de__ :Uol1;1kken en Timor de eerste en tweede soor t, voorzoover huwelijken
" bet~en, ZIJD mtgesloten. Een nndere vraag is of, wanneer de Residem; of Ass.
.Resident voor d~. Inl. Christenen in zijn ressor t een persoon al,; ambtenaar
"van den burgerl1Jken stand heeft aangewezen en de noodigc modellen heeft
"vastgesteld, ?e Inl. Christenen niettemin bevoegd blij ven zich te regelen naar
"de voorschnften.. vastg·esteld - en hun aangiften te doen bij de a mbtenareu
"van den burgerhJken stand aangesteld - voor d e Europeanen. Aan den een en
"kant zou men zeg gen : wann eer op wettige wijze een r egelin vaDden burO'er" lijken ..sta~d speciaal voor de I nl. Christenen is vastgesteld, g~at hec niet ~an,
"dat ZIJ ~ich daaraan naar verk itzing zouden kunnen ontt1ekk en, door zich
"aan de dienaangaande voor Europeanen geldende bepalingen te onderwerpen .
"Aan den ander en kant echter is de bevoegdheid to t regeling den Hoofden v.
"Gew .. en Pl. Best. bij Stbld. 1864. No. 1-1:2 toegekend onder de duidelijke toe"voegmg "onverminderd het r echt der Inl. Christenen om zich aan de voor"scb ril'ten omtrent bet h ouden der registers van d en burgerÎijken stand in
.Nederlandsch Indië te ondel'werpen." Op grond hier van meen ik , dat zij hier toe
"het recht hebben, ook al heeft de Re,;ident of Ass. Resident een andere r egeling
"daaromtrent vastgesteld.
"Deze verscheidenheid van burgerlijken stand kan niet bepaald geroemd
"worden a ls een voorbeeld van goede regeling. In d e Molukken b.v. zal een
"huwelijk moeten worden voltrokken en geregistreerd overeenkon1stig Stbld. 1861
"No. 38, maar de ontbinding van berzelfde huwelijk zal moeten worden inge"schreven iu de r egisters bedotl1l i n Dtbld. 1 64 No. 142 (zoo daaromtren t
"gewestelijke of plaatselijke bepalingen bestaan), dan ·wel kunnen worde n inge.schreven in de Europeescbe registers. Van de kinderen van één zei fden I n 1. Christen
.zal het een voorkomen in de registers, luachtens Stbld. 1864 No. 142 vastgesteld,
nhet ander, geboren in een gewest, waar geen gevolg is gegeven aan dit Staats" blad, zal bij gebreke daarvan in de Europee:;che registers geboekt zijn, een
"derde wellicht in 't geheel niet zijn geboekt, wat ook wel mag.
""."anneer zal zulk een verwa rde toestand plaats ma ken voor een uniforme
"regellng van den burgerlijken stand, zoo niet voor alle ingezetenen van
"~ederlandsch-Indië, dan tocb voor alle niet-Europeanen ? Wanneer de kosten
" h1er~~.n weerhouden, kan naar besparing door Yereenrnudig'ing wo rden gestreefd,
"terw1JI men ook de aangiften voorloopig slechts voor enkele klassen (b. v. de
"Vreemde Oosterlingen , de Inl. ChrisLenen en den Inlandschen adel) ver plichtend
"en voor de overigen faknltatief kan stellen .
"Laat ons hopen, dat het spoedig zal gebeuren, want de bu rgerlijke stand
"is een voornaam vereischte voor r echtszekerheid.''
lT

De. door Mr. Nederbu rgh l1ierboven besproken e n de verder daarop
belrekkrng helibende Slaatsblnden zijn ]der opgen omen.

Voorschriften betreffende het houden van registers van den
Burgerlijken Stand onder de ln landsche Christenen
in Nederlandsch-lndië.
Het r eglement op bet houden der registers van den burgerlijken stand
voor Christenen en J oden in J:\ederlandsch-Iudië in Stbld. 1828 No. 50,
hoewel, zooals J\fr. Lion op blz. 1282 van zijn Nederlandsch-lndische wetboeken terecht aanteeken t, niet fo1·meel is inget1'olclcen, kan als vervallen
worden beschouwd volgens de aanteekening Yoorkomende i::i de Indo
Ncdcrlandsche wetgeving van Bodewijnse en Van Soest, deel I blz. 574,
luidende: vervangen doo1' het 1·eglemmt op het houden dei· 1·egisters van den
bu1·ge"fijlcen stancl voo1· cle E tt1'upeesche en daa1·mede gelijkgestelde bevolking
in N .-I. (Stbld. 1849 No. 25.) Ook kan dit ten aanzien van den burgerlijken
stand voor de I nlandsche Christenen gezegd worrlen door bet bepaalde in
Stblcl. 186± No. 142, dat hieronder volgt.

Slbld. 1864 No. 142 ( Koninklijk e geedkeuring Stbld. 1865 No. 07)
zooals h e l is gewij zigd bij Slbld . '1885 No. '185.
Is goed gevond en en verstaan te bepalen:
Dat on verminderd h et recht der Inlanclsche Christenen , om zich aan
de voo rscl 1riften omtrent het houde1:!_ cle_.!:_Eegisters van den burgerlijken
stand in Nederl andsch-Inrli ë Le onrlerwer~n , op p laatsen waar zoodanige
-In landscl1e Cbris tenen ge\'c-sli gd zijn, hel hoofd van geweslelij k of p laatselijk
bestu ur bevoeg·d is een pe rsoon aantr.wijzen lol het houden rler registers
van de geboorten, hu we lij ken, echtscheidingen (Stbld. 1885 No. 185) en
sterfrrcvall
en onder voornoemde Cbrislenen.
D
Dat de registers zullen worden gehouden volgens model door het
h oofd van ffewestelijk of plaatselijk bestuur voor te schrijven, en daarvan
al le zes m~w.nden a fschriften zullen moelen worden ingediend bij het
plaatse lij k bes tuu r, ten einde aldaar Le worden bewaard.

Slaatsblad 1907 No . 253. Ingeval krach lens h et aan Christen_:-Inlauders
voorbeliou de 11 recht. (Stbld . '1851 No. 70, '1864 No. '1 42 en _188v No. '1 85)
om zi ch aan de voorschri f'Len omtrent hel honden de.1_· reg1sters van den
bu rge i·lij ken stand voor Eu ropeanen en claa1:mede gel1.J kgestelcle pe rsonen
in Nedel'lanclsch-Indië te ondenYerpen, aangifte van de geboorte van e_~n
dl ffeclaan " ·ord t in de ak te tevens vermeld dal de ouders z1Jn
· d
1<111 \\"01' 0
"
'
Christen -Inlanders.
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Reglement voor de lnlandsche Christenen in het Gouvernement
der Moluksche Eilanden op het aangaan van huwelijken.
Staatsblad 1861 No. 3. Zooals het is gewiJzigd bij de S taatsbladen
'1897 No. 113 1898, N o. 158 en 226, 1000 N o. 208, '1902 No. 41:4
en 1904 N o. 328.

Dat hij, in over weging genomen hebbende de noodzakelijkheid, om
ten vervolge (1) van de publica tie van 1 December 185'1 (St bl. No. 70)
eenige nadere bepalingen vast te stellen ten aanzien van het aangaan
van huwelijken door de Inlandsche Christenen in het Gouvernement der
Moluksche Eilanden (2) zoo on der ling als met Europeanen of derzelver
afstammelingen.
(1) De woorden ~ten ver volge van de publicatie van 1 December 1851
eenig e nader e bepalingen vast te s tellen" zijn minder goed g ek ozen; "met
in trekking van de publicatie enz.'' zouden beter op hun plaats zijn , daar Stbld.
1851 No. 70 als ver va llen moet worden beschouwd, door Stbld . 18Gl No. 38.
(2) T hans de r esideutiën Amboin a, Ternate, en M:cnado; wat de twee

laatstg enoemde r esidentiën b etreft, zie Stbld. 1866 Xo. 139 en 1864 1\o. 128.
De in Stbld. 1861 No. 38 vastgestelde bepalingen omtrent h e t aan gaan
van huwelij k en door de Inlanclscbe Christenen i n het Gouvernem ent der
Moluk sche Eilanden zijn bij Stb ld. 1874 No. 63 van toepassing verklaard
op de r esidentie T imor .
Buiten d e r esidentiën Amboina , T ernate Menado en Timor is de voltrekking van bet huwelijk der Inlandsche Christenen n iet dool' stellige
wetsbepalingen gereg eld. Wel k unnen de hoofden van gewestelijk of !Jlaatselijk bestuur per sonen aanwijzen voor b et houden der regis ters van de n
burger lijken s tand van Inl. Christenen en hebben zij dit hier en daar
g edaan; ook zullen zij door hun bevoegdheid om de modellen dier regis ters
vast te stellen op de wijze van voltr ekking eenigen invloed ku~n en o~ fenen ,
maar de voorwaard en voor de voltrekking vast te stellen , ligt bu~ten de
hun in Stbld . 1864 No. 142 toegek ende macht. De adat der Inl. Christe nen
zal wel op de m eeste plaatsen godsdien stvoor gangers aanwi~zcn als d e tot
voltrekking b evoegde personen, maar deze opdracht k an met worden beschouwd a ls aan de wet te zijn on tleend.

Heeft goedgevonden en verstaan :
Te arresteeren het na vol gend Reglemen t voor de Inlandsche Ch ri stenen in het Gouvernement der Moluksche Eilan den op he t aan gaan
van huwelijken zoo onderlin g als me l Europeanen of derzelver afstammelingen (Bij Stbld.1874 No. 63 toepasselij/c verklaarcl op de ?'esidenlie Timor ).
De onder de ar tikelen geplaatste aanteek eningen zijn over gen omen uit
de Memorie van T oelich ting op di t r eglemen t dat door de n Gouverneme nts? ommissaris :.\fr. Du Cloux was ontwoq ien , voor k omende op de bladzijd en
33 t/m 45 van het "Privaatrecht der Inl. Christen en " door l\Ir. J. A. N ederbu rgb.
Het cursief gedrukte gedeelte der aanteekeni ng en is van laatstgenoemden rechtsgeleerde zelf.
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. Art. 1. Alle personen, tot de lnlandsche christen bevolking behoorende, die onderling een wettig huwelijk willen aangaan, zullen in persoon
daarvan aangifte moeten doen aan den ambtenaar, belast met. het civiel
best uur de r woonplaats van eene der par tij <m, en aan dezen ambtenaar
opgave doen van hunne namen, voornamen, ouderdom, berot:lp en woonplaats, zoomede van de namen en voornamen hunner ouders, onder bekendstelling of deze al dan niet overleden zijn, als ook van de namen
en den ouderdom der kinde ren, buiten echt door hen verwekt, met uitzondering van d~genen welk in overspel of bloedschande zijn geteeld, en,
bijaldien eene of beide par ttien reeds zij n gehuwd geweest, alsmede de
namen en voornamen van hare vorige echtgenoot.
Van de eor ste tijden onzer vestiging heeft de formaliteit om aangifte
van een voorg enomen huwelijk bij E uropeesche amb tenaren te doen onder
de I nl. Christenen plaats gehad. Niets is natuurlijker dan dat de a.s. echtgen ooten bij de ge wone opgave van naam, voornaam enz. nog voegen die
b~nner onder:; en opgeven of deze, al dan niet zijn overleden.
De opgave der namen en van den ouderd om van de reeds door ben
verwekte kinderen is noodzak elijk, ten einde dezelfde door het voltrekken
van het huwelijk k un n en gewettigd wor den.
Uit cle 7·edalctie zou men opmaken, dat dit m ·tilcel voo1·sch1"i;jft opgaaf
van cle vo01·7cinderen, ook die niet rondt1·ling'' zijn verwekt door cle a.s. echtgenooten. 'Pe mee1· bestaat hie1· 1·eden toe om de uitzondering, voor cle in overspel of bloeclschande geteelden gemaakt. Die iiitzondering, imme1·s, wm·e overbodig
als de gemeenschapp elijke 'l:óó1·kinde1·en bedoeld wa1·en, die - tenzij het voo1'genomen huwelij k niet kon plaats vinden - niet ov<wspeUg of althans niet
bloedschennig kunnen zijn. Deze van de bepaling vm·lc1·egen incl1·uk is echte7'
01V uist: de opgaaf der vóórkinderen strekt ?lijlcens ' t .bo"!enstaande om ze doo~:
het opvolgend huwelijk der ouders te wettigen, en dit is alleen denlcbam· by
k incle1·en van beiden.
I n m·t. 10 is dit thans duidel{flcer uitgedrukt, mam· men verzuimde m·t. 1
dam·mee in overeenstemming te b1·engen.

Art. 2. De ambtenaar, belast met het civiel bestuur, bij wien deze
aanrrifle geschiedt, zal zich hierop doen overleggen de navolgende stukken:
0
a. de acte van geboorte of de doopak te van ieder der aanstaande
. ·
echLgenooten ;
b. eene onderhandsche akte, houdende toestemmmg van den va~er of,
bij ontstentenis van dezen, van de moeder of van den persoon, die na
het overlijden der ouders op dat oogenblik de aanstaande echtgenooten
ver zor rr t en opvoedt.
n :ze toestemming kan ook bij de akte van aangifte zelve worden
gegeven· ;
f d h ·d
d
e. mgeva l de vader , de moeder o .. e e1 e ou ers
. van eene
t..
"n overleden de akte van overhJden van deze,
IJ endzIJd 1 te vad overlijden van den vodgen echtgenoot of
eac
lï1 fd
echts~heiding, ingeval van tweede of volgend huwe [) c, o e op

der pardie van
d
aartoe
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strekkend verzoek van den r echter bekomen vergunni11 g om een lweede
of volgend hu welij k aan te gaan, ingeval er gewich lige vermoedens van
ove rlij den van den vorigen ech tgenoot bestaan.
Indien, n a de verleende verg un ning, doc l1 vóó r liet aangaan van een
ander lmwelij k, de afwezige mocht opkomen, of iemand het behoorlijk
bewijs van deszelfs leven inbracht, vervalt de verleende vergunning van
rechtswege.

onverzorgde kinderen aantrekken eu zich met hunne opvoeding belasten,
in welk geval de vaderlijke macht over die k inderen als het ware op die
verzorgers overgaat.
"Da t bij verhindering van hem of haar, die de toestemming tot het
aangaan van het voorgenomen huwelijl~ ' g~ven moet, deze met het verleenen
van een schriftelijke toestemming volstaan kan, behoeft geen betoog; ik
heb om n iet in herhalingen te vervallen, hier slechts van een onderhaudsche
akt~ gesproken; hoedanig derzelver vorm ziju moet blijkt later. " Men zie
art. 3 sub h, waar de vorm is voorgeschreven.

Na het aan gaan van een an der huwelij k, heeft de a fwezige recht, om
ook van zijn e zij de een ander huwe lijk aan t e gaan; ·
e. de akt en van geb oo rte of de doopakten der door de aanslaand e
echtgenoot.en r eeds venvekte kinderen·
'
f". (Stbld. 1897 No. H3) de toestemming
voor milit airen tol het aangaan van een huwelijk vereischt.

Ook hier is de 1·edalctie m:i. niindm· juist en zal men haC11· niet te lette-1·lijk
moeten opvatten. Althans ik houd het e?· voo1-, clat men - hoewel feitelijk een
onde?·lictndsche akte van toestemming is voorgesclweven en schi;jnbaC11' elke ande?·e
dam·cloor is uitgesloten - niet heeft bedoelcl het geven van toeste?nming bij
authentieke akte onmogelijk te maken, maar alleen : ock ondei·handsche akten
toe te laten, mits voldoencle aan cle in m ·t. 3 s ub h gestelde eischen.
Ad. c.

Ad. a.
De .?verlegg!ng der bij § a van dit a r tikel v ereisch te stukken kan gemakkehJk gesclueden. Ik l;esc bou w deze overlegging als een b oof<l vcreischt e,
d~ar ~.ulks a lle verkeerde opgave van namen of voornamen voorkom t en,
b1J tw1Jfel, bet onderzoek naar de waarheid vergemakkelijkt.
Wann eer e1' geen geboorte- of doopakte 'is en deze dus oolc niet !can wonlen
ov~rgelegd, zou het huwelijk, letterlijk genomen, n'iet lr:unnen plaats hebben .
Dit geval !can z ich o.a. vo01·doen, als clie akten b.v. do01· branll, zijn verl01·.-n
geraakt j oolc wanneer de a.s. echtgenoote een onclwisten-Inl. vrouw 'is en , rnet
een Uhristen-Inlande-1· frouwencle, de bepalingen moet vol.1en clie voo1· den
laatste gelden (Stbld. 1898 No. 158 a?·t. 6) . In lleze gevallen zal men niet te
streng moeten vasthouden aan de w oo1·den. A1·t. 2 zegt wel "zal zich cloen
ove-1·leggen", mam· becloelt daarb~j ~zooveel mogelijk en noodig".
Zoo is de ove1·legging de1· su b b verm elde akte natzturl~j"lc niet nooclig, wrmneer
de a.s. echt,qen ooten geen toestemming behoeven (zie m·t. 3 s ub h) j z oo oolc za l
d~. ove1·legging_ cle-1· sub c vermelde ak te van ove1·lijden di!cwijl,s onmogelijk zijn,
b1J ontstentenis van een 1·egister van akten van ove1·lijden voor den landaanl
cler ouder s va n cle aanst aanden. E u1·opeanen zullen 'in zoodanige gevallen m .i .
kunnen volstaan met een akte van bekendheid of een beè"ecl'igde ve?·kla1'ing als
~edoeld in m·tt. 72 en 73 B. TV.j ten opzichte van In landers zullen cle hie1·
in m·t. 2 bedoelde bestu1·encle mnbte11a1·en z ich wel moeten tevreden stellen mf't
~nvulling van het ontb1·elcende do01· inwinning van informaties of sclwiftel1(J ke bescheiden .
Ad. b.

~e toestemming bij § b vereiscbt is geheel str ookende met de volksb_egnpl?.en ~n gewoonten der Inl. bevolking d ezer gewesten . Volgens haar
ziensw!Jze 1s geen huwelijk van een onmondig en onverzorg d ki nd denkbaar z~nder die toestemming, ja zelfs gaat de mac ht der ouder s of dergenen,
door wie een k ind is verzorgd en opgevoed, zoover, dat deze hun bet rech t
geeft om, ongeacht d en wil van het kind vrijelijk over deszelfs ha od te
beschikken.
'
·
. Voogden in den zin van onze wetgeving bestaan onder deze Ju l. bevolk in g
m et, maar daaren tegen wil het volksgebr uik, da t bij over lijden van de
~uders, ~f wan neer deze niet in staat zijn in de behoefte hunner kindere~
e voorzien, de naaste bloed- of aanver wanten in de eer ste plaats en, bIJ
ontstentenis van dusdanigen , vreemden zich het lot der acbtergeb leven c

De b ier o-evorderde akte van overl\jden der ouders is natuurlijk alleen
noodio- a ls :ij, in leven zijnde, hun toestemming hadden moeten geven,
m. a.b w., wanneer bun kind dat gaat huwen nog niet meerderjarig is.
Vergelijk art. 71 B. W. sub 5°.
Ad. e.
Ju het l e ontwer p ontbreken de woorden "of de doopakten'', die op
voors tel va n den P. G. werden ingevoerd.
§ e is daarom noodzakelijk, wijl het de a.s. echtgenooten zal weerhouden om bet aanwezen van door hen buiten huwelijk met elkander verwekte kinde ren ui ~ valsche schaamte te verzwijgen . Vooral te Amboina,
waa r een zoo grout vooroordeel tegen dusdanige kinderen bestaat, is zulks
allern oodzakelijkst en zal hierdoor natuurlijk niet meer, zooals nu dikwerf
het geval schijnt te zijn, aan deze kinderen een g edeelte der nalatenschap
hunne r ouders ontbonden worden."
Wannee1· rle a.s. echtgenoote niet tot de Em·upean1:,n beho01·t of dam·mee
is gelijkgesteld zal e1' van cle voo1·lcinderen i n clen 1·egel geen gebo01·teakte. en
clikwi}Ls ook g~en cloopalcte bestaan, d~a1· de ouclei·s met cle1~ duop zullen hebben
ewaêht tot ll'nn feitelijke samenleving tegenoi:e1· cle bwtenwe1·eld cloor een
.
.
finwelijlc zou zijn gereclitrnm·cligcl.
f "0 dCi nig geval is moeilijk te voldoen aan den eisch 'tn m ·t. 2 sub e
1li - ~ l 'cle? dat zal echter m 'i het hmuel-ijk mogen plaats htbben niet
ge,stel r,. o zo1ti '. . l , acmhef van ~rt 2 bedoelcie ambtenaar zal, clitnlct mij,
a / ee11 maar c e in c e
·
cl
7 d
·t
ook
kunnen geen gebooi·te- of cloopa_k ten wo1· en oi;erge eg__; nie ,'!1.iogen
u:Pi e?·en cle opgaaf van de vóó1·kinclcren i1z ••cle akte van lm1:°elyksaangift~ op
fr, fiemen en dacwcloor hun wettiging mogely/c te maken . A1 t. 10 toch sp1eekt
'
1.
t g estelde" vom·!cincleren. (Zie het boven ad a aangeteekende).
cilleen
van c.te "1 be1.,enc

0

dt

c

Ad. f.
Deze bepaling is ingevoegd bij Stbld. 1897 No.113. Vergel. art. 71ten8°B.W.

Art. 3. Zooals hel is gewijziyd bij S_t_acitsulad_ 1904 No. 328. Alvorens
l en van de akte van huwelijks-aangifte over Le gaan, zal de
tot het opmac
.
,
b .. h t voriD" al'lik el o-enoemcle ambten aar zich ove1 lu1tien.
0
IJ
e d a 't cc
1 .1·on oo·n~an· oen vollen ouderdom .van achllicu jare~1 en de
ei.
jo11 g-e doch tel' dien van vij ftien jaren heeft bereikt;
.(J"

•
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b. dat ? e aanstaande echtgenoo ten elkande r niet beslaan i n de opgaan.de of m de nederda lend e linie, het zij door wettige hetzij door onwettige geboorte of door aanhuweliikin
a·
:J
0'
c. dat zij niet zUn bl'oeder of zust er, wettig of onwe ttio·;
d. dat zij niet zijn schoonbroeder of sch oonzust er, we ttfcr of' onwc LLi o"
e. dat zij zijn oom of oudoo m en nicht of achternicht dan wel mo~i
of oudmoei en n eef of achte rneef, wettig of onwettig.
'
Even wel zal de Gouverneur-Generaal, om gewich tirre redene n van
het verbod, in dit a rtikel onde r le tt. a d, en e verme ld, di~)ensa tie kL;nuen
verleenen op een zegel van een gulden en vijftig cent.
f. dat bij een t weede of volgend h uwelij k na de ontbindin O' va n liet vorirr
huwelij k van de..aaustaande echtgenoote, d.ri~ h ond er d dagen ~erloopen zijn~
g. dat parl1J en elkandel' uit vriien
wil en zond er eeuiaen
d\\ërnolo l
:J
0
0
ecbtgenooten aannemen ;
·
h. dat, bij aldien de aanslaanrle echtaen ooten den oude rdom va n een
en t":'~ntig ja.~en niet h ebben bereikt, de ~ader of, b ij ove rlijden . de moede!'
of, b~J . overl~Jden, der ou ders, de pe rsoon, door wien pa rtij en op dat
oogenb hk wor den verzorgd en opgevoed, t o t het aangaan van be t huwelijk
hunn e toestem ming hebben gegeven ; - deze t oest emming m ag oo k h~j
een e ond erbandsch e in de Maleisch P. taal t en ove rst aan van h e l clo rpsof negorij hoofd opgem aakte en ge teekende akt e wor den ver leend .
De gewilde.. over tuiging kan zich d e a mh tenaa r , aan wien de aangifte
van he.~ h?-wehJ k geschiedt, gemak kelij k verscha ffen . Bij twijfel h oort hij
natuurl1Jk rn de eerste plaats de hoofden.
Ad. a.
D~ ouderdom van 18 en 15 jaren, welke tot bet aangaan van een
h~welIJk gevorder d wordt, i:i niet te boog gesteld. Op een vroeger en leeftijd
d ~t toe te staan kan, b ij een zoo d ebiel geslacht als dat der Inl. bevolkin g ,
met dan nadeelig zijn.

Dit m·gwrnent komt mfj voo1· niet overwegend te zijn. Zoo de clebiliteit
"!an . ee71:. 1·as een vertragende invloed 7can hebben op cle geslachtsr!]'pheicl, dan
is dit b'IJ het I nlandsche aangenomen clat dit clebiel 1·s, toch zelce1· niet het gewl.
I n het . belr:i.ng van cle echtgenooten ·is het zelm· dat zij niet al te}ong t1·onwen,
maa1· in cltt opzicht is het zaalc veel ctan het inzicht dei· oude/'s oce1· t11 late11,
want wannee1· cle toestanden c:n zeden eenmaal meebrengen, riat de lieden jong
t7 ·ou1-'!en, clan zou de wet, clo01· hie1·actn bezwaren -in den wey te leggen, onwillel~eu7·ig de onzedelijkheid lcnnn en l>ev01·de1·en . Vele I nlanders plegen hun lci ndei·en
Jong te doen huwen, om hen te behoeden '1;001' de geva1·en in een klimaat als
het I ndische voo1· personen zonder veel ~w1·eel wem·standsver mogen verborulen
7fin ~iet ongehm.'!.de l~'Ven, naclat cle natuw· in rlit opzicht ûch doet gecoelen .
.et is natuw·lylc niet gewenscht clat het huwelijk geo01·loofcl w01·de aan nog
niet clam·voo1· geschikte pei·sonen · maw· in Incl'ië kon men ?;eiliq den leeftijd
stelllen op 14 ja1·en voo1· v1·ou~en en 16 jm·cn i;oo1· mannr:n. Niels he/et de
1
ruc ei:s hun uithuwei~j!cing, al is die leeftv"ct bereikt nog ·at uit te stellen.
·1i J~ier
• van Inlanders in het ulgemeen.
'
l0 vengens
..
s1n-:e/ic ic
Of äe hie1· gestelde
eeftvd van fo en 18 Jet1·en in de flfoluklcen bezu;am· oplei:ert, is mij niet belcencl.
w.

Ad . b, c, ,l en e.
Bij de Inl. bevolking, evenals bij . ~e meeste Europeesche natiën bestaat

in het a lgemeen een afkeer van htn~e~!J ken tusschen bl~~d- en aanverwanten .
Mochte n onverhoopt zulke ver eemgmgen n oodzak eh.1~ worden . tussch~n
personen bij §§ cl en e opgenoemd, dan zal zulk~ door middel van d1spen sat1e
kunuen worden toegestaan. cl en e wor den b1e1· al.leen genoemd, doordat
a eerst later is iu o-evoecrd tengevolg e eeoer opmerk mg_van den P . G., dat
ook van den sub ~ ges~el den eisch dispensa tie mogelijk moet zijn.

Ad. g.
Dat de vrije eu ongedwongen wil van par tijen bij het aangaan van
dusdai1 ige ver eenigio gen op den voorgro ~d staan moet,. staat ~ast, en. ~aar
wegens de begrippen der !nlanders op dit i:un t dusda~1 g vere1~chte b.IJ een
m indeij arig kind overbodig wordt g~acht, ka ~ men met te zo1gV?ld1g op
de na levin o- van dit voorschrift toezien, als zunde daar enboven die volksbegrippen :'t rij dig met hunne begrippen als Christenen.
Ad. h.

§ h heb ik gemeend noodzakelij~ te moeten. OJ?nemen, ten einde eenen
term te hebben wanneer die oudorl1Jke macht emd1gt.
H ier heb ik den vorm voo rgeschreven, waarin eene onderbandsehe
ak te" moet zijn opgemaakt om van kracht te zijn . Aan dit vereischte kan
ook gemak kel\j k door bela ng hebbenden worden voldaan.

Art. 4 . Zooals het is gewijzigd bij Staatsblad 1904 No. 328. Nadat
al de bij de vorige a rtikelen voo rgeschreven e foi·maliteiten zullen zijn in
acht genomen en opgevolgd, zal de amb ten aar voornoem?., onder .bekends lell in 0o· van clan-, maan d en jaar van rle gedane buwehJks-aang1fte,
een e ak te o pmaken ° in tegenwoo1;digheid van twee getuig~~ ' hetzij . n~
b eslaanden of vreemden, manspersonen, den ouderdom van een en t wintig
jar en ber eik t hebbende.
·
Bij deze ak Le zullen a l de overgelegde en vereisch te hesch eideu
worden aa nrrehaald en omschreven en zal dezelve, na gedane. voo rlezino- en ov;rbrenging in de taal, door de compareerende partij en en de
.'<'
door p "u rtii~ en
getuio-en
en den ambtenaar voo rnoemd
ge Utgen
Vel'st"an
c<G
)
. )
!)
t

wo rde n o nderleekend.
-t
aan bo-i.fte treedt als het ware
voo r de buwelüksakte
in
<
1· l .d
t
t ..
D e al,... e van
daarom
heb
ik
de
tegenwoorc
1g
1c1
van
wee
ge
mgen
tl?
p1aatds el~ i·-1
g·eacbt. d it strookt ook geheel met de gewo.on te der
l11er noo lkincr
za ,e 1·1'die geenc
'
' overeenk omst van ecmg
· aan b e l~n g oi:. voorn
· l
Inl. bevo 1;-jt
ldig zoude achten wanneer er geen getmgen blJ tegengeen ~rnwe..,.J ge .
'
woor dig geweest wa1en.

Art. 5. zoocils het is aangevuld bij cle Slaalsblaclen 1900 No . 208
No. 444. De akte van lwwelij ks-anng if'Le behoorlijk zij nde opge-

09
en '19 ~
. t l·ericl zal meero-enoem cl e amutenaar aan de aanstaande
m aak1 en ge ee ' cloor
' hem onderteekencl
"
IJew ·lJ·S a 1·geven. 11ouclen de 1lutrne
echf 0o·enoo tc11 ee n
1· 1 l
• .... men
mi tsr:raders verlof aalt den leeraa r o se 100 meester,
namen en voor l1c•
'
"
· l
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daartoe bevoegd, om van het voorgenomen huwelijk op twee achtereenvolgende zondagen afkondiging v an den kansel te mogen doen.
Staatsblad '1900 No. 208. De afkondigingen he bben pl aa ts in eene
kerk van het kerkgenootschap, waarto e de be ide aanstaande echt gen ooten
beltooren. Indien beide part~j en niet behooren to t een zelfde kerkg~n oo l
schap, geschieden de afkondigingen te ge lijkertijd in eene kerk van het
eene en in eene kerk van h et andere kerkgenootschap.
Staatsblad 1902 No. 444. H et Hoofd van plaatselijk besl uur is bevoegd om, uit h oofde van gewich lige r edenen, vrijstellin g te Ye rleenen
van het doen der tweede hmrelijk s-afkoncliging, zu llende l1ij · \'Crplicl1t
zijn om binnen acht clagen aan he t Hoo fd van gewestel ijk beslnur loc
t e zenden een afschrift van he t besluit van vrij stelling uncle r opgave der
gronden, welke tot het verleen en daar van hebben geleid.

Art. 6. Zooals het is gewijzigd bij cle Staatsbladen '1900 No . 208 en
1902 No. 444 en 1898 No. 22tl. Wanneer de huwelijks-a fk ondig in gen beh oo rlijk hebben plaats gehad en zonder verzet zijn afgeloopen, zal de
leeraar of schoolmees ter, daartoe b evoegd, tol h et volt r~kke n van het
h uwelij k mogen overgaan, doch niet binnen den tijd va n driemaal vier
e n twintig uren na de laa tste huwelijk s-afkondig ing.
Het huwelijk wordt vo ltrokken in de kerk, waar de a fk ondi gin gen
hebben pl aats gehad, en in geval de a fk ondi g in gen zij n gesc hi ed in twee
kerken van verschillende kerk genoo tschappen, in die, welke de aanslaande
echtgenooten daartoe zullen aam-'ïijzen.

Art. 7. Zooals het is gewijzigd bij cle Staatsulad '1900 No . 208. Het
verzet t egen een voorgenomen huwel~j k geschiedt, met vel'melclin g der
redene11, door eene verkla rin g aan e.en Lot de in ontvangs tneming daarvan
bevoegd leer aar of schoo lm eester van he t kerkgenootschap, in welks kerk,
of van een der beide kerk gen oo lsc bappen, in welker kerken h e t huwelijk
is afgekondigd. Van dat verzet zal door don leeraar of schoolmeest er,
aan wien de verklaring is gedaan , claclelijk kennis wol'den gegeven aan
het H oofd van p laatselijk bestuur, da l iuge val het hU"welijk in l wee verschillende kerke n is afgekonrligcl, vau het verze t terstond mededeeling
doet aan den leeraar of schoolmeester van he t ker kgenootschap, bij hetwelk de verklaring niet is gedaan.
Ingeval van verze t za l hel deu leerareu of schoolmeester s niet ge'
oorloofd zijn , tot de voltrekking
van het huwelijk over te gaan dan op
een schriftelijk verlof, daartoe door den in h et eers te lid genoemden
ambtenaar verleend.
lJ~j ..m·t. 7· en 8 tee/rent de l e Mem. v . 'J'oel. aan : "Als er ve1·zet is, mag
natuU11·l1/}k cle p'l'edilcant of schoolmeester de wcmnle daa1-vctn niet beoo1'd eelen,

en clam·om lteb ilc zitlks aan het lwof<l van het plaatselijk bestuu1· als den
bevoeg<len rechte1· opged1·agen. Dat dit . zonder. vorm van p1·oc~s en in het
hoogste 1·essort aan hem is. ove,,.gela_ten, is geschwd ?.m qeen onno.odig oponthoud
te v e1·001·zalcen en alle chicanes, die zoo gemalckelyk in het m 'i dden geworpen
kunnen wo1·den, te voo1·komen .JJ
·
In a1·t. 7 hebben de woo1·den "daa?'toe bevoegd" geen zin. Ze zijn w e1·ktiiigelijlc ove1·genomen i;an art. 5, 6 en 9, wam· ze doelen ?P des sclwolrnecste-rs
be~oegdlicid om de afkondig_ingen te d? en en het huwel.1Jlc te. voltrekk~n, _en
willen niet zeggen "tot stuiten bevoegcl . Men leze diis. dom den bet? okken
leeraar of schoolmeester''.
.
.
nam·toe bevoegd'' in art. 5 en volgenden ziet op de bevoegdheid, vnn
01(,ds "den chl'istenlee1'aa1· en, bij ontstentenis van dezen, den schoolm eestl]?' toegekend o1n cle huwelijken lce1·kelijk te volt?-eklcen. Zie Stbld. 1835 No. 43, 1851
No. 70, 182.J- No. 19a (a1·t. 46).
1

Art. 8. Alle geschillen over de stuiting van een huwelijk zullen zonder
vorm van p roces en in h et hoogste ressort door het hoofd van het. plaatselijk
bestuu r voornoemd worden beslist, na alvorens belanghebbenden te hebben
geh oo rd en na inge,-ronnen advies van den regent of het districtshoofd.
Art. 9. Het huwelijk door den leeraar of den schoolmeester, daartoe
bevoen·d zijnde voltr okken, zal deze daarvan aanleek ening houden in een
claarl;e 'best emd r egister, van h etwelk maandelijks een uittreksel aan het
li oofd van !iel plaat selijk bestuur zal moeten wor den ingezonden, welke
a mbtenaar op ontvangs t van hetzelve gehouden is, op den kant der akt e
van huwelijk s-aangifte, te zijnen kantore bewaard blijven de, van de voltri:kking van het huwelijk aanteekeniug t e houden en daarvan aan de
nieuwgehuwden een bewijs, geschreven op een zegel van een gulden en
vijftig cent, uil Le r eiken.

Art. 10. Alleen de bij de akle van huwelijksaangifte bekend gestelde
door cle aanstaande echt gen ooten onderling builen huwelijk verwekte
kinderen wo rden door de voltrekking van het huwelij k van hunnen vader
en hunne m oeder gewettigd.
li
·
de woo1·den alleen'' en "dooi· de aanstaande echtgenooten
D ~ g'~ ct;,1'siveer in het
l e "ontwe1·p n iet v oo1· en werden ingcvoegcl n aa1·
onder~1'11:g
cwame7ni ' pmerlci??g van het IJof, dat 1111·. clu Cloux in het l e
0
1 • rl
aa11 leidwg van
· t ee:oe äoet iiitkomen dat a zleen d e 1rm
e-i·mi, weUce d 001· d.e
ontwm·p "n iet gen _."eg1·i•nr; verwekt ziin cloo1• het op volgende lrnwelijlc lmnn e1·
as
. en verzuim de
" ·i' n a?·t.1 d ezelf''d
. . g aan t e brengen.
· · eclltgenoo
t · en
cl oni"
·den "• .M
, e wy..ztgm
oudei·s gei~edt iu, ,i~ei 0 ·n dei·ling veiwelclcen" is m in de1· j itist, m aar cle becloeling
D e wit 1"u1c1ang "
is duidelijk.

Art 1. Behalve het bij artik el bedoeld ~~ewijst en dele b~b· artikd·~l d3
1
· d.
t ie zullen all e akten en bewu zen, en eze enoo ig ,
bedoelde is1)ensa
op oncrezeoeld papier en behalve de onkosten der
"·ord en o·esc1ireven
b
"
1
l
"
moeten \\'orden op 0rremaakt en ver eenc.
1oos
zeo-els
kos
te
b
19

n
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Dit is in den geest der thans op dit stuk bestaande bepalingen
en uithoofde de meesten niet in staat zijn meerdere kosten te voldoen
aldus geredigeerd. Men moet het aangaan van e1m wettig huwelijk zooveel
mogelijk in de hand werken en dit is met deze bepaling beoogd.

Artt. 12 en 13. Deze artikelen 12 en '13 zijn ingetrokken bij Staatsblad
1898 No. 159, hetwelk luidt:
Dat Hij, in verband met de bij het J(oninlcli:J°k besluit van 29 December
1896 No. 23 (Indisch Staatsblad 1898 No. 158) tot stand gekomen 1·egeHng
op de zoogenaamde gemengde huwelijken, cle intrekking noodig achtende
van eenige artikelen van . het bij de ordonnantie van 24 Mei 1861 (Staatsblad No. 38) vastgesteld reglement, en voorts geb1-uilc wenschende te maken
van bevoegdheid, Hem verleend bij artikel 6, alinea 2, van dat J(oninklij Ic besluit;
Heeft goedgevonden en verstaan:
Ten eerste: In te trekken de artikelen 12 en 13 van het bij de ordon dantie van 24 Mei 1861 (Staatsblad No. 38) vastgesteld "Reglement voor de
" lnlandsche Christenen in het gouvernement der Moliûcsche eilanden op het
"aangaan van huwelijken, zoo onderling als met E iwopeanen of' derzelve1·
,,afstammelingen", welk reglement, bij de ordonnantie van 20Feb1·ua1·i1874
(Staatsblad No. 63) mede van toepassing verklaard is op de Inlandsche
Christenen in de residentie Timor en Onderhoorigheden.

Art. 12 (nieuw) toegevoegd bij Staatsblad 1902 No. 144). · De leer aar
of schoolmeester bedoeld in de artikelen 5, 6 en 7 die:
a. de afkondiging doet, bedoeld in artikel 5, zonder het in dat artikel
omschreven verlof-,
b. over gaat tot b et voltrekk en van het huwelijk:
1e. voordat de huwelijksafkondigingen behoorlijk hebben p laats gehad
en zonder verzet zijn afgeloopen, of
2e. binnen den tijd van driemaal vier en twintig uren na de laatste
afkondiging;
c. nalaat dadelijk aan het Hoofd van plaatseUjk bestuur kennis te
geven, dat hij een verklaring heeft ontvangen, houdende ver zet tegen
een voorgenomen huwelijk;
d. na ontvangst van de verklarin g houdende verzet tegen een voorgenomen huwelijk, of, indien bij hem de verklaring niet is gedaan, na
ontvangst der mededeeling door het Hoofd van p laatselijk bestuur van
een . ge~~an verzet, overgaat tot de voltrekking van een huwel~j k zonder
scbnfte1J,Jk verlof van dien ambtenaar ;
word t gestraft met geldboete van v~jf en twintig tot drie h onderd
gulden en, bij herhaling, indien hij is Europeaan of een m et dezen gelijkgestelde, met gevangenisstraf van één tot zes m aanden en indien b~j is
met dwaiwarbeid
buiten den
Inlander of een met dezen gelijkcrestelde
0
0
ketting van één tot zes maanden.

Vordering tot echtscheiding tusschen lnlandsche Ch ristenen
op de Moluksche Eilanden (conflict van attributie).

Besluit dd 0 . 7-8-1868 No. 13.
Bijblad 2192.
Gelezen:
'1e. het request gedagteekend Amboina 25 Mei 1868, van den Inlandschen burger Y. M. en bijlagen, waaruit blijkt:
dat de requestrant in Oktober 1867 voor den gewonen Landraad te
Amboina eene rechtsvordering beeft ingesteld, strekkende tot ontbinding
van het op 28 Juni 1857 tusschen hem en de Inl. Christen-vrouw
Jakoba M. ?"esloten huwelijk, met bepaling dat het in September 1858 uit
dit huweiijl~ rreboren kind Jemina zal verblij ven bij hem, eischer;
dat die ;echtbank bij vonnis van 28 November 1867 zich onbevoegd
heeft verk laard van die rechtsvordering kennis te nemen op grond dat
in rreyofrre art. 8 van het H.eglement voor de Inl. Christenen in het
G;uver~ement der Moluksche Eilanden op het aangaan van huwelijken
zoo onderlincr
als met Europeanen of derzelver afstammelingen (Stbld. 1861
0
No. 38) al!e geschillen over de stuiting van een hmve~~jk in het hoogste
ressort worden beslist door het hoofd van het plaatsehJk bestuur en het
er alzoo voor o-ehouden kan worden, dat de bedoeling des wetgevers is,
dat ook de ken~isname en beslissing der zaken van echtscheiding tusschen
Inl. Christenen behoort tot de bevoegdheid van dien .a~btenaar, ver~1its
t h ten opzichte der Europeanen zoowel van de stmtmg des huwelIJks,
a~~ de vordering tot echtscheiding, alzoo v~1~ beide wordt kennis genomen
door dezelfden rechter, den Raad van Justitie;
.
dat aenoemd vonnis bij arrest van den Grooten Landraad te Amboma
van g Maart 1868 is bekrachtigd uit overweging, dat 0~1der de zaken,
· b" de wet beschreven zijn te behooren tot de kennisname van de
d Je
IJ
}"} . t
l .
Landrad en in de Molukken, ontbinding van Jrn:.ve IJ c me genoemc 1s;
dat adressant zich daarop met zijne vordermg gewend heeft tot del,1
Resident van Amboina, doch dat ook deze hoofdambtenaar zich bij zijn
besluit van '19 Mei 1868 No. 1558 onbevoegd heeft verklaard daarvan
kennis te nemen, behoorende zijn inziens de vordering tot echtscheiding
niet tot die zaken, die krachtens art. 2 al. 2 van het reglement op de
rechtelijke organisatie uit ha ren aard of krachtens wettelijk e bepalingen
ter beoordeeling staan van he l administratief g·ezag;
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verzoekende de adressant eene beslissing te n emen met opzicht lot
den rechter, die bevoegcl is van voornoemde vordering kennis te nemen;
2e. de missive van den Procureur-Gener aal biJ. het Hoocraerechtshof
"" daarbij te
van Neclerlandsch-Indië, van 29 Juni 1868 No. ·1289-1389,
kennen gevende: dat onderwerpelijk aanwezig is een negatief conflict
van attributie- tusschen de rechtelijke macht en het administratief gezag,
waarin, ingevolg-e art. 82 No. 2 van het Rebcreerin o·sreo·lement in verband
~
'
tl
"'
'
met Stbld. 1849 No. 61 en art. 57 in fine van de Instructie van h et
Hooggerechtshof van Nederlandscb-lndië van 18-19, door den GouverneurGener aal zal moeten worden beslist dat die beslissin g n aar h et inzien
van hem, Procureur-Generaal zoodanig zal moeten zijn, dat de Landraad
bevoegd is van de zaak kennis te nemen ;
dat dit oordeel berust op de volgende gronden :
? at volgens art. 78 al. 1 van het Reglement op h et beleid der regeenng van Nederlandsch-Indië onder anderen alle twistrredinaen over
"k
b
v
b urger l1J e rechten bij uitsluiting behooren tot de kennisname van de
rechtelijke macht;
dat een geschil betrelfencle de ontbinding van een huwelijk en b et~~[ende het doen verblijven van het uit dat huwelijk gesproten kind
bIJ dengene die de ontbinding vordert, is een geschil over burge rlijke
rechten;
dat toch ook onder de Inl. Christenen in. de Mol uksche Eilanden
het huwelijk is eene burger lijke handeling, die zich niet uitsluitend
beweegt op kerkelij k gebied; immers reeds onder het gezag der OostIndische compagnie die Inl. Christenen in huwelijkszaken onderworpen
waren aan een speciaal voor diP. zaken ingesteld rechterlijk co llege, dat
door de commissarissen tot de overname der Molukken in h et leven
werd teruggeroep~n en door den Gouvern eur der Moluksche Eiland en
van eene instructie werd voorzien ·
dat ook bij het Reglement in' Stbld. 1861 No. 38 speciale person en
(leeraars of schoolmees ters) zijn aangewezen om het huwelijk te vo ltrekken
en dat daarbij onderwerpen worden geregeld, waarvan de r egeling achterwege had kunnen en moeten blij ven, wanneer de wetgeve r het huwelijk
deP Inl. Christenen in de Molukken alleen uit een zuiver ke rkelijk, niet
oo.~{ uit een burgerlijk oog·punt wilde beschouwd hebben, terwij l zulks o.ok
bliJ kt uit de omstandigheid dat in art. 2 la. cl van het R eglement in
Stbld. 1861 No. 38 mede gesproken word t van de akte van echtsch eidin g
van het vorig huwelijk, waarvan we l geen spra ke zou kunnen zijn, wanneer
de wetgever de bedoelde huwelij ken niet ook beschou wde uit een burgerrechterlijk oogpunt, aangezien toch de Kerk geen e echtscheiding kent;
dat mitsdien het onder werplijk geschil behoort tot de kennisname
van de rechterlijke macht;

26B
De Raad van Nederlandsch-Indië gehoor d.
Is goed gevonden en verstaan:
Te beslissen, dat de rechterlijke macht bevoegd is, om kennis te
nemen van de rechtsvordering door Jan M. , van beroep. timmerman,
woonachtig te Amboina, ingesteld tegen Jakoba M., zijne huisvrouw, en
strekkende tot ontbinding van het tusschen hen ·bestaand huwelijk, met
verkla ring dat het uit dat huwelijk geboren kind, genaamd Jemina, zal
verblij ven bij den eische1·.
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Verbetering van akten in de registers van den Burgerlijken Stand.

Staatsblad 1836 No. 16.
.. Ee1·stelijk. In het al gemeen vast te stellen, dat de bepalingen, ver vat
b1J de a rtt. ~-5 tot 30 van het r eglement op het houden der r egisters van
den burgerhJken stand (Stbld. 1828 No. 50) bet rekk elijk de verbelerin g
der akten, ook toe~~sselij k zullen zijn op al le verkeerde opgave van namen,
voornamen, aandmdmgen van personen en dagteekenin gen in de cloopboek_en voor het amaner en van het voor zegde r eglement, door' de onderscheidene geestelijken gehouden, met dien verstande, dat a lleen zal kunnen
worden gelast, de verbetering van heto-een daarin verkee rd creboekt is
en geenszins dat daarin worde ingeschre~en, hetgeen daarin niet is vermeld, veelmin, dat een geheel ontbrekende ak te worde opgemaakt.
Staatsblad 1837 No. 40.
Eerstelijk enz.
Ten tweede. Bij wege van ampliatie der r esolutie van den 23 F ebru a ri
'1836 No. 10 (Stbld. No. 16) te ve rklaren:
~at de daarbij ten aanzien der verbetering in de doopboeke n gemaakte
b epal_mgen , ook van toepassing zull en zijn, zoowel op de voor h et in
werkmg komen van het reglement op den bur crerlijk en s ta nd door de
on derscheidene geestelijken gehouden trouwboeke~, als op de door doodgravers opgemaakte sterf- of cloodlij sten.
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Ar t. 28. In geval van hoogr-r beroep zal het Hooggerechtshof gehouden
zijn de consideratien van den Procureur-Generaal te vorderen, die daarbij
tevens een afschrift van bet b ericht, door den fiskaal aan den Raad van
Justitie gediend, zal overleggen. ·
Art. 29. W anneer de personen, ,·velke door den rechter ger oepen
zijn om op het gedane ver zoek te compareeren, zich geene partij hebben
gesteld, of wanner,r het verzoek verleend is doór het Hooggerechtshof,
gelijk ook wanneer het verzoek bij den Raad van Justitie is toegestaan,
doch zonder dat degenen, die op de geordonneerde comparitie zij n opgekomen
van hun recht van hooger beroep hebben gebruik gemaakt, zal de dispositie door den ambtenaar van den burgerlijken stand ten verzoeke van
dengene, die dezelven bekomen hebben worden overgeschreven in de
loopende registers.
De arnb lenaar van den burger lijk.en stand zal voorts daarvan binnen
acht dagen, kennis geven aan den fi skaal bij den Raad van Justitie, die
zorgen zal dat daarvan op den kant van de inschrij ving, welke moet
verbeterd wor den in de beiden dubbelen der registers, waarin dezelve
geplaa l.st is, op eenige eenparige wij ze en overeenkomstig het voorschrift
worde melding gemaakt.
In het lichaam der inschr ijving zelve mag nimmer eenige verandering,
bij voegin g of cloorschrapping worden toegelaten.
Art. 30. De toegestane verbeterin g zal aan niemand kunnen tegengeworpen wor den clan aan diegen en welke dezelve hebben ver zocht, of
op het gedaa n verzoek voor den rechter gecompareerd of daartoe geroepen
geweest zijn en hunne erfgenamen.
Bewaarplaats der registers vroeger gediend hebbende tot het inschrijven der akten van
geboorte of doop, van huwelijken en overlijden.

Staatsblad 1828 No. 50.
Art. 25. Wanneer in de namen, voornamen of aanduidin gen van de
person
van den burrrerliJ.
ken stand O'enoemd
eeni(l'e
d
. en, in de registers
~
b
0
,
b
walmg beeft plaats geh ad, mag de verbet ering daarvan door de belangh ebbenden verzocht worden bij den Raad van Justitie van he t r essort
waar de r egisters g·ehouden zijn.
Art. 26. De Raad van Justitie zal op dit ver zoek m oeten vorderen
het sch riftelij k berich t en de considera tiën van den fiskaal bij denzel ven
en zal voorts daarop hooren de naaste vrienden, mitsgade rs allen welke
kunnen geacht worden bij het nie t ver leenen van dit ver zoek eenig
belang te hebben.
Art. 27. Het verzoek zal niet v;orden ver leend t enzij duidelijk b lij ke
van de begane dwaling.

Sla1itsblacl 1836 No. 46.
a. Dat al zoodanige boeken, registers en andere stukken, bestemd
tot bet insch rij ven der akten van geboor te of doop, van huwelijk en van
uverlijden en g·ehouden tot op het tij dstip, dat het r eglement op den
b nrgerlijken stand, gear res teerd bjj besluit van 18-6-1828, No. 35 (Stbld.
No. 50) is begonnen van kracht te zijn, in geheel Neder landsch-Indië
zu ll en worden over gebracht ter Griffie van de raden van Justitie, onder
wier r echtsg·cbiecl de gemelde boeken, registers of stukken gehouden zijn.
v. Dat de griffi ers bij gemelde raden zullen zor g dragen dat de overbr enging van de bovenbedoelde hoeken, registers enz. onverwij ld tegen
behoorlijk bewjjs worde bewerkstelligd, welke amb tena ren alsdan uitsluitend tot de afgifte van extracten uil dezelve, bevoegd zullen zijn.
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Ontheffing van de lnlandsche Christenen te Toegoe (ommelanden van Batav ia)
en te Depok (afdeeling Buitenzorg) van de verplichtingen, voorgeschreven
bij het reglement op het houden der registers van den Burgerlijken Stand ..
Staatsblad 1840 No. 2.
Eerstelijk. Met wijziging, in zoo ver van de bepalingen voorkomende
in het besluit van 23-0-1829, No. 25 (Stbld. No. 93) de Inl. Christenen
te Toegoe (ommelanden van Batavia) en te Depuk (afdeeling Builenzorg)
uit aanmerk ing van plaatselijke omstandigheden, te ontheffen ge lijk geschiedt bij deze, van de verplichtingen, voorgeschreven bij het reglement
op het houden der registers van den burgerl1jken stand. (Stblcl. '1828 No. 50).

Ten tweede. Te bepalen :
Dat in verband tot den inhoud der resolutie van 6-1-1829 No. 20,
aan de Inl. Christenen te Toegoe en te Depok zal worden vergund, de
aanteekeningen wegens de zaken bij den burgerlijken stand verhandeld,
te doen op de wijze, als is voorgeschreven bij art. 46 van het reglement
op het Binnenlandsch Bestuur te Amboina. (Stbld. '1824 No. 19a.)
Dat derhalve in den vervolge, van de geboorten, huwelijken en sterfgeva llen onder de Inl. Chr·istenen te Toegoe en Depok van elke plaal s
door twee aldaar woonachtige persouen, door het pl aatselijk bestuur
daartoe aan te wijzen ieder afzonderlijk lijsten zullen gehouden wol'den,
volgens model door de plaatselijke autoriteit voor te schrijven van welke
lij sten elk e zes maanden, afschriften aan bet plaatselijk bestuur zullen
moeten worden ingediend, ten einde aldaar te "·orden gedeponeerd en
geregistreerd, met b epaling nochtans, dat het de Christenen voornoemd
zal vrijstaan om zich, des verkiezende, aan de bepalingen van het reglement
van den burgerlij ken stand te onderwerpen, met last mitsdien op de betrokkene ambtenaren van den burgerlijken stand hen tot dat einde toe
te laten. (Zie T. R. XXI V, 120.)
(De meeste vragen bij het besluit in Stbld. 1829 No. 93~ gesteld en
beantwoord, hebben haar belang verloren door het reglement in Slbld. 1849
No. 25, dat het reglement van S tbld. '1828 No. 50 h eeft vervangen.)
Staatsblad 1824 No. 19a.
Art. 46. De Regenten zullen zorgen, dat door de schoolmeesters der
Christenen, be4oorlijk lij sten worden gehouden van de bevolking der negorijen, van de huweliJ"ken lO(Jeboorten en sterften > die daar voorvall en l volaens de
modellen, die thans bestaan of in het Yervolg zulllen worden voorgeschreven.
.. In de negorijen, in welke geen Christen-schoolmeesters of geestel1Jken gevonden worden, zullen de voormelde lij sten door de Reg·entcn
zelve, of een der oudsten, gehouden moeten worden.
~

GEMENGDE HUWELIJKEN.

REGELING

op de zoogenaamde GEMENGDE H UWELIJKEN.

Koninklijk besluit dd 0 • 29 December 1896 No. 25, afgekondigd in Indisch
Staatsblad 1898 No . '158, en volgens Ind. Staatsblad 1898 No. 160
in werking getreden op den 1en Septeniber 1898.
1

Overwegende, dat de noodzakelijkheid is gebleken om, behoudens
he t bepaalde bti de wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap
(Ned. Stblcl. 1892 No. 268), voor Nederlandsch-Indië regelen te stellen
ten aanzien van huwelij ken tusschen personen, die aldaar aan een verschillend recht zijn onderworpen;
Hebben goedgevonden en verstaan :
Met intrekking van art. 15 der bepalingen omtrent de invoering van
en den over gang tot de nieuwe wetgeving (lnd. Slbld. 1848 No. 10), de
volgende bepalingen vast te stellen :
Art. 1. Huwelijken tusschen personen. die in Nederlandsch-Indië aan
een verschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken

genoemd.
Art. 2. De vro uw, die een gemengd huwelijk aangaat, volgt staande
huwe lijk, publiek- en privaatrechtelijk, den staat van haren man.
Art. 3. Behalve in de gevallen bij art. 4 vermel d, behoudt de vrouw,
die een gemengd huwelijk heeft aangegaa~~ ook na de ontbinding daarvan, den door of tengevolge van dat huwehJk verkregen staat.
Art. 4. De vrouw verliest van rechtswege den door of tengevolge
van een gemengd huwelijk verkregen staat en daarmede de bevoegden verplichtingen, haar toekomende of op haar rustende krachtens
h ed en· o-e,rolcre dat huwelijk voor haar gelel en d reeh t, b.iJ·a ld.ien ZIJ·· na d e
18 t 1110
t>
•
1ontbinding
daarvan hertrouwt met ee~ man, die
aan een ander .recht
onderwo rpen is dan dat yan haar vorigen echtgenoot, dan wel bmnen

L
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het jaar na die ontbinding eene verkl aring aOegt, dal zij tot haar oorspronkelij ken staat wenscht terug te keeren .
Deze verkla ring heeft va n rechtswege ten gevolge, dat de vr ouw
terugkeert tot het r echt, waaraan zij onder wo qJen was voo rdat zij een
gemengd huwelijk sloot.

Art. 5. De in he t vorige artikel bedoelde ve rklarin g wordt afgelegd
voor he t Hoofd van plaatselijk bestuu r der woonplaats van de vrouw. De
verklaring wor dt door dezen amb tenaar in een daar toe bestemd r egister
ingeschreven en door hem zoo spoedig mogelijk ·openbaar gemaakt dobr
plaatsing in bet officiëel nieuwsblad.

Art. 6. Zooals het is

gew~jzigd

bij S taatsblad 1901 No . 348. ('1) De
voltrekking van gemengde huwelij ken geschiedt volgens het voo r den man
geldende r echt, behoudens de toestemming de r aans taande echlgenooten ,
welke steeds word t vereiscbt .
(2) W anneer echter dit recht geen persoon vor der t door wien of te
wiens overstaan het huwelijk voltrokken wordt, moet de voltrekking geschieden ten overstaan van het h oofd der ingezetenen van den landaard ,
waartoe de man behoort, of d iens weti3g1;il vervanger, en, bij ontstentenis
van zoocl:mig hoofd, ten overs taan van het hoofd van de wijk, het dorp of
de kampong, waar het huwelij k voltrokken wor dt.
(3) Vordert het evengenoemde recht geene schr iftelijke huwelij ksakte,
dan is bij, door wien of te wiens overstaan het huwelijk vollro kk en worcll,
ver plicht om daarvan zoodanige a kte op te maken overeenk omstig een door
den Gouverneur-Generaal vast te stellen model.
(4) Indien die persoon niet kan schrij ven, wo rdt de a kte in geschrift
gebr acht door een, door het Hoofd van he t plaatselij k best uur, daartoe
aangewezen persoon.
(5) W anneer de vrouw tot de Eu r opeesche of daarmede gelij kg-estelde
bevolking behoort, is hij , door wien of te wiens overstaan he l hmvelijk
vo ltrokken wordt, gehouden om de daarvan opgemaak te akte binnen een,
bij ordonn antie te b epalen, termijn Le zenden aan den ~mbtenaa r van den
burgerlij k.en stand in het ressor t, waar he t huwelij k voltrokken is. Deze
akte wordt door den ambtenaar van den burgerlij k.en stand in een afzonderlij k daartoe besteind register ingeschreven en bewaard.
De in deze alinea bedoelde 01·donnantie is vastgesteld bij Staatsblad 'l. 902
No. 113. luidende :
Heeft goedgevonden en verstaan:
Ten eerste. Te bepalen, dat cle opzending de1· huwelijksakte bedoeld in
de vijf de alinea van cirtikel 6 van hel ](oninklijk besluit van 29.Decembe1· 1896
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No. 23 (Stbld. '1808 No. '158), zooals dat cwtikel luidt ingevolge het
K oninklijk besluit van H) Juli 1901 No. 38 (Stbld. No. 318), moet g_eschieden
binnen twee maanden na de voll?'elcking van het h1iwelfjk.
B ij gebreke hiervan wordt de persoon, do01· wien of te wiens ove1·stacin
het huwelijk voltrnklcen is, gestraf t met eene geldboete van v#f tot vijf en
twintig giûden.
H uwelijksakte1i als bedoeld in alinea 1, waarvan de opzending met het
oog op het ve;·vallen op 26 September 1901 van het bepaalde b'?j Ten tweede
van de ordonnantie in Stbld. 1898 No. ·159, mocht zijn nagelaten, zullen
alsnog vóór 1 Mei '1 902 aan den betrokken mnblenam· van den burgerlijken
stan d moelen 1no1'den opgezonden. Niet-nakoniing hiervan wo1·dt gest1·aft met
eene geldboete, als in alinea 2 is aangegeven.
Ten tweede. Deze ordonnantie treedt in werking op 1 Maart 1902.

Art. 7. Zooals het is gewijzigd bij S taatsblad '1901 No. 348. (1) Een
gemengd huwelijk kan niet worden voltrokken, te11zij vooraf blijkt, dat
ten aanzien der vr ouw, voor zoover haar persoon betreft, voldaan is aan
de voo rsch riften of vereischten van he t voor haar geldend recht, wat betrefl de hoedanigheden en voorwaarden, ·welke gevorder d worden om het
hu welijk Le kunnen aangaan , zoo mede de formalileiten, welke vóór de
voltrekking daarvan moeten plaats hebben.
(2) Verschil van godsdienst, landaard of afkomst kan nimmer als bele lsel Legen het huwelijk gelden.
Stbld. 1901 No. 348 A1·t II:
De wettigheid van het gemengde hiiwelijk eener Chineesche vrouw v661·
de inwerkingtreding van dit besluit (Stbld. 190-1 No . 34.S Art. 1) gesloten,
kan niet worden betwist op grond van het ontbreken eene1· verklciring, voldoende aan het 2e lid van m·t. 7 van Stbld. 1898 No. 158.
(3) Ten bewij ze dat, uit hoofde der bij hel eerste lid van dit artikel
bedoelde voorschriften of ve reischten tegen de voltrekking van het huwelijk
rreene bezwaren bestaan, moet eene verklaring op ongezegeld papier,
"kosteloos worden afgegeven door- dengeen , die volgens het voor de vrouw
geldende recht, te harer H·oonplaats mel de voltrekking van huwelijken
belasL of daartoe bevoegd is. Wanneer wodanig persoon volgens het voor
de vrouw geldende recht ni et bestaat, zal de bierbedoelde verkla1'ing worden
afrrerreven door het hoofd der ing-ezelenen van den land aard, waartoe de
0 "
~
vrouw behoort, ot, bij ontstentenis van zooclanig hoofd, door een door hel
hoofd van het plaatselijk besluur van de woon- of verblijfplaats der vrouw
aan te wij zen deskundige.
A1·t. 7 al. 3. D e verklm·ing wo1·dt dus afgegeven :
Je. cloor degen en, die volgens het voo1· de u1·ouw gelclencle 1·echt te hcwe:r
woonplaats met de 'l·olt1rekking van hitweli;jlcen belast of dam·toe bevoegd is.
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Voo1· m·ouwen die den llfohammedaanschen goclsdiens.t belijden doo1· pe1·sonen
aangewezen op den voet van Stbld. 1904 No. 212, waa1·bfj is bepaald dat tot
het sluiten van huweli;jken tusschen cle Mohammedanen alleen bevoegd zijn de
dam·toe door het Hoofd van gewestelfjk bestuur aangewezen pm·sonen;
2e. Als de persoon volgens het voo1· cle v1•ouw geldende recht niet bestaat
do01· het hoofd der ingezetenen van den Lanclaa1·d wam·toe de v1·ouw behoort,
b.v. voor Ohineesche m·ouwen, dooi· het Hoofd (111ctjoor, kapitein, luitenant
of wiJ'kmeester) de1· Ohineezen
3e. In het laatste geval door een doo1· het Hoofd van plaatselijk bestuur
van de woon- of vm·bli,jfplaats der v rouw aan te wijzen deskundige. Hierondm·
kunnen gem·acht wo1·den vm·klaringen ten aan zien de1· I nland.sche christenm·ouwen, op plaatsen waar nog geen personen op den voet van Stblcl. 1864
No. 142 jo. 1885 No. 185 ziJ·n aangeu:ezen tot het houden van regi$te1·s van
den burgerlijken stand ·vo01· I nlandsche Oh1·istenen. De tot dus vm·1·e do01·
p·edikanten en pastoo1·s, die dam·toe niet op de aangegeven wijze zijn aangewezen, afgegeven vm·kla1'ingen, nam· het heettP. volgens het gewoonte 1·echt ,
zijn onwettig.

heden en voorwaarden, welke gevo rderd worden om een huwelijk te
kunnen aangaan.
Art. 11. Kinderen, geboren uit gemengde huwelijken, welke voltrokken
zij n onder het vroegere recht, volgen publiek- en privaatrechtelij k den staat
van hunnen vader.
Art. 12. De· staat der in het voiig
uithoofde van gebreken in de trouwakte
gem is eener zoodanige akte, niet worden
uilerlijk bezit hebben van hun staat en
vrouw hebben geleefcl.

(4) Indien die persoon niet kan sch rij ven, geldt het vierde lid van
artikel 6.
(5) De verklaring in bet 3e lid van dit artikel bedoeld, verliest van
rechtswege hare kracht indien het hu welijk n iet binnen het jaar na de
afgifte daarvan is gesloten.
Art. 8. Ingeval van weigering om voormelde verklarin g af te geven,
beslist de gewone dagelijksche rechter der vrouw op het daartoe strekk end
verzoeksch rift van de belanghebbende of van de belan ghebbenden, in het
hoogste ressort, zonder vorm van proces, omtrent de a l of niet gegrondheid der weigerin g.
Indien die rechter de weigering ongegrond verklaart, treedt diens
beslissing in de plaats van de verklaring in het vorig artikel bedoeld.
Ten opzichte van deze beschikking geldt het bepaalde in de laatste
alinea van het vorig artikel.
Art. 9. Zooals het is gewijzigd bij Staatsblad 1902, No . 31'1. Hij , die
tot de voltrekking van een gemengd huwelijk overgaat, zonder dat de
yerk lari_ng vermeld in het derde lid van artikel 7, dan wel de rechterlij ke
beschikking, bedoeld in de voorlaatste alinea van hel vorig artikel, is
overgelegd, wordt g,estraft met een geldboete van hoogstens vijftig gulden.
Art. 10. Gemengde huwelijken aangegaan buiten Nederlandsch-Inclië,
dan wel in een gerleelte van Nederlandsch-l ndië waar het Inland sch
zelfbestuur nog bestaat, zijn van waard e, indien zij gesloten zij n naar
den vorm, gebruikelijk in het land waar de voltrekking heeft plaats
gehad, mits geene der partijen gehandeld hebbe teg·en de voo rschriften
of vereischten van het voor haar geldend recht, wat betreft de hoedanig-

r

artikel bedoelde kinderen kan,
der ouders of zelfs wegens het
betwist, indien de kinderen het
de ouders openlijk als man en
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H et rnodel dei· akte bedoeld bij alinea 3 van artikel 6 van deze 1·egeling is
vastgesteld bij /Jtbld. 1898 No. 161 en gewijzigd bij dat van 1900 No. 303
en 1901 No. 349.

JJ1·ie moclellc11 dei· 'in alinea 3 i:an m·tikel 7 bedoelde verklaringen cifgcgeven
dooi· cwto1·iteiten belast met de volt1·elclcing can lrnwil?jkcn colgens het voo1' de
vro1iw ,r;elclcncl 1·ecli t, die duor ecnigc ambtenai·ni vcin den Bw·r1crlU!."e11 stancl in
het rcsso·1·f van den H.aacl van Just·1tic te Batavfo c11 P iidang wm·clen aangenomen
en wam·op voo1· zoovm· beleend door die ?·ecllt banlcen geene beme?·lcingen werden
gemaakt doe ü c Il ie1· volgen.

Heden den (1) .. . . verschenen voor mij (2) . .. . te (3) ... . (4) .. .. oud (5) .. . .
v a n beroep .... (6) .... won ende te (7) .... zoon van (8) , ... en (9) ... . oud (5) .. . .
van beroep (6) .. . . wonende te (7) . ... d ochter van (8) . .. . welke personen m~j
verzochten tot d e voltr ekking van hun vuorgenomen huwelijk over te gaan, tot
welk einde mij is ter band gesteld (10) .... w elk stuk a a n deze akte is gehecht.
En hebben vervolgens de be ide gemelde p erson en verklaard, dat zij e lkander
aannemen tot echtgenooten, waa rna gemelde personen door mij zijn verklaa.rd
'door den echt te zijn vereenig d .
E n is hierva n opgemaakt d eze a kte, en na voorlezing (11) .. . . onderteekend .... (12).
N.N.

N.N.
N .N.

(1) Dag, maand en jaar voluit i n letters.
(2) Naam en c. q. ook voornamen, voluit geschreven van dengene door wien of te wie ns
overstaan het huwelijk voltrokken wordt, met verm elding van zijn ambt of hoedanigheid.
(3> Naam van de plaats waar het huwe lijk voltrokken wordt.
(4> Naam en c. q. ook voornamen, voluit geschreven, van den aanstaand en echtgenoot, met
vermelding van den landaard, waartoe hij behoort.
(5) Ouderdom, voluit geschreven.
(6) Aard van het ambt, of beroep dan wel, naar omstandigheden de woorden van beroep vervangen door die van zonder beroep.
(7) Naam van de woonplaats, en van het gewest tusschen haakj es.
(8) Namen en ç. q, ook voornamen der ouders, met vermelding of zij al dan niet overleden
zijn, en in het laatste geval, ook hun beroep en laatste woonplaats.
(9) Naam en c. q. ook voornam en, voluit geschreve n, van de aanstaande echtgenoote, met vermelding van den landaard, waartoe zij behoort.
(JO) Verklaring van dengege die, volgens het voor de vrouw geld end recht, te harer woonplaats
met de voltrekking van huwelijken belast of daa rtoe bevoegd is, dat ten aanzien der vrouw voor
zoover haar persoon betreft voldaan is aan de voorschriften of vereischten van het voor haar
geldend recht, wat betreft de hoedanig heden en voorwaarden welke gevorderd worden om een
huwelijk te kunnen aangaan zoomede de formaliteiten, wel ke voor de vol trekking daarvan moeten
plaats hebben dan wel :
de besliss ing van den gewonen dagel ijkschen rechter der vrouw, die daa rvoor in de plaats treedt.
(11) Stbld. 1901 No. 349. Wanneer één der beide of beide de echtgenooten de Europeesche,
lnlandsche of Chineesche taa l waarin de akte is opgemaakt, niet verstaan moeten op de w oorden:
"na voorlezi ng", volgen de woorden "en voorhouding in de <Javaansçhe M adoereesche, Chineeschc,
Maleische enz.) taal."
Stbld. 1900 No, 303. Wann eer diegene door wien of te wiens overstaan het huwelijk voltrokken
wordt, in het geval bij het vorig lid bedoe ld, de taal waarin de voorhouding geschieden moet niet
machtig is en dus een tolk gebruikt, moeten op de woorden na voorlezing volgen de woorden :
en voorhouding in de .... taal door (voornamen en naa m va n den tolk voluit geschreve n.)
, (12) Stbld. 1900 No, 303. Wanneer een der beide of beide de echtgenooten of wel de tolk zoo
die gebezigd is, niet kunnen teekenen moet op het woord onderteekend o nmidd elijk volgen:
beha~~e door .. . .die verklaard heeft of: verklaard hebben) niet te kunnen teekenen als hebbende de
scfmjfkunst niet geleerd, (of als zijnde uit hoofde van ... , in áe ornogelijkheid om te teekenen ).

V e ?' k l. a 1· ·i n g v n n cl e n a m, b t e n et a 1· b e l a s t m e t 7i e t h o n d e n d e i1· e .r; ·i s t e 1· s t o t 71 e t i n s c h ?' ij v e n v a n g e b o o 1· t e n,
h ii w e l ijk en e n o v e ?' l ij d en u n cl e ?' de
I n /. et n cl s c h e C h 1· i s t c n e n.
De ondergetee kende, . ... , secr etaris der residen tie . . . " belast met h et houden
der register.:> tot het inschrijven van geboorten, h uwelij k en en overlijden onder
d e inlaudsche Chris:enen, verklaart mi ts d eze in voldoening aa n a rtikel zcycn
der regelin g op de zoogenaamde gem engde huwelijken opgenomen in staatsb lad ac httien honderd acht en n egen tig, nummer een honderd ach t en vijftig,
zooals he t is ge wijzigd bij staatsbla d n egentien honderd, nummer d r ie honderd
en drie <' Il bij stan.tsblad neg·entien honderd een , nummer drie honderd n egen en
vecr1ig, dat ten aanzien der in landsche Christen vrouw .... , voor zoovu· haar
persoon b etreft, vol d~ an is aan d e voorsch r ifte n of vercischten van b et voor
haar g-elde ud recht wat betre ft d e hoedanig heden en voorwaarden, we lke gevorde rd worden om een huwelijk te kunn en aa ngaan, zoomede de formaliteiten , welke voor de voltr ekking daar van moeten plaats hebben.
. . . " den nege ntien hond erd en . ..
De Secretaris voorn oemd,
N.N.

V e1'1d111'i11g af'gegeven doo1· ee n .llo h ain e clet (tll sc ll c n p1"i 1; ste1"

Bnhoea sao ni ng perampoean ban gsa Bataw i na.ma .. .. djoega. bernnm[I. .. . .
iboenj a h erna ma . . ·. ~i n lrnj a b ern a ma . .. . oemoeruja sekira kira .... tn.hoen
ijnitoc perampocan koetika ini ticla ada walinja cl isi ni clan boeknn dia istri
kapada siapn. siapa, maka clibri soerat ini ak a.n djadi k aterangan kapaclanja
dj ikaloe ija sock a b erkawin rien gan oran g orang· Isla m tiadn, sangkoetnj n.
" " pada" " 19
Kadli di . .. .
(Handtee kening ).
Voor lega li::;a tie der bandteekening· van .... Loca11 kadl i te .. ..
De .\ ssistent He::;icleut ,·a n ... .
N.N.
H, van Houten, Burg. Stand.
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V e1·kla1·ing cifgegev en cloo1· er.n Chineesc h lfoofcl.

Bahocwa saorang perampoean bangsa tjina n ama .... terlahir di .. . . anak
dari ... . d a n dari. . . oemoer kira ki ra .... taboen ija itoe perampoean koetik a
ini boek an istri kap :1da siapa clan be r:rn.ngkoet paoet kapacla s iap a, mnka dibri
soerat ini akan dj 11 di katerangan k apadanjn , cljikaloe dia soeka b erk a wiu clcugan toean . ... tiada ~angkoetawnja .
.... pada ... . 19 .
Kapitan dari bang-sa tjina,
(Randteekening).
Gezien voor lega lisatie d er handteckening van den kapite in der Chinc,ezcn
te .. ..
De Assistent Hesident van ....
N. K .

Bepalingen betreffende de door de ambtenaren van den Burgerlijken Stand krachtens art. 6 , al. 5 . van de regeling op de
zoogenaamde gemengde huwelijken (Stbld.1898 No.158
jo. Stbld. 1901 No. 348) aan te houden registe rs.

Stciatsblad '1904· No. 279.
Dal Hij , he l noodig achtende bepalingen vast Le stellen betreffend e
de door de ambtenaren van den burgel ~i ken stand krachtens artikel 6,
ali nea 5, van de regeling op de zoogenaamcle gemengde huwelij ken
(S Ibid. ·1898, No. '1 58 juncto SLbld. '1 901 No . 318) aan Le houden regis ters;
Le lte nde op de artikelen 20, 29, 3·1 en 33 van h et Reglement op
hel beleid der Regeering van Nedel'landsch-Incliö;
Heeft goedgevonden en verstaan:
Te bepalen als volgt :

Art. 1.

Het door de ambtenar en van den burge rlijken sand, krach lens
het bepaalde bij a rl. 6, a l. 5, van de regelin g op de zoogenaamn c gemen gde buwelijken (Stbld. 1898 No. '158 junc lo Siblcl. 'L0Ul No. 3i8) aan
te houden r egist er, zal dubbel worden geh ouden .

Art. 2 . He l eers te en h et laatsle blad van h e l register moe len gekan Lteekend, en alle de overige genummerd en gewaarm erkt worden door
den PresidenL van den Raad van Justitie, of eenen door den daartoe Le
delen-eeren rechter.
In de residentiën buiteu Java en Macloera, binnen \relke geen Baad
van Jus titie gevesti gd is, geschieden cl e kanlleekening, u ummering e11
waarm erking door de r espectieve Hoofden van geweslelijk bes tuur.
(SLhld. 1905 No. 344.)
Art. 3. De ak lcn van inschrijving worden opgem aak t vo lgens !lel
aan cle:i:e ordonn a nlie geh echt model, en door den a rnblcnaa1· vuu den
bn r 0•rerl ij ken stand 011 clc rteeken d.
Do hvwelijk sakten \\"Orden ailn hel rngisler geh echt.

Art. 4. Wanneer eene vrouw, die vM r het slniten van een gemengd
huwelijk Lot de E uropeesche of daarm ede gelij kges telde bevolkin g behoorde, n a de on lbinding van dal hn welij k de b~j art. 1~ van Stlblcl . 1898
No. 158 bedoelde verk laring voor hel betrokken Hoofd van plnalsr.l\i k.
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bestuur heeft afgelegd, worcll daarvan doo r deze a utoritoil ken ni s gego vc11
aau den ambtenaar rnn den bu rgel'lij ken stand, die he t lu m elij k heeft
ingeschreven, ten einde van nie verk lari ng aanteekening Le doen op den
kant der akte van inschrijving.
Gelij ke aanteekenin g geschiedt door den Griffier van den Raad van
het tweede lid van ar tikel . ü dozel'
Justilie in het reo-is
v ler ' dat inrrevoio-e
0
ü
ordonantie ter griffie is overgebrach t.
De zorg voo r de eenvormige inschrijving is opgedragen aau hel openbaar
ministerie bij den Raad van Jus titie, aan li elwelk de ambtenaar van cle11
..,
burcrerliJ.ken
stand of de Griffier van nen Rand van .Tus lilie, op Java en
Mad oera binnen tien dagen na cle aanteekeni ng, en in <l e bu ilenbezillingon
zoodra mogelijk, daarvan woordelijk afschrift zendt.
Geene u ittreksels uit het register mogen worden a fgegeven, tenzij
daarbij wordt gevoegd de aanteekening, ' velke zicl1 op den kant rl or ak te
bevindt.
Art. 5.

De aklen van inscil rij vi1 1g wo rdeu acl1te1· elkand er in liet
r•egister opgenomen, zonder dat een een ig wit vak tussch en beid e mGg
worden opengelaten.
A 1 hetgeen bij de opma king der akten van inschrijving daari 11 1noc11t
word en doo rgehaald, tu sschen IJeide of op den kaut geschreyo11, moel
worden o-oedaekeurd
en 0o-e teekend, zullend e n iets biJ. verkorting of me l
0
0
cij f'ers rnogen worden uitgedruk l.
.
.
Na de voltooiing der akten mag daarin geenerhande venwdenn g
Plaa ts hebben, dun ten "oevolcre
van
ee11 duar loe strekk end vo1111is, hol welk
0
.
kracht van gewijsde heeft beko men.
Aanvulling en verbetering van he t .regis ter zullen ku nnen gescl1ieden
op den voet als voor registers van den burgelij ken stand is bepaald bij
ar tik el 13 en vol o·encle van liet BurcreliJ. k We tboek en ar likel 81-4 en
"
b
.
volge nde van he t 1·eglement op de burge rlijke rechtsvo rde n ng.
Het register wordt door den a mbtenaar van den burgerlijken
s tand op het eiude van iede r jaar afgos lolen.
In de maand Januari claaraanvolgende wordl door lu sschenkomsl van
het Hoofd van o-ewestelijk bes luur ee n der cl u bbelen van het regisler,
0
.
.
Legen afgifte van ee n schrif'leJijk bewijs van ontvangst, ter bewanug overgebracht ter griffie van deJL Raad van Ju stitie, terwijl he t and ere dubbel
ten kantore van deu am bten aar van den burgerlijken s tand ond er diens
bewaring zal blij ven berus ten. (SLbld. 1905 No. 314.)

melding van deze omstandigheid, afgesloten en opgezonden invoege afs
bij he l vorige artikel is bepaald.
Art. 8. Behoudens de voorschl"i f'ten van de vorige twee artikelen,
mag liet regis ler zonder rechterlijk bevel niet worden ver.pl a~tst.
W ann ee r cle rechter verplaatsing van hel loopende register gehlst,
zal do ambtenaar van den burgelijken staucl na de Leteekening van het
bevel verplicht zijn zich onmiddellijk van een vervolgregister te voorzien.
Art. 9. Nadat vervolgens de ambtenaar van den burgerlijken stand
hel ve rvo lgregis ler ingevolge artikel 2 heeft doen kantteekenen en waarmerken, slnil hij hel register, waarvan de verplaatsing is gelast, af met
rermeld ino· de r reden, waarom die afsluiting vóór het einde des jaars is
rrcsch
led e~1 vo ld oe t da<.tma on verwijld aan hel het rnchterlijk bevel.
0
Het ve rvolgregisler wordt steeds in all e opzichten beschouwd eon
rrehoel uil Le maken met hel register, waarvan het een vervolg is. Hel
~vordt dus ook aan het einde van het jaar afgesloten, alsof er slechts één
1·eo'ister
bestond.
0
Art. 10.

Wanneer de zaak, waarin het register heef't moeten dienen,
is nfge loopen, wo rdl dal regislel' overgebrachl naar de bewaa rplaats, in
artikel 6 aangewezen.
Art. 11. Indien het te voorzien is, dat hel loopende register geene
geuoegzam e ruimte aanbiedt om de akleu, die gedm ende het loopendo
jaar 110g te ven vacl1Len zijn, in Le sclll'ij ven, is de amblenaar van den
burgerlijk en stand \'erplicl 1t zich in tijds van een vervolgregister Le
voorzien en dal orn reenkomstig ar tikel 2 te doen kanlteekenen en
waarmerk en.
Hel Lweecle lirl van artikel ü is ook op clit ve rvolgregister van toepassing.

Art. 6 .

W anneer bij hol einde va11 het j aa r i11 lwl registe r gee11e
akten mochten ziJ·n in aeschreven wordl da l reo·iste r niettemin, met verArt. 7.

"

'

"'

Art. 12. Een ieder is bevoegd, zich door de bewaarders der registers
uilt1·ekse ls dnarui l te doen afgeven.
De uitLreJ<se ls zul len wanneer zij met d~ re.isiste rs ove reenstemmen
den President van den Haad van Justitie, of doo i· den rechter,
11 éloor
~ ie dezo u vcr vnngl, zijn gelegaliseerd. geloof" verdi enen lul op hel ~ogenblil~.'
dal de valsclil1eid daarvan, hetzij langs clo11 weg van s_t_rafr ordermg, he_lz1J
op de \rijze tiij de w~ttelijke bepalingen or de bnrged~Jke rechtsvordermg
vooro-eschreveH, za l z1J11 beweerd.
de plaalsen, bedoeld bi.i hel tweede lid van ::tl'Lik el 2, knn
de legalisa lie geschieden door hel IJoofd vau gewcslelijk Losluur.
(S ibld . 1905 No. 3'H .)

Op
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Art. 13. Men kan zoowel door geluigen, als door bescheiden bewij zen ,
dat een register nooit hcefL bes laan or verl ore11 is ge raak l, or wel dat
eene ingeschrevene akte daaraan oulbree kl.
In g-eval van ve rvalschin$!', ve randeri11 0 ve rscl1 eurinff vernie linfon' of
~
~
"'
"'
0
0
ve rd o11kc1·in g eener akte, heefL Ji el vonnis, waa rdoor van hel misdrijf
blijkt, de kracht, welke aan gewijsden in s ll'afzaken, ten · aanzien van
burgerlijke rech tgedingen, bij hel Burge rlijk vVet boek is toegekend.

«tndere, buit en clal gebouw, door het Hoofd van het gewestelijk bestuur
aan Le wij zen be\\'artrplaais. (S lbld. -1905 r o. 3'~~.)

Art. 14. De ambtenaar van den burgerlijk.en stand en and ere be·waard ers zijn, ieder voo r zooveel liem aangaal, aansprakelijk voor he l
richtig houden en l~e\r a r~~1 ?er registers. Elk e verandering, elk e ve rrnlschin g
in de aklen, elke rnschnJVrn g op ee u los b lad, mitsgaders alle overlredin ot~gen de rnorsch riften van deze ord onnantie begaan, Jrnnn en aan de par~
l1.1en gro11 d opleveren om tegen die am blenaren of bewaarders scliad evergnedin~ Le eischen.
Ingern.l rnn ove rlredi ng tr.gen de vonrschriften van deze ordon nan li e
begaau, kun11 cn di e amlJlena ren en bewaarders, vCH)r zoove rre claa.rl c<•·en
1iie l bij rle wellelijk e bepalin gen op li e t stra.l'reclil is voorzi en, doo r den
Raad van Ju stitie wo rd en ver\\'CZeJJ ill eene geldboete nie t Le boven gaande
de sr1111 ra11 li o11de rd gul den.
Op de" i11 list vorige li d bedoeld e ove rlredingen zijn van toepassing
de a1'll. 8U7 en volgenrl e vnn l1 el Hr.g letn<'nl o p cle IJ11rge rlij kc rechls;
Vul'fl(' l'Îllg.
Art. 15. Het Openbaar l\Ji 11is teri e ]Jij de Rad en va n fo slili c is vrrplicht de Ier g-1·inio 0Ycrgebracl1Le l'('gislers en de daaraan gcl1ccltl e
stukken lc onde rzoeken , 0 11 rn11 deszelfs IJevinding binn en de ee rsle zes
ma.: ut~e n Y:l n elk jaar prnces-ve rbaal op te mak en. Hel Openbaar Mi nisleri e is bevoegd inzage te nemeu van de dubbelen, welk e ui e l tel' griffie
lJerusle11 , doc h zo 11 de r dezelve Ic moge n ve rplaatsen of doen verplaa tse n.
In geval va11 ove rtreding of' mi srlri.i r za l het Ope111Jaar Mini slel'ie de
daa1·•ta11 :cl1u lui ge u ambtsl1 alve vc rvo lgeu.
l•:en ge:u 1l l1enli seerrl af'scli1·irt van hel bove11gemeld prnces-ve l'baal
va n bev i11di11 g \ru 1·dt duo l' li et Opcnl1aar Mi11is lel'i e IJi1111en acltl cl;1ge11
na de opm aki11 g i11gezo11den aa11 cle11 Prnc11reur-Geueranl bij Jwt Hoorr0
Gerechlsl1of.

insclirij ving der huwelijksakten en het stellen der
welke
m liet registers moe len geschieden, hebben
a:u1 lee ke11in ge n,
kosteloos pl::ials.
Art. 17. De

Art. 18. De amblenuren van den burge rlijken stand en andere bewaarders zijn g·e rechtigrl om, boven de kusten van· hel zegel, voor de
uit n·if'te van ui llreksels uit de regis ters een recht te heITen van /' '1 .-~

----

Art. 19. De registers, die vóó r de inwerkingtreding dezer ordonnautie tol iuscbrijvin g der akten van gemengd hmrnlijk zijn aangehouden,
1110ele11 nà de imrerkinglrecling door den ambtenaar van den burgerlij ken s tand onverwijld worden afgesloten.
Deze registers \\·o rden ver\'u lgens mel de daarbij belioore ncl e huw elijksak le11 overgebracht 11a;u· de gTifÎle van den Raad van Justiti e op de
w ~ize als hepaalil is bij arl. 6, nl. 2.
Art. 20. Het bepaalde b\i hel laatste lid van art. 5 zal mede van
toepassin g zijn Len ailnzi en van cl e in hel vo rig al'lik el bedoelde reg isters ;
znlks evenwel in et dien vers tande, rlal de ve rbelcrin gen en aanvullin geu
di er regisle l'S zich wllen moelen bepalen lol \\'erkelijk bestaand e in scl1rijri11gen eu ::ia11leekenin ge11, en alzoo gee nszins zull en mogen worden
uilgeslrckl tol de aanvulling van onlbl'ekeml e aklen.
Art. 21.

Deze ordonn:wlie ll'ec<ll in werking op ·l Juli ·1004.

M o cl e 1, be cl o e I cl bij a 1· tik e l 3 vei n cl e o 1· don n. anti e v an.
-1 Jiin.i 1904 (S taatsblacl No. 279) .
Heden deu (1) .. .. heb ik (2) .... ambtenaar van den burgerlijken stand
te (H) ... . on tvangen eene akte van vo lt rekking· van het huwelijk tusschen
cle(4) .. .. vrouw (5) . ... en deulnlauder (Chiu ees,Arabier ,Moor, enz. enz.)(6) ... "
welke a kte aau deze akte gehecht, luidt van woord tot woord als volgt:
(t i a t i u s e r t i o).
E n is van d e iuschrijving van gemelde akte van huwelijksvoltrekking
deze n.ktc opgemaakt en door mij onderteekeod.
N.N.
(1) Dag, maand en jaar voluit in letters.

Art. 16. Op de plaalse11, \\·aa i· de griffi e van den Raad van .Tus lili e
e11 lw.l kantoor ran rlP1 1 amlil c11aar van den burgerlijken s taud zicl1 i11
h e.tz~lld.c geho1m bev inden, z11Jl e.11 de', ovcl'ee11kornstig arl. ü, le d ier
g1·1ff1e 1nirpl·o
· ·s,e1s,
·' . c1:t(1c· 11.J·· 1~ 11a re
1 u11111<Lk1t1
· <• van l1 e l prn ceso . ~ men 1eg1
verba:tl , bij liet vo rig ttl'lik el lic>cl ocl d, \\·onl o11 ovcrg~IJracl1l 11 a;u' cr.11e

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Naam en voornamen van den ambtenaar van den burgerlijken stand voluit geschreven.
Standplaats va n den ambtenaar van den burgerlijken stand.
"
Landaard van de vrouw, nl. Europeesche of een der daarmee gehikgestelde Landaarden.
Naam en voornamen van de vrouw voluit geschreven.
Naam en c. q. voornamen van de man voluit gesçhreven.

LIJST

van de behandelde Staats- en -bijbladen, zoomede van
de wetsartikelen voorkomende in de verschillende

N.-1. Wetboeken en van het Reglement zelve.

Reglement op het houden der registers van den Burgerlijken Stand,
Stbld. 1899 No. 25, (8. S.)
Art. 1 Blz. 1 Art.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

1

1

Il

12
13
14
15
16

1

3
5
6
6
6
7.
8
8

1 Blz.
1

17
18
19
20
21
22
23
24

9

25

12
12
14
15
15
16
17

26
27

1

18
19
19
19
20
20
20
20
21
23

25
30
31
31
31
31

28

29
30
31
32

1 Art.

Blz. 1 Art.

33 1 32
33a
32
33b
32
33
34
1
35 1 33
36
33
37 1 34
38
35
39
35
40 1 38
41
40
42
46
42a
50
43
50
51
44
51
45

46
47
48
49

1 Blz. 1 Art.
1

53
53

50

51
52
53
53a
54
55
56
57
58
59
60

51

1

'

54
55
55
56
56
56
63
65
66
76
77
77
129

1 Blz. 1 Art. 1 Blz.

160
77
160
78
161
79
80
161
161
81
82
162
162
83
84
164
85 1 165
165
86
87 1 169

73
74
75
76

134
138
141
144
149
152
153
154
155
157
158
159
159
159
160
160

§.

Blz.

§.

29
30
31

161
164
242
242
243
243
26

36
37

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

1

Toelichting op de modellen, (T.)
§.

1
2
3

4
5
6

7

Blz.

§.

1 Blz.
1

1
5- 6
1
1 7, 6, 10
1 10. Il
17
16

8
9
10
Il
12
13
14

'

18, 20
22
24
38,39
39
39
51

§.

15
16
17
18
19
20
21

Blz.

§.

40
52,53
55
56
64, 65,66
69, 72, 73
79

22

1

23

24
25

26
27
28

1

Blz. 1
135, 139
144
150
155
158
159
160

32
33
34
35

..

1

Blz.

41, 43
7
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Staatsblad van Nederlandsch-lndië, (Stbld.)
Jaart. iNo.

Blz.

1824 19al 272
1828 50
270
1829
1833
1836
1836
1836
1837
1839
1840
1840
1847
1848
1849
1849

272

93
24
16
17

x
270
163

!Jaar!. No. · Blz. !Jaart. No.
1859

56

1860
1860
1861
1861

1852
1853
1854
1854
1854
1854
1855
856

10

236
236
85,268
236

36

38
76

1862 127
236
46 33, 27 1 1864 28 . 158
40
270
1864 30
237
50
242
1864 51
237
2
255
1864 1124 1 236
22 169,272 1864 1142 102, 257
2
22
1865 67
257
10
275
1866 24
237
165
25 1
1 1866 1
61
268
1866
237
1867 24 3, 5, 238
1
1867
3 46, 165
70 1 38, 235 1867 114
4
257
6 149,245 1868 48
164
64
12
5, 7
1869 13
i870 42 1 243
29
229

:1

;:~ ~ ~~
1851

236

!

40 1 28
67
127
93
132
27
246
36
236

856 43
857 9
857 97
858 131

28
236
239
19

i110

1870
1871
1872
1872
1872 ,
1873

143
35
38
187
45

1

162
127
165
2, 98
127
31

1

1874
1874
1876

94b
63
9

339
258
237

I I

Blz. !Jaart. No.

Bl z.

!Jaar!. No.

I

3
1898 158 258, 277 1906 1 179
282 1906 538
240
1898 159 266, 277
240
1906 469
275
1898 160
1882 22
239
229
1906 501 240
1882 34a 18,33 1899 222
1
240
1882 97
156
1900 208 258, 263 1906 509
264
1883 190
240
1907 56 33, 77
279
1900 303
33
1907 57
1901 176
239
1883 192 1 234
229
205
1907
1885 92
239
279
1901 1 349
1885 131 103, 125 1901 353
139
1907 253 38,40,257
240
1885 ! 166 1 239
239
190 1 1 358
1907 1 347
240
1885 133
248
1901 455
239
1907 443
155
1885 185 38 257 1901 471
163
1907 236
237
1886 99 1 ;25
1901 194 108, 11 3 1907 , 282
19
1887 1 135
159
1901 333
239 11907 486
238
1887 1 207
ö, 31 1901 348 276, 277 1908 342
19
239
1908 612
31 1901 383
1889 66
240
3
1908 632
1892 45 156, 158 1901 478
240
1908 659
240
1901 438
189..: 268
275
241
113
276
1909 176
1902
1893 97
22
1909
29 1 1 22
278
1902 311
1893 160
168
24 1
1909
384
1902 444 258,264
1895
9 1 32
266 1909 , 423 \ 241
278
1904 212
1895 1160 ,. 237
279
287 1909 538 1 23, 56
282,
1904
1895 1 229
239
238
10
1904 328 15, 261 1910
275
1896 25
241
1910 279
1
240
1905
46
1896 108
24
1
458
1910
1905 322 1 240
49
1896 109
1905 344 282, 284
1896 11 5
59
287
240
1896 226 258, 26 4 1905 616
1
1905 342 3, 5,6,8
1897 11 3 1 260
16, 18, 21
1898 158 103, 134
31, 50, 55
149
i
1
1878 95
1880 127

237

132

-

Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-indië, (B. B).
No.

Blz.

2
214
296
480
510
515
722
810

151
28
111
110
128
43
85
5
54
87, 111
73, 245

960

1004
1020

1

No.

Bl z.

1033
1221
1232
1246
1292
1436
1460
1970
2177
2192
2242

lil
1

l

133
133
243
151
151
257
162
21, 152
267
136, 172

j

No. I

Bl z.

2320 242, 243
162
2322
2367 21, 152
247
2486
1
128
2594
2692
8
151
2912
3122
88
46
3216
3341
158
3501
162

Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch-lndië, (B. W.)

Blz.

1 N o.

3746
3754
4029
4258
4259
4401
4457
4482
4483
4542
4603

Blz.

243
161
233
233
1
231
232
232
162
162
246
1 97, 11 8

1

No.

Bl z.

4757
494 1
4977
4998
5102
5182
5245
5295
5296
5365
5426

243
47
151
234
1
242
8
235
4
125,245
233
151

1

N o.

1

Bl z.

Art. j Blz. 1 Art. j Blz. 1 Art. 1 Blz. 1 Art. j Blz. 1 Art.
4
5
6
7
8
9

IX.
IX.

135, 242
242
242
242
243
135, 243
243
25

IQ

1.1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
26
27
28
29
30
31

25

1

25
25
13
13
13
14
14
14
84
85
86
86
87
88

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

94

99
100
100
102
102
104
105
109
109
109
109
109
110
lil

63
64
69
71
72
76
77

76
77
79
79
79
80
81
81
81
81
81
81
81
82
115
115
123
132
133
139
140
138
138
129
130

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

89
91
92, 165

80

1

81

82 131-165
83 1 141
141
84
86
87
92
95
92
96
165
99
100 29, 131
101 30, 131
102
30
103
129
104
129
105 129, !06
106 ' 130
!07
130
108
106
110
106
151
10'.!
199 85, 113
205
145
221
145
250
36
251
36
252
36
261
29

264
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
286
287
295
298
299
300
330
332

!

Blz.

350

29
57, 103
58
58
59
60
61
61
61 , 103
41
42
46
46
46
42
36, 137
88
97
105
97, 107
112
100
113

359
360

162

96

1 Art. 1 Blz.

365
366
370
409
419
420
424
425
452
453 !1
458
465
493
494
495
496
497
862
916
1181
1321
1868
1918
1962

!

113
96
101
IOI
113
113
103
108-113
113
102, 108
97
108, 112
97, 108
112
123
123
123
96, 107
96
98

88
112
86
41
90
112

Burgerlijke Rechtsvordering, (B. R.)
Art.

Bl z.

Art.

Blz.

Art.

Blz.

Art.

Blz.

Art.

Blz.

Art.

Blz.

334
816

146
82

817
318

83
83

844
847

26
26

853
867

21
167

868
869

167
167

870
871

167
167

1 Art.

Blz.

'

6038
6326
6458
6891
7085
6089

44
159
235
6
22
47

Strafwetboek voor Europeanen en Inlanders, (S. E. en S. 1.)
Art.

1

1

Blz.

15
!2 E 1
15
16 1
166
91 E

1 Art. 1 Bl z.

166
114E 1
9,
166
132 "
166
133 "

1 Art.

1
1

Blz.

1 Art.

1

Blz.

1 Art.

Blz.

134E
263 E 136, 170
166
185 E I 166
169
135 »
256 » 166, 169 257 1
166
170
139 » 1 130, 131 262. 36, 170 263 1

264 1
273 E
273 1

170
155
155
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Regeerings Reglement, (R. R.)
Art. 105, Blz. 2.

Art. 106, Blz. 2.

Art. 109, Blz. 228, 229.

Reglement op de Rechterlijke Organisatie, (R. 0.)
Art. 143, Blz. 18, 239.

Algemeene Bepalingen van Wetgeving, (A. B. W.)
Art. 3, Blz. 1. Art. 9, Blz. 1.

Art. 10. Blz. IX.

Wetboek van Koophandel, (W. v. K.)
Art. 358,

Blz. 52.

Strafvordering, (S. V.)
Art. 410, Bl z. 168.

ALPHABETISCHE BLADWIJZER.
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ALPHABETISCHE BLADWIJZER.
(Hel getril wi;jst clal der bladzijden aan. )

-=--

A.
Aangevers.

Volgorde der - bij geboorte 36. Omtrent zijne bevoegdheid tot aangifte geboorte
moet uit akte blijken 36. Aangevers bij overlijden zij n teve ns getuigen 150.

Aangiften.

Schriftelijke geboor te 16. Schriftelijk overlij den 16. Overschrijving in de registers 16.
Door scheepskapitein 17. Twij fel aan de echtheid der- 16. D oor wie k unnen gedaan worden 16.
Vergissing daarin 17. Aansprakelijkheid ambtenaar bij overschrijving schriftelijke aa ngiften 17.
Van geboorten tijdstip, waarop ee n ambtenaar bij wien moet geschi eden 34. Schr iftelijke aangiften
wann eer mondelindge door communicatie verhinderd 35. Overlijden militairen buiten garni zoen 164.
Overlijden militairen in hos pitalen 158. G eboorten door w ie zij geschieden moet 85. Geboorte
uit .lnland sche moeder rr et erkenning 46. Van een vondeling 27,50. Huwelijks aangifte 64.
W anneer wordt nieuwe schriftelijke - tot huwelijk gevorderd 69. T ermijn van aangifte van geboorte 34. Geboorte ve rstrijken termijn 34. Geboort e - mag ni et bij gemachtigd e geschieden 36.
Geboorte - mag door miL1derjari gen geschieden 37. Geboorten r usten altijd op vader al l eeft hij
gescheide n van zijn vrouw 36. Verplichtin g tot - van geboorten 35. Ni eman d verpl icht - geboorte wann eer bevallin g niet plaats heeft in zij ne tegenwoordigheid 35. Aangiften geboorte door
de moed er zelve 37.

Aanhechting.

in de regi sters van rechterlijke uitspraken 11. Stukken aa n de regi'.;ters 20. Hoc
geschi edt die aanhechting 21. Het niet aanhechten der grossen van de gerechtelijke ui tspraken 27.

Aanteekeningen.

In de registers geschreden kosteloos 31.
kant der hu welij ksakte 145.

Aanplakking.

Van ak ten van echtscheiding op den

Der akte van huwelijks-afkondiging 76.

Aanvulling. Ontbreke nde akten vóór de invoering van dit regl ement 33. Inschrijving vonnis tot registers 26.

Akten.

In het alge meen goedkeuring doorhaling 9,1 0. Vera nderin g zond er vo nnis verboden 10.
Verkorti ngen in de - mogen niet plaats hebb en 9. Witte vakken in de - 9, 10. Doorhal in g
der - 10. Vergi ssin gen in de akte begaan 10. Vera nd erin gen en vervatschi ng in de akten zij n
vervol gbaa r 30. M et duidelijke l etters schrij ve n 10. Wat de akten moete n bevatten 12. Vermel ding daarin der adelijke titel s 12. Opzendi ng akten door adel ijken aa n Dept.j ustitie 's Gravenhage 12. Vermelding daarin van jaar, maand e11 dag der i nschrij vi ng, de naam, oud erdom, beroep
en woonplaats van verschijnende pa rtij, getuigen en va n den ambtenaar B.S. 12. Voorl ezing en
ve rtolking der - 15. Het al dan niet o nderteekening der akte 15. Aanteekening aan den k?nt
der - 24. Aansprakelijkh eid voor het beware n der - 2 1. Verbeteri ng en aanvulling va n -, 12,25,26.
Aanh ec hting stukken daarbij zie stukken. Aanvull ing en verbeteri ngen door Offic. van justiti e
verzocht 28. De ni et geteekende hebben bewij skracht 14. Kunnen ook verleden worden buiten
ressort ambt. van den B.S. 5. Wat daarin vermeld moet worden 12. D oor wi e zij onderteekcnd
moeten word en 15, 16. Bel etsel tot het teekencn der akten 14. Mogen niet geschreven op losse
bladen 30. Inschrijving i n de registers geschi edt koste loos 3 1. Kosten voor de uitgifte 32. Opmakin g akten van geboorte 34. Wat moeten - van geboorte bevatten 38. M odel der - van
geboorte 38. Akten van geboorten, wanneer di e ni et opgemaakt kunnen worden 35. Vermelding
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Boet en.

daarin naam des vaders na diens ove rl ijden, echtscheiding of afwezi ghei d 35.. Geboorte van
tweel ingen 39. Niet te dicht aan den rand sc hr ijven 9. Van geboorten aan boord schepen indien
kapiteins geen Europeanen 55. Van huwelijks-afkond iging; de inrichting er van 69. Doorhaling
der - verboden tenzij krachtens vonni s 9. Aanvulling van 25. Inschrijvi ng - buiten het ressort ambtenaar B. S. 5. Inschr ijving van andere akten in de registers 25.

Behoeftigen.

Afkondigingen.
Administrat eurs
Afschr iften

Alphabetische
A fsluiting

Zie Huwelijks-afkondigingen.

zijn met Europeanen gel ijkgeste ld indien zij Christenen zij n 231.
lijsten op de registers 7.

der registers 18.

A fstamming.

Bewijs van 25, 29.

Aut hentieke ak ten.

Wat zijn dat 14.

A mbtenaren. Die de betrekking van ambtenaren van den B. S. vervull en 3. Buitengewone ambtenaren van _den_ B.S. 5. Ontstenten is van buitengewone ambtenaren van den B.S. 5. Vermelding
v_an hun lltel in de akten 5. Vermelding hunner namen in de akten 12. Gewestelijke Secretarissen en met de waarneming dier func1iën belasten, zijn "gewoon ambtenaren van den B.S." 5.
Voorziening in de functiën bij ontstentenis van ambtenaren van den B.S. 5. Opzending hunner
handleel<eningen 6. Mogen niet optreden in akten wann eer vrouw ouders of kinderen betrokken
zijn 6. Vermelding in de akten of zij gewoon of buitengewoon a~btenaar va n den B.S. zijn 12.
Overtredingen en misd rijven door hen begaan 30. Geldboeten aan hen opgelegd 30. Mogen
vorderen dat geboren kinderen aan hun worden vertoont 34. Verplicht ook des Zondags aangiften te ontvangen 34. Moeten proces-verbaal opmaken bij verzuim tijdi ge aangiften 35. Hunne
verplichting tot onderzoek of aangevers bevoegd zijn 38. Ver melding hunner namen in de akte 12.
Behoeve n als vade1 geen handteekenin g te stellen wannee r zij als ambtenaar van den B.S. een
huwelijksakte van hunne kinderen opmakende die onderteekent 135. Ambte naar van den B.S.
A rnbarawa 3. A mbtenaar van den B.S. Salatiga 3. Ressort van - 3 zie ook bijlage B. Oplegging va n straf van den ambtenaar van den B.S. 30. Hun ressor t door de Regeer ing of door
Hoofden gew. best. onder nadere goedkeuring Regee ring aangewezen 236.

8.

van den ambtenaar van den B.S. 6.

Ber oep. van partijen en getu igen 12. Vermelding - ouders in akten huwelijks-afkondigingen 69.
In cassatie van een vonn is in zake overtredingen door ambtenaren van den B.S. 168. Van de
tot het geven va n toestemming bij een huwelijk compareerende ouders 12.

Opzending akten van geboorte en overlijden aan het Ministerie van j ustitie

der st ukken gehecht aan de akten kunnen uitgereikt worden 21.

Afrikanen

Verbod inschrijving akten op -

Bloedver wa nten

van hospitalen en gasthuizen verplicht aangi fte overlijden te doen 158.

opgelegd aan ambtenaren

Wie zij zijn 32, zi e ook bijlage E.

Bl aden losse.

Verm el ding in de akten 12.

Adelijke geslachten.
's Gravenhage 12.

Remise van -

Belet se len. T ege n het huwelijk 67. Om het huwe lijk buiten het gebouw te voltrekken, waar
akten B.S. wor den opgemaakt 140. Wie beoordeelt beletselen om huwelijk buiten het gebouw
te vollrekke n 140. Gemis toestemming militairen is geen beletsel 0111 een hnwelijks-afkondiging
te doen 67.
·

Akten van bekendheid. Ter vervanging geboorte akte bij aangaan huwelijk 11 5. Wat die be- .
vatten moet 115. In welk geval moeten zij geboorte akten bij aangaan huwelijk vervangen 115.
T er vervanging akten overlijden van degenen die toestemming h.uwelijk zouden moeten geven 123.
Model 123. · Kunnen bij huwelij k geen akten overlijden echtgenoot vervange n 123. Onnoodig ter
vervanging akte overlijden inlandsch e mo eder 123. Hoe indien - niet te produceeren zijn 123.
Adelijke titels.

Bij niet richtig bewaren der re~isters 30.

van den B.S. 169.

Besmettel ijke ziekten.

,

Bewaarpl aat s
Bijregist er s.

Overlij den aan -

156, 158.

der registers 8, 18, 239.
Aa nhouding van -

Bijzond er e per son en.

7.

Handteekening, nommering en waarmerking der -

Overtreding door -

7.

169.

Bri ev en van Wettiging. Kun nen zoowel door ouders als door kinderen gevraagd worden 58.
Door kinderen aan te v ragen indien wettiging bij huwelijk is verzuimd, zelfs wanneer een of
beide oude rs ove rleden zijn 58. Door oude rs wier huwelijk buitenlands is gesloten voor kinderen vóór dat huwelijk geboren 59. Model rekest daarvoo r en daarbij benoodigde stukken 59.
Herstel door - van verzuim ing van herkenning kinderen bij huwelijk 58. Moeten aanvragen
0111 word en voorafgegaan door erkenning? 60. Kunn en ook gevraagd worden door kinderen
geboren uit oude rs die door overlijden ouders hun huwelijk niet tot stand kunnen brengen 59.
Kan ook verleend worden aan uil Inl. moeders geboren kinderen 59.

c.
Christ en-Chin eezen

zij n niet met Europeanen gelijkgesteld 252.

Ch r ist en-Inl ander s.

Inschrij ving geboorte kinderen van 40.

Ch r istenen- lnl andsche. T oepassing van het Reglement op den B. S. op - 2. Hunne hoedanigheden en voorwaarden wan neer zij ter zake aangaan huwelijk zich aan de bepalingen van dit
reglemen t willen onderwerpen 85. Hun burgerlijke stand. zie "/11/andsclte Cliristenen".
Curateel e. Hoe wordt die bewezen 99, 107.
steld en 108.
Cij f ers

Huwelijkstoestemming aan onder curateele ge-

mogen ni et in de akten voorkomen 9, 11.

Civiel Wed uwen- en Weezenfonds.

Opgave van mutatiën onder de dcelgerech tigden 132.

B.
Beëedigde verk lar i ng . Ter vervanging bij ontstentenis akte bekendh eid moet worden afgelegd
door dengenen voor wie geboorteakte gevorderd wordt 115.
Begraven. Verlof tot 155. Zonder verlof op last bestuur 156. Straffen tegen - zonder verlof
1 ~?· Levenloos geboren kind zonder verlof is strafbaar 157.
Wanneer zonder verlof geoor loofd 157.
LtJken bij geweldadi gen dood 159. Zonder verlof indien overl ijden heeft plaats gehad in militaire
of burger ziekenhuizen 158.

D.
Dag.

Van huwelijks-afkondiging. Hoe moet die worden opgevat 69.

Dagregisters.

Verplicht aanhouden van -

Dagteekening

der akten 12. In letters verboden ll.

H. van Houten, Burg. Stand.

aan boord schepen 51.

21
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Deskundigen.
Domicilie.
Dood.
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Erkenning natuurlijke kinderen.

T ot aangiften geboorten verplicht 35, 36.

Zie woonplaats 12.

Geweldigen 160.

Doodsoorzaaksverklaring.
Doodsverklaring .
Doodvonnis.

Door wie zij afgegeven moet worde n 156.

Idem 156.

Aan gifte overlijd en bij ten uitvoerleggin g doodvonnis 159.

Doofstommen.

Kunnen bij aangaan huwelijk schriftelijk of door teckens hunn e verklaring alleggen
omtrent hun w il of toestemm ing 86.

Doorhalingen.

Hoe die geschieden 11. Radceren i s geen -

11.

Dispe ns.~tie.'

In het algemeen bij hu welijken 75. Va n huwelijks-afkondiging 76. Bij aangaan
huweh1_k . 1ongman beneden 18 en jonge dochter beneden 15 jaar 85, 127. Van 2e huwel ijksafkond1g111g 127. Van 2e huwelijks-afkondiging onnoodig voor person en uit Nederl and die nog
geen zes maanden in N.-1. gevestigd zijn 73. Verbod huwelijk tusschen bloedverwanten 88.
Aan meerderjarigen wier ouders niet in N.-1. zijn tot aa ngaan huwel ijk zo nder toeste mmin g 127.
Van de 2e huwelijks-afkondiging in dien a.s. echtgenooten geen zes maanden op een plaats zijn
geweest 127. Van de 2e huwelijks-afkondiging wegens gewichtige red enen 127. Door wie te
verleenen 127. Wegens zwanger schap worden - di spensaties gewoonlijk verleend va n de
2e ~1 uwelijks-afkondiging 75. Door wiens tu ssc henkomst word en verzoeken om dispensatie inged1e~~ 87, 111. M eldin g maken in de huwelijksakte 87. Beschikking houdende d ispensatie
h ~weh1k beneden leeftijd moet aan den ambtenaar B. S. ter hand gesteld worden 87. O nnood ig
aangaan hu welijk met een voorkind van een schoonzuster 89. Indien partije n in N.-1. en
111 N. wonen moet dispensatie gevraagd word en van G.- G. en Koni ngin voor hu welijk tusschen
schoonzuster en schoonbroeder 89. Wordt door G.-G. verleend tot aangaan huwelijk zond er
toestemming aan person en wier oud ers 'zich niet in N.-1. bevinden 11 0. Door wi ens tusschenkoms.t de verzoeken word en ingectiend 111. Kan ook door Gouverneur Sin gapore of Penang
geweigerd worden voor voltrekking huwelijk in de Straits Settlements 142.

Mag niet plaats hebben bij schriftelijke aangifte geboorte 17.
Builen echt geboren 40. Na de opmaking deszelfs geboorteakte 41. Bij een Inl. moeder verwekt 41, 46. Door minderjarigen 46. Kinderen in overspel 46. Akte van - 41. Kan zoowel
door vader als door moeder geschieden 41. Mag niet stilzwij gend maa r moet uitdrukkelijk 41.
Bij huwelijksvoltrekking ouders 46. In hoever ambtenaren B.S. - kan aannemen 42. Leeftijd
dergenen die erkennen 42. Van nog niet geboren kinderen 42. Bij -welke akte - mag geschieden 42, 43. Hu welijksakte ouders mag niet aangevul d worden met - 137. Kan niet bij
alographisch testament geschied en 43. Akte - kan voor ied eren ambtenaar van den B.S. opgemaakt worden 43. Toezending afschri ft akte - aan den ambtenaar van den B.S. die de geboorteakte heeft opgemaakt 43. Kantteekening of kantmelding op de geboorteakte 43. Kan voor sc heepskapitein, die geboorteakte opgemaakt geschieden 43. Kan ook bij alle buiten landsche akten
geschieden 43. Model aanteekening erkenn ing bij anthentieke akten 43. Door minderjarigen
44, 46. In overspel of bloed schande geteeld 46. Verwekt bij Inl. moeders 41, 46, 47. Door
am btenaren van den B.~. gemaakte fouten bij erkenningen 49. Bij huwelijksvoltrekking 57. Nà
opmaki ng deszelfs geboorteakte 56. Nietigheid der - geboren uit ouders tu ssc hen wie zonder
dispensatie geen huwelijk mocht bestaan 58. Herstel verzuim en - bij huwelijk door brieven
van wettiging 56. Erkenning door In l. moeder vóór 0nderwerping aan Europ. wetgeving verboden 48. Opgaven door amblenaren van den B.S. aa n We eskamers van gedane erkenningen 50.
Wettiging van nat. kind eren 57.

Europeanen.

Wie zijn zij? 229. Wie met hen zij n gelijkgesteld 230. De door de wet met Europeanen gelijkgestelden 229. De krachtens de wet mei Europeanen gelijkgestelden 233.

Extracten.

Uit geboorte registers zooals door ambtenaren van den B.S. in Nederland worden
uitgegeven mogen bij voltrekking huwelijken worden overgelegd J17.

F.

?tJ

Onderscheid tusschen " vorigen" en .,vroegeren" 122-136.
king hu welijk dat partijen elkaar als echtgenooten aan nemen 129.

Echtscheiding.

Vermelding van -

van aangevers in akten geboorten niet verboden 40.

gerekend onder den term ij n van aangiften 34.

G.
Gasthuis.

E.
Echtgenooten

Familie-betrekkingen.
feestdagen. Worden

Geboorte in - wie moet aangifte doen 35. Overlijden in een Militair Gasthui s 158.
W ie moet hiervan aangifte doen 158. Begraven van lijken uit - behoeft geen verlof 158.

Verklari ng bij voltrek-

Indien in akte echtscheid ing geen r eden echtsc heiding o pgegeven, kan ambtehaar
B.S. bij voltrekkin g nieuw hu welijk afschrift vonni s vorder en 122. Med epli chtige aan overspel
in een echtscheid ingsproces 88. Akte van - over te leggen bij een nieuw huwelijk, wat hi ermede bedoeld wordt 122. Inho ud akte i nschrijvi ng va n een vo nni s van - 144. Vasthechlin g
afschri ft vonni s aan akte in schrijving 144. Wie moet akte insch rijv ing vorderen 144. Getuigschrift behoorende bij vonni s - dat daartegen geen verzet is aa ngeteekend 144. Akte van zal worden ingeschreven in het loopend e huwelijksregister 144. Ond erscheid tusschen - en
~~!bindin g huwelijk 144. Aanteekenin g der akte van in schrijvin g van - op den kant der hu we~11ksak_t_e _144. Model der aanteekeni ng akte inschr ijv in g echtscheid ing 145. Tijd binn en w elken
inschn1v1ng vonnis echtscheiding moel plaats hebben 145- 147. Plaa ts insc hrijvi ng vonnis - 146.
H_oe indi en vonnis i s in gesch reven ni et ter bestemd er plaats 146. Indien de in sch r ijvin g niet
brnncn den bepaalden tijd Is gesc hied 147. In schrijvin g bult cnlandsch vo nni s van echtschei~ing ~~~· Inschrij ving vonnis na overlijden van een der partijen 147. Zijn erfgenamen tot
mschn1vmg vonnis echtscheiding bevoegd ? 147. Insc hrijving per deu r waarders-ex ploit 147.
Kantteekcnlng of kantmclding op de huwe lijksakte van de akte van - 148.

Geboorten.

Op ee n afstand van meer dan 10 palen 16. Wat akten va n geboorten bevatten moetcn 38.
Inschrijving geboorten Inl. christenen 40. Schriftelijke aangift e van - 16, 35. Aangifte mondelingcvan - 3 rAan DOord
vaartu ig 51. Uur der - 38. Inschrij ving van foutieve aangiften.
van - 35. Kunnen ook op Zon- en feestdagen aangegeven worden 34. W ie moet aangifte van
- doe n 35, 37. Verpl ichting tot aangifte 35. Wann ee r vader ni el verplicht lol aangifte 34. Aangifte van - kan door mi nd erjarigen geschieden 37. Aangiften geboorte op straal 36. Plaats van
aangiften van g..:boortcn 37. Plaa ts van geboorte 39. Aang ifte van - i n gasthuizen of gevangeni sse n 35. Insc hrijving van va n tweelingen 30. Ontbreken akten geboorle in registers 29.
Ove rlegging der akten va n - bij voltrekking huwelijk 115. Straf bedreigd tegen niet aangifte
geboorte 170. Aa n boord schepe n gedurende zeerei s 51. Aan boo rd N.-1. schepen in N.-1. haven 51.
Aan boord vreemd e schepen in Indisc he havens 52, 56. Aan boord N.-1. schepen in vree mde
have ns 52. Formu l ier in sc hrijving van - aa n boord 51, 52. Verplichtin g schee pskapitei ns ter zak e
geboorte bij aa nko mst N.-1. havens 52. In Ncd<!rl. havens of havens in overzeesche bez ittingen
53. Op vree mde bodems gedurende zee reize n 53. Op zeereis uit o ud ers ingezclenen va n N.-1.
en verpl ichting kapitei ns tot i nschrij vin g 54. Op zeereis aan boord schepen zo nder Europ.
kapiteins 55. Na gelede n sc hipbreuk ; hoc aangifte daarva n geschied! 55. Plaats van 38. Inschr ij ving - kin deren C~~ n In~ers 38. Ve rvanging akten van geboorte door akte va n bekendheid - bij huwelijken 11 5.
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tusschen beid e of op d~n kant der akten 10.

Goedkeuring

Gelijkstelling van Christenen en j apanners me t Europea nen 229. Gelijkstel li ng door en krachtens
de wet 230. Vereischten voor eene - met Europeanen 233, 234. Aan neming van een geslachtsnaam bij verzoeken om - met Europeanen 234. Inlicht in gen door hoofden va n gew. be st. bij
verzoeken om gelijkstelling 235. Bij verzoeken person en beneden 21 j aar over - te leggen
bewijs dat bij ouders tegen het verzoek geen bezwaren bestaan 235. Godsdienstplechtigheden

na voltrekking hu welijken 130.

Geneesheeren. Zijn bij geboorten niet verplicht aangi fte te doen i ndien bij hun aankomst de
geboorten hebben plaats gehad Yl. Ve rplicht aangifte overlij den in een gasthu is 158.
Geldboeten.

Opgelegd aan ambtenar en van den B. S. 30.

Opgelegd aan bijzondere personen 169.

onder het vroegere recht volgen publiek en privaatrechtelijk den staat van hun vader 279. Hoe
wordt de staat dier kinderen bewezen? 279. Register voor de in schrijving der - 282. Nummering
en waarmerking daarvan 282. Model der akten van inschrijving van - 282. Aanleekening verklaring Europ. vrouw na ontbinding huwelijk dat zij tot haren oorspronkelijken rechtstoestand
wenscht terugtckeeren 282. Wijze van in sch rijving der akte van - 283. Afsl uiting der registers
tot i nschrijvi ng akten va n - 284. Bewaring dier registers 284. Verplaatsin g er van 284. Vervolg
registers bij ver plaatsi ng 284. Vervolgregisters bij onvoldoende niimte 284. Uittreksel:; uit de
registers tot inschrijving akten - 284. Legalisatie dier uittreksels 284. Bewij zen van het niet
bestaan der registers tot inschrijving van - 285. Veranderin g en vervalsching der registers 285
Boete opgelegd aan ambtenaren B. S. overtred ing bepalin gen - 285. Ond erzoek of verificatie
registers tot de inschrijving - door officieren van justitie 285. Dubbele der registers mogen
niet in hetzelfde gebouw bewaard worden 285. Leges voo r afgifte uittreksels uit de registe rs
van - 286. Verbeteri ngen en aanvull ingen registers 286.

'

Gemachtigden. Hunne vertegenwoordiging in het algemeen 14. Hunne vertegenwoordi ging bij
huwelijken 138.
Geslacht.

Bij twijfel omtrent -

Geslachten. Adelijke.

Opzending afschriften akten va n -

zie "akten".

Handlichting.

Geslachtsnamen. Mogen niet als voornamen gebezigd worden 38. Wi ens naam draagt het kind,
dat door vader en moeder is erkend 38. Van het kind door vader en moeder erkend 40.
Getuigen. Vermelding namen en voornamen oude rd om en beroep en woonplaats van - 12.
Hun beroep 134. Bij de akten van den B. S. in het algemeen 15. Door huwelijk meerderjarig
geworden persoon beneden 21 jaar mag geen getuige zijn bij akten B. S. 15. Nabestaanden
worden als getuigen toegelaten 15. Bloed- en aanverwantschap bij huwelijken 134. Bij de aa ngiften van geooorte 34. Landaard ouderd om enz. 15. Vaders moge n - zijn hunner kinderen
boven 30 j aar 138. Eischen aan de getuigen gesteld 15. In sommige akten onnood ig 14.
Hoedanigheid der - bij aangaan hu welijk 139. Kunnen vaders die bij huwelijk toestemming
verleenen tevens getuige van dat hu wel ijk zij n ? 138. Een door huwelijk meerde rjarig persoon
beneden 21 jaar mag geen getuige zijn bij voltrekking huwelijk 140. Vreemdelingen mogen geen
getu igen zijn 15. - Aangevers van overl ijden zijn tevens getuigen 150.
Gevangenissen.

Overlijden in 159.

Geweldigen dood. Hoe te handelen indien
bij 159. Begraven lijken bij - 159.

vermoeden da:irtoe bestond 159.

Lijkschouwi ng

Gewichtige redenen . Die leiden tot dispensatie aan een jonge dochter beneden 15 jaar om een
hu welij k aan te gaan zijn voornamelijk zwangerschap 75.
Gewijsde

kracht van 126.

Gezagvoerders.
reizen 53, 160.

H.

bij geboorte 155.

Hunne verplichting tot opmaking akten geboorten en over lijden gedurende zee-

Gemengde huwelijken . Welke huwelijken worden zoo genoemd 275. Vro uw volgt staat haren
man bij 275. Zij behoud t verkregen staat na - 275. Wanneer zij dien staat verliest 275. Verklaring afstand doende recht van den man na huwelijksontbindin g 276. Ten wiens ove rstaan
worden - voltrokken 276. Volgens welk recht die huwel ijken worden voltrokken 276.
Akte op te maken van - 276. Hoc akte wordt opgemaakt indien een of beide partij en niet
schrij ven k unnen 276. Inzending akte van - aan ambtenaar B.S., indien vrouw Europeesche
i s 276. Inschrijvin g der akten van - 276. Geschiedt kosteloos 277. Termijn inzending der
akten van - 277. Geldboete niet tijdige inzending van de akten van - 277. Hoedani gheden en
voor waarden tot het aangaan van - 277. Verklaring dat aan hoedanigheden en voorwaarden
om een - aan te gaan voldaan is 277. Wie geeft die verklaring af 278. Modellen dier verklaring 278. Hoe indien verklaring werd geweigerd 278. Boete bedreigd tegen het vo ltrekken zonder overlegging verklaring 278. Buiten N.-1. aangegaan 278. Kinderen geboren uil - voltrokken

Er bestaan 2 soorten van -

nl. geheete of beperkte 113.

De G.-G. verleent haar 11 3.

Handteekeningen. Opzending en bewaring der - van gewone en buitengewone ambtenaren van
den B. S. 6. Van eene weduwe met eigen naam mag niet plaats hebben 16. Paraaf mag niet
met eene - vergeleken worden 10.
Havenmeesters. Hunne verplichtingen tot het opvragen en opzenden van schriftelijke aangiften 17.
T ot verstrekking gedrukte exemplaren der akten van geboorte en overlijd en 51.
Hoofden. Militaire en burgerlij ke gasthuize n; hunne verplichtingen tot aangifte overlijden 158.
Van Gewestelijk en Plaatselijk Bestuur 6. De man is hoofd der echtvereeniging 129.
Hoofdverblij1'
Hospital en.

waa r heeft men dat 13.
Aangiften overlijden in Mil. hospitalen moeten steeds schriftelijk geschieden 158.

Huwelijken. Het bewijs van het bestaan des huwelijks 29, 30. Gelegenheid tot verstrekking 32, 33.
Aangi fte van - 63. Afkondiging van - 66. Voltrekking op plechtige en waardige w ijze 130.
Stuiting van - 77. Bevoegdheid tot stu iting er van 79. De wijze van stuiting van - 82. Straf
tegen volt rekking van - zonder toestemming 166. Akten va n - 134. Het niet teekenen der
akten van - 132. Wat de akten va n - moet bevatten 134. Huwelijksakten mogen niet aangevuld worden met erkenning van natuurlijke kind eren, indien bij huwelijksvoltrekking die erkennin g- niet heeft plaats gehad 27. Bewijs van het bestaan va n - 29. Verbod lot aangaan van vóÓr ontbinding vorige 166. Stukken benoodigd tot het aangaan van - behoeven bij aangiften
niet ove rgelegd te word en 135. Nietigheid der - 165. Akte n van - behooren in te houden geboorteplaats part ijen al heeft een er van of beiden onder eede verklaart dat hij geen geboorte
akte kan overleggen 135. Dagen en uren voor de voltrekking der hu welij ken bepaald 32. Kosten
vo ltrekking huwelijk buiten het gebouw van den B.S. 32. Voltrekking van - 11 5. Wanneer
worden - als voltrokke n beschouwd 131. Opgaven voltrokken huwelijken va n deelgerechtigden
aan het Civiel Weduwen en Weezenfonds 132. Hoe word t voornemen tot aangaan - bewezen 60.
Behoeven niet vo ltrokken te worden ter plaatse waar aangiften en afkondigingen gedaan zijn 70.
van voorgenomen - die na 1e afkondiging geen voortgang hebben behoeft geen akte opgemaakt noch aanteelce ning daarva n in register afkoudigingen gehouden te worden 68. Stukken
benood igd tol aangaan - kunnen door ambtenaren van den B. S. eenige dagen vóór de voltrekking gevorderd worden 71. Model akten van 135. Vermelding uur voltrekking overbodig 135.
Weigeri ng door ambtenaren von den B. S. om een huwelijk te voltrekken uit hoofde dat een
vorig huwelijk zou ontbonden zijn wegens overspe l 90. Redenen verhindering om een huwe lijk te
voltrekken binn en het gebouw waar akten B. S. worden opgemaakt moeten in de akten opgenomen
worden 140. Van persone n beneden 21 jaar oud 136. Akte van 2e - daarbij akte ontbinding
vorig huwe lijk of akte overlijden vorige echtgenoot overleggen 122. Indien ter plaatse ove rlijden
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vorige echtgenoot geen B. S. bestaa t dan is over legging akte overlijden onnoodig 136. Van onder
curateefe gestelden, vermelding toestemming- curator en weeskamer 136. Vermelding beroep en
woonplaats ove rleden ouders in de akten van - overbodig 136. T e voltrekke n op de andere
plaats dan die waar partij en vroeger gewoond hebben binnen het jaar na de I e afkond iging
geoorloofd zonder indiening nieuwe huwel ij ks-aangi fte 75. Huwelijken van Franschc onderdanen moeten in Frankrij k afgekondigd worden 75. Vermeldi ng i n de akten van - wan neer
huwelijken bij gemachtigde w ordt voltrokken 138. Vo ltrokk en in een bijzonder huis 140. Stukken
overleggen bij de voltrekking 66, 71. T usschenkomst R. v. J. bij aangaan - 121. Di spensatie
.......-::::: toestemming va n meerderjarigen wier ouders ni et in N.-1. zijn _127. Akte overlij den vorige' echt-;;;..- genooten of echtscheiding dan weTVerlÜf rechter bij afwezigheid vorigen echtgenoot verleend. 123.
Overlegging akten overlijden va n al zooda nigcn, die hunne toestemmi ng tot - zouden hebben
moeten geven 123. Extracten uil de geboo rteakten door ambtenaren van den B. S. in Nederland 1
uitgegeven ku nnen bij voltrekking huwel ijke n overge legd worden 117. Akten overlijden vorigen
echtgenoot gevorderd bij het aangaan nieuw huwel ijk kunnen niet vervangen worde n door akte
van bekendheid 122. Akte ontbi ndi ng vorig huwelijk is noodig bij voltrekking nieuw huwelijk 122.
Hoe indien daarin geen reden overspel opgeno men ? 122. Vonde lingen; bij huwelijk kun nen
processen-verbaal van het vi nden van he t kind in stede geboorteakte overgelegd worden - 116.
Hoe moeten vreemdeli ngen bij aa ngaan huwelijk gebrek geboorteakte aanvullen? 116. Akten
overlijden degenen die toestemmi ng tol aangaan van - zouden moeten geven, kunnen bij aangaan huwelijk vervangen worden door akten van bekendheid 123. Weigering ambtenaren B. S. te voltrekken wegens ongenoegzaamheid der stukken 132. Schriftelijke mededeeli ng daarva n
aan partijen 133. T wijfel over perso nen die een huwel ij k aangaan 133. Hierover beslist de
rechter 133. Hoe te handelen indien partij en beroep en woon pl aats hunner ouders niet kunnen
opgeven bij voltrekking hu welijken 133. Mogen niet voltrokken worden vóór den 3en dag na
laalGte afkondigi ng 133. Mogen vóór den 3e dag na Ic huwelijks-af kondiging plaa ts hebben
indien Jispensati e 2e af ko ndiging is ve rfcenu 134. M oete n voltrokken worden in het ~ebo u w
waar de akten van den B. S. wo rden opgemaakt 139. Getuigen bij de voltrekki ng van - 134, 137.
Getuigen bij de vo ltrekking van - moge n niet beneden 21 jaar oud zijn 139. Behoeve n niet
voltrokken te worden ter plaatse waar aangi ften gedaan zij n. Mag een vader die bij - toestemming verleent tevens getuige zijn? 138. Voltrokke n buiten het gebouw waar de akten van
den B. S. worden opgemaakt 139. Hiervan moet melding worden gemaak t i n de akten 140. Beletselen om huwel ijken te voltrekken in het gebouw waar de akten van den B. S. worden opgemaakt liggen te r beoordeeling van den ambtenaar B. S. 140. Ongenoegzaam heid der stukken bij
het aangaan van - 132. Bij voltrekking huwelijken moeten partijen in persoon verschijnen,
tenzij G.-G. vergun ning mocht verleenen zu lks bij gemach tigde te doen geschieden 138. Wanneer - bij gemachtigden als niet voltrokken worden beschouwd 138. Wan neer zijn - bij lastgeving geldig? 138. Model rekest om vergunni ng huwelijken - bij gevolmachtigde te doen
voltrekken 138. Model akte - bij gevolmachtigde 139. N ietigverklari ng - bij gevolmachtigde
voltrokken 138. Hoe indien lasthebber het huwelijk voltrekt nadat lastgever overleden is 138.
Vo lmacht tot aa ngaan - moeten namen bevallen van de a.s. echtgenoot 139. A.s. echtgenooten
moeten verklaren dal zij elkander als echtgenooten aannemen 129. Doofstommen kunnen dit
door teekens of gebaren doen 129. Toespraak b ij - 130. Godsdienstige plech t igheden 130.
Hoe moet bewezen worden dat huwelijken voltrokken zij n ten ei nde geestelijken in de gelegenheid
te stellen de kerkel ij ke inzege ningen daarop te doen vo lgen ? 130. Hoedanigheden en voorwaarde n
om huwelijken aan te gaan 184. Nieuwe - na tienja rige afwezigheid echtge noot 85. Verzw ijgen
van het bestaan van - 85. Vrije toestemm ing a.s. echtgenooten vercischt tot het weze n van - 86.
Krankzinnigen mogen geen huwelijk aangaa n 86. Huwelijken die zonder vrij e toestemmi ng tot
stand sch ijnen te zulle n komen. moeten door het O.M. worden gestu it 86. j ongman beneden 18
en jonge dochter beneden 15 jaar mogen geen huwelijk aangaan tenzij dispensatie 0.-G. 86.
Ook voor vreemdelingen is deze dispensatie noodig 86. Model rekest dispensatie om hu welijk
aan te gaan van een jongman beneden 18 en jonge dochter bened en 15 jaar 86. Een vrouw mag
vóór 300 dagen na ontbinding vorige nuwelijk geen nieuw huwelijk aangaan 92. W el wann ee r
huwelijk nietig is verklaard 92. Een vrouw mag vóór 300 dagen na on tbinding vorig en nieuw
huwelijk aangaan wanneer O)llbi nding na tien, drie of eenjarige afwezigheid is uitgesproken 85.
Wan neer begint 300 dagen te loopen? 93. Toestemming tot aangaan - van onder cu rateele gestelden t02. Toestemmi ng tot aangaan van - aan mind erjarigverklaarden of aa n hen die hand-

lichting hebben bekomen 108. Ontbinding van - zie echtscheiding 145. Vonnis ontbinding Inschrijving daarvan 145. Straf tegen aangaan nieuw hnwelijk vóór ontbinding van het oude. 169.
Kosten der akten va n - 32. Huwelijken Inl. Christenen in de Molukken en Timor. Zie Inl.
Cl!r istenen.

Huwelijksverbod
T usschen ouders en kinderen, zusters en broeders wettige of onwettige, bijgebrachte ki nderen hieronder niet begrepen 87. Tusschen stiefbroeder en stiefzuster bestaat het
verbod niet, evenmin tusschen echtgenoote van overleden broeders en zusters, tusschen neef met
w ed nwe n van zijn oom of nicht met den weduwnaar harer tante 87. Tusschen stiefvader en stiefdochter, stiefmoede r en stiefzoo n, behuwdvader en schoondochter, behuwdmoeder en schoonzoon 87.
Tusschen schoonbroeder en schoonzuster, wettige of onwettige, tusschen oom en oudoom en
nich t of ach ternicht, tusschen moei of oud moei en neef of achterneef, tenzij vergunning G.-G. 88.
Verbod bestaat alleen tussçhen hen die elkander i n den bloede, maar niet door aanhuwelijking
ald us bestaat 88. Tnsschen overspe ler en overspeelster 88. Tusschen overspeler of overspeelster
met een medeplich tige 89. T usschen personen wier huwelijk door echtscheiding is ontbonden 91.
Idem na 10 jarige afwezigheid 92. Idem na tafel en bed 89. Tusschen voogd en pupil bestaat
niet 101. Huwelijks verbod met een voorkind van een schoonzuster 88. Tusschen echtgenooten
van een ove rleden broeder en zuster bestaat geen huwelijks verbod 89. Kan iemand huwen met
de dochter va n zij n gescheiden vrouw, na echtscheiding geboren? 88. Met een schoonzuster die
in Neder land woont, heeft zij dispensatie van de Koningin en hij die van den G.- G. noodig om
met elkaar te huwen 89.
Huwelijksche vo or waard en. Bekwaamheid minderjarigen daartoe met bijstand dergenen die huwelijks toestemming verleent 108. Ontwerp er van overleggen bij rekest om verl~_f van den ~- v. J.
tot aangaan huw elijk 102. Door meerderjarigen beneden 30 j aar opgemaakt geen bijstand nood1g 108.
Door mi nderj arig kind van een onder. curateele gestelden persoon !08.
Huwelijken buiten 's L ands. Door ingezetenen van N.-1. gesloten._14 1: lnsc_hrijvi 1~? _der - 141.
l nschrijvin"" - va n vreemde lingen mogen niet plaats hebben 141. T 11dst1p van 111schnjv111g 141, 142.
va n waarde indien voltrokke n naar den vorm van het land waar het huwelijk vollro~ken is 141.
In de Straits Settfements (Singapore en Penang) 142. Behoort Nederland tot het buitenland ~n
moeten aldaar voltrokken huwelijken in N.-1. ingeschreven worden? 142. Ge~olge~. : erzu1111
inschrijving 143. Plaats, waar inschr ijvi ng moet plaats hebben 143. Model akte msclmjv111g 144.
va n wien moet verzoek inschrijving uitgaan? 144.
Hu we lijks-aangirtt n. Mogen niet geschieden door een daar~an voor beide partijen 64. Inschrlj.
63 waar bij. wien en door wien moeten gescl11eden 63. In welk geval kunnen gevmg va n
.
'
"
. ..
··
h · cl
63
· cl vorden 63 Kunnen plaats hebben persoonlijk, sclmftehjk of bij gemac hg en
.
·
weiger '
·t
..
d
1
S ·rt l"ke _ behoeven niet bij authentieke akte 64. Kunnen ook bij deurwaar ers exp 01
1
g~~~~ir~~j 64 . Model der _ 64. Onderteekening van - 65. Legalisatie van - 65. Inhoud er
va n 65. Ku nnen geweigerd worden indien niet aan den vorm voldoen 66, ~7 . . Wegens ongegronde weigeri ng ka n ambtenaar van den B. S. ve~volgd worden ~6. Hoe 1.'.1d1en a~ngevende
personen den leeftij d tot aangaan huwelijk nog niet hebben ber~1~t 67. Zijn h er~_1euwde noodig indien huwelijk niet voltrokken binnen het iaar na t e afkond1g111g? 69. D~arb1J behoe~en
geen stukken benood igt tot aangaan huwelijk overgelegd te worden 66. 0:1111s _toestemnun~
Ttairen is .,.een be letsel - te weigeren 67. Inschrijving van 65. Vermelding namen oude1s
~111 id,e aangiften overbodig doch geen overtreding 65, GG. Daarin behoeft de plaats waar het
111
l"jk' al worden voltrokken niet vermeld te worden 71. Mogen - gedaan worden door ee ne
huwe i _z,
o' geen 300 dagen dood is ? 93 94. Idem vóór het verstrijken van 300 dagen
vrouw w ier man n g
'
na hmvelijksontbi nding? 93, 94.

H

lijks- afkondigingen. wat akten van - moeten bevatten 69. Hel doen van - door ambtcuwe
. de B S 66 69 Beletselen tegen huwelijks-afkondiging 67. Mogen plaats hebben
naren van
n · ·
'
·
· t b "kt heeft 67 Van huwe
.. ·
'
.. van iemand die den gevorderden ouderdom om te trouwen nog me ere1'
·· 67 Tweede _ moeten niettegenstaande stmhng eerste alhjd
.
·
tb d
lijken die nog met on on en ziin
·
· die des Zondags niet
,eschieden 68. Kunn en geweigerd worden 68. Ambtenaren B. S. mogen " .
Hernieuwing van _ indien binnen het jaar na 1e - geen huwehjk 1s voltrokken 68, 69.
g .
weigeren 68·
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In N.-1. van huwelijk ingezetenen N..-1. die in Nederland trouwen onnoodig 73. Huwelijks-afkondiging
Fransche onderdanen 75. In - behoeft de plaats waar het huwelijk zal worden voltrokken niet
vermeld te worden wel de plaats waar de afkondiging plaats heeft 71. Akten, waaruit blijkt dat
- zo nder stuiting zijn afgeloopen of stuiti ng is opge heven 62-66. In het buitenland onnoodig 72.
Aanplakking der huwelijks-afkondiging 76. Wanneer zij moeten pl aats hebben en wat zij moeten
bevatten 69. Hoe moet Dag - opgevat worden 69. Vermeld ing beroep en woonplaats ouders
daarin 69. Hoe in geval huwelijk vo ndelingen? 70. Ouderdom in de akte 2e - 70. In nieuwe
woo npl aats van een der partijen of van beide 71. Op woonplaats beide partijen 71. Nieuwe
afkondiging noodig indien huwelijk binnen het jaar na de eerste afkondiging niet is voltrokken 76.
Bewijs van - wordt niet voor den 3en dag na 2c afkondiging afgegeven 73. Zoowel voor Ic
als voor 2e - moeten afzonderlij ke akten word en opgemaakt 71. In laatste woo np laals indien
a.s. echtgenoote n nog geen zes maanden op nieuwe woonplaats gevestigd zij n 72. Dispensati e
2e - 77. Dispensatie 2e - onn oodig voor personen uit Nederland aangekomen die nog geen
zes maanden in N.-1. gevestigd zijn 73. Opname in het bewijs dat een der partijicn gedurende
de laatste zes maanden op zekere plaats heeft gewoond is niet voorgeschreven maar rege lmatig 73.
L eges voor - op eene andere plaats mogen niet gevorderd worden 125. Kosten legalisaties handteeke ning mogen niet gevorderd word en 125. Toezendi ng uittreksel uit akten - ter afkondiging
ciders 73. Van pe rsonen in gesti chte n van weldadigheid 73. Op nieuwe woonplaats 74. Van
iemand die op punt van trouwen staande, een voogd k rijgt 74. Op meer dan twee plaatsen onnoodig 74. Van rondzwervende 74. Waar - moeten plaats hebben beoordeelt ambtenaar van
den B.S. 74. Voor minderjarigen niet erkende natuurlijke kinderen zonder voogd 74. Akte 2e behoeft niet aangeplakt 76. Dispensatie in welk geval die wordt verleend 76. Door w ie dispensa tie 2e - wordt verl eend 77. M odel besluit vcrl eenen dispensa ti e 2e - 77. Gedurende welken
tijd uittreksel - moet aangeplakt blijven 76. Afschrift besluit dispensatie aan ambtenaar van den
B.S. 76. Inschrijvi ng akte i n de registers 76. Hernieuwde - wanneer huwelij k binnen het jaar
na 1e - niet is voltrokken 76. Voor hernieuwd e - gee·n nieuwe aangifte noodig 76. Akte va n ·hoc die wordt ingeschreven 76. Gedurende welken tijd moeten uittreksels aangeplakt bl ijven 76.
Van stuiting aanteekening op den ka nt der akte houden 77. M oelen haren voortgang hebben
nie~~e:ge nstaande stu iting is beteekend 78. Bewijs dat - zo nder stuiting zijn afgeloopcn 73. Ocrgeli1k bewijs onnoodig indien afkondigingen hebben pl aats gehad op dezelfde plaats waar huwelijk
voltrokken wordt 125. Plaats van - moet in de akte vermeld worden 69. Hoc te handelen als
dispensatie 2e - is verleend 76. Van Franschcn behoorcn ook in Frankrijk plaats te hebben 75.
Bewijzen dat - zonder stuiting zijn afgeloopen kunnen geen afsch rift zijn van ingeschreven akte
van afkondiging 125. Legalisatie der - afkomstig uit andere paatsen 125. Kan bewij s da t - zonder
stuiting zijn afgeloopen telegrafisch worden ve rleend? 125. Voor het bewijs dat - zonder stuiting
zijn afgeloopen mogen geen leges berekend worden 125. Di spensatie 2e - indien a.s. echtgenooten
geen volle zes maanden op een plaats zijn geweest 73. Dispensatie 2c - wegens gewichtige
redenen 127. De 2e huwelijks-afkondiging moet voortga ng hebbe n, al is tegen huwelijk stuiting
beteekend 78. Mogen - gedaan wo rden van een vro uw wier man nog geen 300 dagen dood is? 93,94.
Idem va n eene vrouw wier vorig huwelijk vóór 300 dagen o ntbon den is? 93, 94. Weigering tot
het doen va n - 67.

1.
Ingezetene!'.

Hoedanigheden en voorwaarden tot aangaan huwelijk ingezetenen ook van toepassi ng
op vreemdelinge n 86. Die buiten 's Land s trouwen 141. Overlijden op een zeereis va n - 160.

Inlanders.

Wie zij zijn zie bijlage A.

lnlassching. Van woorden in de akten 12.
Inschrijvingen.

Van geboorten, huwelijken en sterfgevallen vóór de invoering van dit reglement 33.
Der a~~en va n geboorte 38. Inschrij vi ng van vondel ingen 50. Inschrijvi ng geboorten aan boord 51.
Hu~vcli1ks-aangiften 63. Huwelijks- afkondigingen 69. Huwelijken 134. Echtscheidingen 144.
Buitcnlandsche huwelijken 141. Overlijden 153. Rechterlijke uitspraak 11.

Inzegening

van huwelijken. Wanneer mogen geestelijken daartoe overgaan? 130.

lnlandsche Christenen . Op hen kan toegepast worden het reglement van den B. S. voor Europeanen 235. Hun bu rgerlijke stand 257, 258. Voorschriften op het houden der registers van
hu n burgerlijken stand 257. Het aangaan van huwelijk van - in de Moluksche Eilanden
en in de residentie Timor 258. Buiten M olukken en Timor is voltrekking huwelijk onder door geen stellige wetbcpaling geregeld 258. Aanwijzing personen door Hoofden gew. en pl.
best. voor het houden der registers 257. De In l. Christenen voor . het aangaan huwelijk
persoon lijk aangi fte daarvan doen aan ambtenaar belast met civiel bestuur hunner woonplaats 259.
Opgaven voor die aangiften vereischt 259. Daarbij moeten namen enz. der ouders en te wettigen
kinderen opgegeven 259. Welke kinderen worden daaronder verstaan 259. Bij aangiften huwelijk
moeten stukken worden overgelegd 259. Hoe te handelen bij gemis akte overlijden vorigen
echtgenoot en akte echtscheiding 260. Toestemming aangaan huwelijk militair~n 260. Hoe
geschiedt aa nvu lling der ontbrekende bescheiden bij aangaan huwelijk 260. Hoedanigheden en
voorwaarden tot aangaan huwelijk onder - 261, 262. Dispensatie Gouverneur-Generaal ingeval
tussch en a.s. echtgenootcn bloed- of aanverwantschap bestaat 263. Akten huwelijks-aangifte
worden door ambtenaren belast met het civiel bestuur opgemaakt 263_. Afkondigingen der
huwelijken 264. Waar die afkondigingen geschieden indien partijen niet tot een en dezelfde
kerkgenootschap behooren 264. Leeraars en schoolmeesters zijn bevoegd huwelijken onder de
- te voltrekken 264. In welke kerk het huwelijk wordt voltrokken 264. Verzet tegen het huwelijk 264.
Geschillen over stuiting huwelijk worden in hoogste ressort beslist door Hoofden plaatselijk
bestuur 265. Aanteekening der huwelijken door schoolmeesters en lecraars in daartoe bestemde
registers 265. Alleen de bij huwelijks-aangifte opgegeven kinderen worden door huwelijk gewettigd 265. Stukke n voor aangaan huwelijk vrij van zegel 265. Bewijs dat het huwelijk is voltrokke n, moet op zegel geschreven worden 265. Straf bedreigd tegen lecraars en schoolmeesters
wegens overlredi ng bij voltrekking huwelijken 266. W elke rechtbank spreekt vonnis echtscheiding
onder de - uit 267, 268.

J.
Japanners zijn met Europeanen gelijkgesteld 229.
Jaarteekening in cij fers in de akten verboden 11.

K.
Kantmeldingen. Zi e "kantteekeningen".
Kantteeken ingen. Oer registers zie "registers" Zorg voor - 23. Mogen niet ontbreken op uittrekse ls 23. Va n erkenning, naams- en voornaamsvcrandering, verbetering en aanvul ling der
akten, wettiging natuurlijke kinderen, stuiting eens huwelijks of oph.~ffing er v~n 24, 25. Oer
akten 23, 24. Van eene akte van echtscheiding op eenc akte van huwelijk 144. Wre n.1oet daart?c
verzoek doen? 144. Van eene akte van echtscheiding op een huwelijksakte mag niet per bnef
creschicden 148. Van erken ningen op geboorteakte 41. Van stui ting huwelijk op den kant der
~kte van huwelijks-afkondiging 78. Van opheffing der stuiting 78. Bij wie zij geschieden moet 82.
Van andere akten niet tot den burgerlijken stand behoorcndc 26.

Kapiteins

en gezagvoerders der schepen zijn verplicht op zeereizen akten op te maken van ge-

boorten en overlijden aan boord 51, 160.
Geboren buiten echt 40. Hunne erkenning 40. Aangifte geboorte van n~tL!urlijke
kindere n verwekt bij Inl. moeders 46, 49. Aangifte van te vondeling gel~.gd~ - 50. Wcttrgrng van
na 1uurl ··kc
IJ
- 57- 62 . Oritkenning van - 36· Welke voornamen. ZIJ 111et mogen hebben. 40.
..
Geboren gedurende zeereizen 51. Inschrijving daarvan in dagregisters schepen 51. WettrglrJk
erkende _ worden door huwelijk ouders gewettigd 57. Uil ouders geboren tusschen welke zonder
dispensatie geen huwelijk mocht bestaan 58. Burgerl ijke betrekkingen tot vaders of moeders 41.

Kinderen.
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Minderjarigen . Wanneer zij n kinderen minderjarig? 95, 112. Een minderj arige onder curateele
gestelde persoon heeft toestemming tot aangaan huwelijk 11oodig van voogd en Weeskamer 102.
Vreemdelingen 98. Die zich in een weldadigheidsgesticht bevinden 100.

Verplichting tot hun onderhoud en opvoedi ng 129. Pas geboren 154. Levenloos geboren 154.
Begraven va n levenloos geboren - zond er verlof is stra fbaar 157.
voor het opmaken akte n en vcrleencn u ittreksels registers 32 en b ijlage E.

Kosten

Kr acht van ~jsd e.
Krankzinnigheid.
Krankzinnigen
Kr ijg slieden.

In kracht van -

Misdrijven

gegegaan 26.

Misgeboorte

Hoe die bewezen wordt 96, 99.

N.

Inschrijving va n hu n overlijden 164.

L andsdienare n.

Namen. Verschil in schrij fwijze van - bij voltrekking huwelijken 126. Namen en voornaamsveranderingen of bij voegingen bijlage D. Namen die niet aan kinderen kunnen gegeven worden 40.

Overlijden va n -

Nommering

aan boo rd van naar Eu ropa vertrekkende schepen 161.

L eges. Voor uitgifte va n uittreksels uit de registers van den B. S. 32 en bijlage E.
afkondigingen voor een andere plaa ts mogen niet gevorderd w orde n 125.

der registers 8.

Natuurlijke kinder en. Uit Inl. moeders kunnen ingeschreven worden ook indien erkennende
vaders vóór geboorte is overleden 47. Worden door opvolgend huwelijk ouders gewettigd 46.
Erkenni ng van - door onder curatcelc gestelden 42. Toestemming tot het aangaan van hun
huwelijk 102. Zie ook "erkenning".

L egalis _tie: Van ~ittrckse ls der registers 21, 22. Nadeelcn door niet lcgaliseercn 22. Ocr ui ttreksels tut de registers van den B. S. in Neder!:ind 22. Kosten der - 22. van uittreksels door
Hoofd.~n gew. .best. geschied t kosteloos 22. Bij blad 7035 heeft daarop geen betrekking 22. Ocr
huwehi ks-aang1ften 65. Der stukken benood igd tot het aangaan van huwelijk t 17. Oer uittreksels
die buiten N.-1. moeten dienen 22. Kosten van legalisa ti e der hand teekening op akte afkondigi ng
op ecne andere p laats mogen niet gevord erd worden 125. Van de afsch ri ften der aan de akte
gehechte stukken onnoodig 21.

0.
der betrekki ng van ambtenaren van den 8 . S. 3.

Opdrac ht

Offici er en. T oestemming aangaan huwelijk van - der Land- en Zeemacht 127, 128. T oestemming
tot aangaan huwelijk va n gedetacheerde officieren van het Nedcrlandsche Leger 128.

Voor huwe lij ks-

Orfi cieren van g ezond heid.

geboren kinderen 126.

Lij kschouwi ng

blz. 155.

mogen geen huw elijk aangaan 86.

L.

. . - - Levenloos

begaan door ambtenaar van den B. S. 30.

bij geweldigen dood 159.

Ontkenning
Lijsten.

Hunne ver pl ichting tot aangifte overlijden in Militaire- of burger-

gasthuizen 158.
van een k ind 36.

Alphabetische op de registers 7.
Ontstentenis
Onnooz elheid

M.

149.

Onvoll edige akten

Meerderj arig en. Weduwen of wedu wnaars beneden 21 jaar word en beschouwd als - beneden
30 jaar 108. Zij hebben toestemming nood ig b ij aa ngaan nieuw huwelijk 108. Zij mogen eve nwel geen getu igen zijn bij voltrokken huwelijken indien zij den lee ftijd va n 21 jaar nog niet
bereikt heb ben 150.
Meerderjarig ve r klaarden.
geen 21 jaar oud zijn 11 3.
Medeplicht igen

in het vonn is van overspel 89.

M emorie van verdedigi ng
Modellen.
Militairen.

Hebben toestemming tot aangaan hu we lijk nood ig indien zij nog

van de ambtenaren van den B. s. hij op legging straf 167.

Toelichting daarop mogen niet beschouwd worden als verbindende voorschri ften 172.
Toestemming huwelijk 127.

Overlijden te velde op marsch of i n den slag 164.

wegens -

onder curatecle gesteld mag iemand geen huwelijk aangaan 86.

Ontbinding. Huwelijks zie "echtsc/leicling". Straf bedreigd teg~n aangaa~ nieuw huwelijk ~?ór oude 167. T ij dstip inschrij ving - huwelijk 145. Akte - vorige huwelijk produceeren b11 aangaan nieu w huwelijk 122. Plaats van inschrijving - eens huwelijks 145.

Machtigingen. In we lk geval zij door belanghebbenden worden verlee nd 14. Wan neer zij op
een ongezegel d papi er moge n geschreven worden 14. Verschijn ing krachte ns - 14. Onderhandsche - 14. Bij auth en ti eke akte n 14.
Marine. Overlijden schepeli ngen aan boord schepen Kon. Neder!. van hun overlij den 158.

van den ambtenaa r van den 8. S. 5.

On vermogenden.
(\

Kosten huwelijk van onvermogenden 32.

Overtredingen
van ambtenaren van den B. S. wegens niet aanhechting stukken a~n de registers 27. Begaan door die ambtenaren. 30. Do?r bijzondere personen van de bepalingen op
den B. s. 169. Rechtspleging in zake - citer bepalingen door ambtenaren van den B. S. 167.
Over spel.

M edeplichtigen aan zie "Medeplic/l/igen" 89.

•l edigheid
0 nv o .

der aangifte overlijden in hospitalen 158. Idem schepelingen Kon. Ned. Marine 158.

Ouderdom. van partijen en getuigen 12. Van toestemn~i~g g.eve.nde ouders bij ~.en huwel.ijk 12.
Hoe die vermeld wordt i n de akte 2e huwelijks-af kond1g1ng 111d1en een der partiien of bcid.e na
de 1e afkondiging jarig is 70. Vermelding in de akte van compareercnde Inl. moeder noodig 12.

Overschrij vi ng.

Van schri ftelijke aangiften in de registers 16.

s

··
16
h ·f!eri·ke
aangifte van - 16. Akte
1
Overlijden. Op een afstand van meer dan 10 palen
.
c n
'' .
·
d
d
kte bekendheid 122. Akte van .
b.
f
v·tn _ vorigen echtgenoote kan met vervangen war en oor a
··
·k
··
·scht 100 Aangifte van innen 3 o
'
·
van hen wier tocste111m111g b1J een huweliJ zou z1in vere1
·
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R.

10 dagen 149. Waar zu lks geschiedt 149. Opmaking van aangifle van - 149. Toezend ing der
akten van - aan ambtenaren B.S. onder wiens resso rt verledene woonde 149. Aan G.- G. indien
overledene zijne woonplaats buile n N.-1. had 149. · Aa n ambtenaren van den B. S. Batavia i ndien
woonplaats overledene onbekend is 149. Aan Marine Batavia van - overlijden van schepelingen
Neder!. Marine 149. Inschrij vi ng van - aan boord Neder!. oorlogschepen 149. Inschrijving van buiten ressort va n ambtenaren van den B.S. verboden 149. Mag een vrouw aangifte overlijden
doen? 150. Aangi ften ove rlijden kunnen door minderjarigen en vrouwen gedaa n worden 150Model akte va n - 150. Binnen 10 palen behoort aangifte overlijden ind ien zulks nie t in een
zieke nzaal plaats vond steeds mondeli ng geschieden 150. Getuigen word en boven aangeve rs niet
gevorderd bij inschrijvi ng - 150. Inschrijving aangespoelde lijken 151. Niemand kan wegens
niet doen aangifte gestraft worden 15 1. Opgaven van - van personen die builen N.-1. woonden
en zij die tot het Neder!. zeewezen behoorden 151. Opgave van - van burger!. la ndsdienaren
aan Ministerie Koloniën 152. Opgave overlijden aan ambtenaren successie rech t 163. Opgave
van - van deelgerechtigden aan het C.W.W.fds. 132. Opgave overleden personen aan weeskamers
en hare Agenten 162. Uittreksels akte - door persone n in Nederland aangevraagd 152. Idem
door personen bu iten N.-1. 152. Inschrij vi ng akte overlijden buiten 's lands 152. Idem indien
woo nplaats overledene onbekend 152. Voorschriften betreffende overlijden of sneuvelen officieren
en schepelingen Hr. Ms. Zee macht 152. Overlij den op een ander eiland dan daar waar ambtenaar
van den B.S. gevestigd is 152. Wat akte va n overlijden bevatten moet 153. Beroep van den overledene 153. Hoe indien datum overlijden onzeker is 153. Uur van - 153. Akte van - van een
onbekenden Europeaan 153. Plaats van overlijden in akte opnemen 153. Beroep aangevers 153.
Militaire rangen gepensioneerde officieren in akte - opneme n 153. Beroep overleden ouders
behoeven in de akten niet verm eld te worden 153. Inschrijving akten ove rleden mil itai ren op marsch
te velde in den slag en bij reizen troepen enz. 153. I nschrij vi ng va n levenloos geboren ki nderen 154.
Model akte inschrijving leven loos geboren kind 154. Levenloos geboren ki nderen ontvnngen geen
voornamen 155. Geslacht va n het kind bij misgeboo rte hoe bij twij fel 155. Overlijden aan.
besmettelijke ziekte n 155. Wannee r mag begraven zonder verlof ambtenaar B.S. geschieden 157.
Aangifte overlijden in een burgerlijk of militair gasthuis 158. Deze aa ngi fte moet steeds
schriftelijk geschieden 158. Onvolledigheid schriftelijke aa ngifte 158. Genceshecren ve rplicht
tot aangifte bij ove rl ijden in een gasthuis 158. Officieren van gezondheid idem 158. Vermoeden
geweldigen dood 159. Verbaal schouwing geweldigen dood 159. Aangifte overlijden bij ten
uitvoerlegging doodvonnis 159. Idem in gevangennissen 159. Overlij den ged urende ee n zeereis 160. Verplichting gezagvoerders bij overlijden zeereis 160. Van een ingezeten va n N.-1.
op zeereize n 160. Van idem aan boord vreemd e schepen 160. Opgave va n - van landsdienaren aan boord schepen op reis naar Europa J6t. Aa ngi fte overlijde n aa n boo rd N -1.
vaartuigen wanneer gezagvoerder of officieren geen Europeaan zijn 161. Aangifte overlijden na
geleden schipbreuk 161. Aangifte van - aan boord N .-1. schepen op een N.-1. reeden o f haven 161.
Akten van - aan boord van andere dan N.-1. schepen 161. Aangifte va n - aan boord van
naar Nederland vertrokken schepen 161. Inschrijving- krijgslieden 164. Militairen op marsch 164.

P.
Papier

of bij gemachtigde 14. Vermelding hunner namen en voo~~
namen ouderdom beroep en woonplaats i n de akten 12. Oud ers die toesten1111i11g geven biJ
een huwelijk zijn geen partijen 136. Personen die toestemming in een hu welijk geven zijn geen
partijen 16, 136. Voogden en toeziende voogden die toestemming tot een huwelijk geven behooren
niet tot de pa rtijen; opname hunnen1amen in de huwelijksakte on noodig 136.
va n geboorte. Uitlegging daarva n 39.

Procrskosten
Pupillen

Radeeren in de akten t 1.
Rechtspleging in zake overtredingen ambtenaren B. S. 167.
Rechten
ï ·rt ïtrekscls 32 _ voor voltrekking huwelijken builen het gebouw 32.

Voorhom::1;1~~~1n r~~~~e~\1 ;~ :e~~lichti ngcn ~.s. echtgenooten bij voltrekking huwel ijk overbodig 129.

Rechterlijke uitspraak.

Aanhechting daarvan in het register 11.
h elïkstoestemming verleenen zoolang niet
Regenten va n weldad igheidsgestichten mogen geen uw J
1d
of in de onmogelijkheid
blijkt dat personen die de toestemming moeten verleenen over e en
zijn hun wil te verklaren 101, 113.
S
B"
. Iers 7 Hunne bewaarplaats 7, 19. Die
Registers. Het aa ntal der - van den B. · 7· ii regis
· 1 1welijken 19.
van huwelijksaangiften en afkondiging kunnen
er van 25.
Bewijzen van het niet bestaan der - 25.
~rv~ ~c 11~~g,
'., .
elan hebbenden 28. Aanofficieren
b'.:_
justitie 31. Dubbele
Aanvulling der - op
sprakelijkh eid voor bewaring der - 30.
~ ~rz~e a~\:aar andere exemplaren zijn opbcwaard 31. '' 'r . .
7 Bewaren van de der - mogen zich niet in het zelfde gebouw ev1n en,
· t
anti! die te bestrijden 2-1.
ap1cr voor ·
Koste n aa nleg der reg1s ers, wa,
der - 8 Welke moeten dubbel aangehouden worden 8.
van den B. S. 8. Overgave en overname d
.
1·1·e A111bo·1na Banda en T ernate 18, 33.
d
geheven ra en van jus 11
'.
Bewaarplaats der - van e op
. .
d . ·et dubbel aangehouden 8 KantRegistcrs van huwelijksaangiften en _ afkonchgmgen \~r ~n ~;eekeningen enz. mogen niet door
teekening waarm erking en nommering der - 8, 9. . ic an
18 Idem op
· het einde van het
'
Af 1 T
e 1 opzending van ·
s u1 mg _1
Il ·
bij rechterlijk bevel 19. Vervolg secretarissen geschi eden 8. 9.
jaar 18. Bewaring der - 18, 33. Verplaatsing van -1 ~ ~~1 Vervolg - bij onvoldoende ruimte
aantehouden wanneer de register~ worden ver_p_Jaa~tst_ ~eri~g van dil reglement aangehouden 33·
in de oorspronkelijke 20. Bewaring d~r - voor . e mvd egisters 20. Verplaatsing van - .tenHet niet bestaan der - 27. Aanhechhng stukken aan e r
gevolgen opheffi ng ressort ambtenaar B. S. 239.
.. .
.
ekondi ' d 1. Vaststell ing VIII. Vergeli1k111g
Reglement. Invoering va n - 1. Bij welk Stbld. ~f~ de ~oor invoering van het nieuwe - 1.
het oude en nieuwe 1. Vervallen van 1e ou
tusschen
·· d ï
1 gen 2 Van toepassing op I nl. Christenen als ZIJ i ver an
.

~angei'1o~i?cn \~~;~1~~ct~~;ae~~~~~~~~~i!ii~~

ve~zoek

Remises

Ova~1 1ust~1~

~:;;::~:~e~a:en va~

van boete opgelegd aan de ambtenaren van den B. S. 169.

Rondzwervenden.

Waar geschiedt hunne huwelijksafkondiging 64, 74.

"

s.

voor de registe rs 7.

Paraaf is geen handteekening 10.
Partijen. Verschijning in persoon

Plaats

_ tot aangaan huwelijk bij ontstentenis ouders en
Tusschenkomst Van den
grootouders en bij weigering voogd 100.

Raad van Justitie.

wegens overtreding begaan door ambtenaren va n den B. S. 168.

moge n met voogden trouwen 101.

Samenwoning der echtgenooten
.
Secretaris. Met de waarnern111g
Schepelingen.
Schippers.

130.

kk.
a 1 - belast zij n 4.
der betrc ing v. i
,"de 1 J<on Ned Marine 152 en bijl. F. Woonplaats van -13.
Onvolledige akten over 11 ' ·
·

Hunne w oonplaatsen 13.

Standplaats. Waar heeft
St raff'en . Bedreigd tegen

men die? 13.

• ecii huweliJ"k voltrekt zonder
B
30 Wanneer 1111
ambtenaren van d en · · · ..
vrouw voltrekt vóór het vereen
.
.
. 1 ·· het . huwelijk vanWanneer
hij een huwelijk sluit vóor
vere ischlc toestemming 22, 161. wanncei 111
90
22
..k
van 300 dagen na ontbinding van het vorige '
.
slnJ en

s

.·

.·
......
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onbinding va n het vroegere 166 D
1 .
aa n het oordeel rechter overgel~te e ~P e~grng va~ straf a~n den ambten aren van den B. S. is
huwelijk zonder toestem ming 68 ..;)
.
egen .met aangifte vondelingen 50. Tegen slu iting
w egens voltrekking huwelijk buiten
· het
cgens overtredingen der bepal'
t
gebouw
1. Va
111gcn e: za ke des huwelijks 161.
16
van akten 166. Onderschuiving personen 166 V d .
l~che handteeken1ng 161. Veranderingen
losse bladen 161. Tegen bijzonde e
.
er u1stenng stukken 161. Inschrijving akten op
Stukken
.
r personen wegens overtredingen bepalingen B. S. 169.
"
. Aanhechhng van - bij de akte ?O
.
liJken 132. - voor het aangaan des hu ~"k- .k Ongen oegzaamheid der - bij aa ngaan huwedagen vóór de voltrekking opgevraagd =~r~e~ 7~.nnen door den ambtenaar van den B. S. eenige

2

Stuiting
des huwefiiks
• •
J
•

.

Aanteeke111ng va n eene akte v
digrng 78. Aanteekening als boven bi'
h .
. .an - op den kant akte huwelijks- afkon0
vermeldingen dij de akte Ie e 2
fkJ p ~~rng st u1 t111g 78. Aanteekeningen slechts m et korte
.
.
n e a ond1g111g 78 Explo"t
1. stu1't·111g heef! geen gevolg indien
·
per_s?on die stuitte tijdens stuiting overleden
78
stu1hng beschouwd te worden 78 St T
· Onvolled ige akte van - behoeve n niet als
trekking huwelijken na te laten 78 ~11 mg na. voorgeschreven termijn is geen red en om vo lmoeten w orden voltrokken 78 Aa. t kant.eekenmgen in registers ter plaatse waar huweli1'k za l
b'.1
·
n ee e111ng van op h ff'
1 authentieke akte geschieden 79 w ·
e ing mag niet op een andere w ij ze dan
verkwisting ook toepasselijk op ·k. die daartoe bevoegd 79, 80, 81. Op grond curateele wegen~
va n d
B
in eren boven 30 j aar 79 80 81 "
en . S. ter zake 77 78 79 W"
'
' ,
· verrichtingen ambtenaren
vatten moet 81. Aan welk~ a~bt~na i1ze w;arop zij geschiedt 82, 83. Akte van - wat zij beophetfing van 83. Hooger beroep
ar .va n en. B.S. moet die be teekend worden 82. Eisch tot
vonms opheffrng huwe lijk 83. Akte opheffing stuiting 82.

T.
Toelichtingen op dit reglement niet te b h
esc ouwen
Toespraak. Bij het aa ngaan van huwelijken 130.
Titels. Verm elding adeiijke titels in de akten
Tolken.

.
als verbind ende voorschri ften 1.

12.

8

B 1"
ij opmaking akten indien partijen of getuigen
1 aangaan huwelijk vreemdelingen
.
de Nederlandsche taal niet verstaan . 16.
129

Tweelingen

.

W"

.

IJZe mschrijving akten geboorte -

39.

Trouwbeloften. geven geen rechtsvordering. t t
"
0 aa ngaan huwehJk
Toest
·
of vergoeding va n kosten enz. 77.
emm rng tot het aangaan van huwelïk
.
.

een huwelijk volstrekt zo nder - 166
1 . . _Straf bedreigd tegen ambten aren van den Il.S. die
La 11d111ac1Jt 127. Akte va u
t ta AkDoor offici ere n Land- en Zee macht en mindere mili tairen
in een land waar geen no-la . : 1 te va11 - opgemaak t 111 Am erika l t9. Akte - opgemaak t
n s i s 19 Mag niet b" o 11d 1
D oor vader verl eend die daarna
vóór v.ol t kk"
IJ
er iand sche akte verleend worden 118.
akte ver1eend kan ingetrokken
'
.
worden 11 8re 111111g huwe
t b . lijk komt te ove1-J"d
IJ en 11 8. a··
11 notanee le
1
een openbaar ambtenaa r 118 Moet . cl'.
i e ui tenla nd opge maakt moet geschieden door
111
worden dat - is gevraagd _· V
'
ien. de moeder niet verschijn t in de akte opgenome n
9
'
:>.
oor echte krnderen gedu
d
. d'
111 1e11 moeder toestemmin<T weigert _ V
:~n e 1wnne mind erjarigheid 94. Hoe
9
vermeld worden met wie"' het huwel~:k ~ n de moeder b11 ontstentenis vader 95. Daarin moet
11
za worden voltrokken J19. Mag niet in blanco en dus
niet zonder vermelding va d
w d
n en naam van den echtgeno 0 t 9- 1 9
or e~ 120. Hoe indien ambtenaar van d
"
:>, J . Akte van - kan herroepen
stemming verleent l 20 lnd·
b"
. en B. S. twii felt aa n hoedanigheid voogd die d e toef
"
·
ien IJ notan eele akte bere·d
1 s ver 1eend kan o ok persoo nlijk bij het
wwe 1IJk
verleend worde n 120
.
0 1
den ouderdom van 21 jaren b~rei k; ~ ~~~tigin~~or een met .Europ. gelijkgesteld en am boin ees die
h~oren 95. Schriftelijk door ambtenaren v~n ien
ou~ers ~i et tot m et Europ. gelijkgestelden be1
D1spensatie van - aan meerderj arigen w ier de~ B. 1n J?u 1tschla11 d opgemaakt is Indië geld ig 121.
genooten 86. De rechter beoordeelt of - o~1 ers niet i n N.-1. zijn 127. Vrije - der a.s. echtoor de a. s. echtgenooten gegeven al dan niet aan

1

s._

·,

de wet voldoet 86. Verl eend door den R. v. J. bij weigering voogd IOO. Aan minderjarigen indien moeder in een krankzinnigen gesticht en vader curator over die moeder 96. Indien vader
in een krankzin nigengesticht is. 96. Indien vader in de onmogelijkheid verkeert zijn toestemming
te geven 96. Bij overlijden vader en afwezigheid moeder zonder bekende woonplaats 96. Indien
vader onder curateele en moeder overleden 97. Bij verhindering moeder wegens ziekte 97. Bij
afwez igheid of onder cu rateele vader 97. Bij onbekendheid met woonplaats van personen wier
toestemm ing vereischt wordt kan beëedigde verklaring dier onbekendheid toestemming verva ngen 97. Van den vader noodig al heeft deze bevoegdheid verloren voogd over eigen kinderen
te zijn 97. Van de moed er al is zij ook geen voogdes over de kinderen 98. Hoe te handelen
met vreemdelingen 98. Model akte - 99. Van de grootoud ers 99. Hoe wordt - verkregen
indien grootouders ontbreken voor huwelijk mind erjarige echte kinderen IOO. Van den R. v. J.
bij weigering voogd en weeskamer IOO. Kunn en niet door voogden of regenten gestichten afgegeven word en zoolang niet blijkt dat ouders of grootouders overleden of in de onmogelijkh eid
zijn hun wil te verklaren 101. Door w ie te geven indien voogd met pupil trouwt? 101. Voor
onde r curatee le gestelden 102. Weigering - ligt aa n beoordeeling rechter I02. Mag niet geweigerd worden op grond dat partij en i n gemeenschap van goederen wenschen te trouwen 102.
Aan natuurlijk wettig erkende kinderen 102. Bij gebreke vader van den R. v. J. indien moeder
Inl. vrouw 102. Model rekest daaarvoor 103. Aan natuurlijk doch niet erkend e kinderen wier
oud ers overl eden zijn of in de onmogelijkheid hun wil te verklaren HH. Is het noodig voor
meerderjarige natuurlijke kinderen beneden 30 jaar? 105. Van grootouders onnooclig bij aa ngaan
huwelijk natuurlijk erkende kinderen 105. Aan echte kinderen beneden 30 j aar 105. Aan mondigen d ie nog niet 30 jaar oud zijn JOG. Aa n meerderjarigen door moeder indien vader onder
cura teele 107. Indien vader in hechtenis ka n toestemm ing notarieel geschieden 107. Aan meerderjarigen beneden 30 j aar bij overleden vader en moeder in krankzinnigengesticht 107. Mag
niet gegeven w ord en door onnoozele vad er J07. Aa n meerderjarigen beneden 30 j aar wiens
vader overleden en moeder onder curateele 107. W eduw naars en weduwen beneden 21 jaar
hebben - noodig bij hertrouwen I08. M eerderjarigen boven 30 jaar op eigen verzoek ond er curatee le
hebben - van curators noodig 108. Aan iemand beneden 30 jaar onder curator 108. Aan
meerderjarig verklaarden 11 3. Aan hen die ouders noch grootouders hebben 11 3. Aan meerderjarigverkl aardcn beneden 23 jaar. 108. Aan w eduwnaars of weduwes beneden 30 j aar 108.
Aan minderjarig kind van een ond er curateele gestelden persoon 107. Indiening van verzoeken
o m - aa n R. v. J. bij weigeri ng toestemming aan meerderj ar igen 105. Hoe indien ouders niet
verschijnen bij behande ling dier verzoeken 109. Hoe indien het kind niet verschijnt 109. Hoc
indien vader bij weigering volhardt 109. Dispensatie 0 .-0 . te ve rleenen inclien;ouclers niet i n N.-1.
aanwezig zijn 110, 11 1. Model rekest hiervoor 110. Mod el verklaring afwezigheid ouders 11 0.
Gevallen waari n ouders in de onmogelij kheid zijn om - te verleenen l IO. Aan hen die handlichting hebben bekomen 113.

u.

Uittreksels.

van akten en afschriften der daarbij gehechte st ukken 21. Aa n militairen beneden
tien rang va n o fficier en behoeftigen 32. Kunnen aan een ieder word en afgegeven 21. Legalisatie
der - 22. Jn hoever zij geloof verdienen 21. Opgevraagd 11il het f311llc11la11d 22. Uilrciki11gdaarvan 22. M oge n ni et afgegeven word en zonder daarop voorkomende aa nteeke ningen op den
ka nt 23. Kostelooze uitreiking daarvan 32. Leges en zegelkoste n er voo r 32. Uit de registers
vóór de invoering van di t reglement aangehou den 33. Hoe lang di e va n hu we lijks afkondiging
zullen aangeplakt blijven 76. Het niet gelegaliseerde ·- is in rechten niet geldig 22.

Uitzondering
Uur

bij aanwijzing ambtenare n van den B.S. 7.

der geboorte; uitlegging van - 39.

Dat van ove rlijden 153.

v.
Vader.

Zijn e o ntstenteni s bij aangifte geboorte kind 34. Zijne ver plichting ten opzichte geboorte
zijns kinds buitenshuis 34. Wanneer hij al clan niet verpl icht i s tot aangi fte geboorte zijner

kind eren 36.

.·.:. ..

312
Vakken.

Witte mogen niet worden opengelaten 9.
ee n schuinloopende streep. 11.

W itte mogen niet verholpen worden door

enz. zullen aan de r egisters aangehecht blijven 20. Voor huwelijks-aangifte cm
huwelijksvoltrekking kan slechts met een vol macht volstaan word en 138. Afschriften der - 21.

Vondelingen.

Aangifte van - bij den ambtenaar van den B.S. 2:1, 50. Proces-ve rbaal en inschrijving daarvan van het vinden van een kin d 50. Proces-verbaal door ambtenaar van den B.S.
optemake n 50. Model er van 5 1. Namen aa n - te geven 50. Straf bedreigd tegen ni_et aangifte - 50, 170. Dadelijke opna me in een gesticht 50. Inschrijving geschiedt zonder onderzoek
of de vondeling van Europeesche of Inl. afkomst is 51. Vermelding naam, woo nplaats en be roep
hunner ouders in akte huwelijks-afko ndigingen 70. Hoe moet geboorteakte bij hun huwelijk
overgelegd worden 116.

Vonnissen.

Houdende veroordeeling ambtenaar B.S. zij n aan hooger beroep onderworpe n 167.
Van echtscheiding of huwelijks-ontbindin g 145. Aanhechting van - aan de akten 11.

Voltrekking van hu welijken. Zie . huwelijken".
Voogden Huwelijk tusschen voogd en pupil

Wie staan daaronder ? 112.

Voorlezing

van rechten en verplichtingen der echtgenooten bij aangaan va n een huwelijk is
overbod ig 129.

Voornamen.

Verandering van 11. Die niet aan kinderen mogen gegeven worden 38. Van
het kind wiens moeder die een onbekend e vreemde vrouw is onmiddelijk na de bevalling overlijdt 39. Het geven van - bespottelijke aan kinderen zooveel mogelijk tegengaan 40. Geslachtsnamen mogen niet als - aan kinderen gegeve n word en 38. Voornamen aa n vondelingen te
geven 50.

wegens overtreding van dit reglement begaan door ambtenaren van den B.S. 30.

Vervulling der betrekking van ambtenaar
Verplichtingen en rechten echtgenooten

Hoedanighed en en voorwaard en om ee n huwelijk aan te gaan 84.

Verbaal va n schouwi ng bij geweldigen dood 159.
Verbod va n huwelijk tusschen ouders en kinderen en zusters en b roed ers 87.
Verbeteringen . Van akten 25, 29. Van foutieve aangiften 27. Van inschrijvi ngen

Vreemdén:

Zijn geen vreemdelingen maar niet nabestaanden 140.

Vreemdelingen.
huwelijk 116.

Hoe moeten hunne geboorteakten vervangen worden bij het aangaan van
Zij moge n geen getuigen zijn bij de akten van den B.S. 15.

Vroedmeesters.

Hunne verplichtingen tot aangîfte geboorten die in hunne 1egenwoordigheid
plaats hebben 37.

W.
Won ing.

der registers 8.

Verplichti ng samenwoning echtgenooten 130.

Woonplaats.

In het algemeen 13. Waar heeft men die 13. Van 0 .-1. ambtenaren met verlof 13.
Van N.-1. i ngezetenen 54. Van minderjarigen 14. Van Militairen 13. Van minderjarigen in
Holland 14. Meerderjarige dienstboden 14. Van natuurlijk wettig erkende kinderen 14. Van een
getrouwde vrouw 14. Verandering van - 13. Vermeldin g woonplaats ouders in akte afkondiging huwel ijk kinderen 69. Van toestemming gevende ouders bij een huwelijk 12.

Weeskamers .

Toestemming van -

beneden 21 jaar zijn te beschouwen als meerderjarigen beneden
30 jaar; toestemm in g aa ngaan huwelijk voor hen noodig 108.

Wettige beletselen.

Gemis

toestemming militai ren is ·geen beletsel tot weigeri ng huwelijks

Door huwelijk ouders 57. Na huwelijk verboden 57. Van
kin deren wier ouders alleen op dispensatie G.- G. mogen huwen 58. Wanneer ouders overleden
zijn 58. Model rekest om brieven van wettiging 59. Van reeds overl eden kinderen geoorloofd 62.
Gevolgen der - ten aa nzien rechten wettige kinderen 57. Van kinderen uit Inl. mo<!der bij
gelegenheid voltrekking huwelijk 57. Brieven van - kunnen zoowel door ouders als door
kinderen zelven aangevraagd worden 58. Wanneer zijn brieven van wettiging van kracht 61.
Insc hrijving brieven va n wetti ging van natuurlijke kinderen 56. Bij gelegenheid huwelijk is overlegging geboorteakten kinderen noodig 137.

en aa nteeke-

Zie woonplaats 12.
in de akten mogen niet plaats vi nd en 11.
in de akten na de opmaking daarvan mogen niet plaats hebben dan krachtens

vonn i s 10, ll.

Verklaring.
Verschijning
Vertolking
Vervolg

tot aangaan huwelijk 100.

Weduwes en Weduwnaars

z.

ningen van akten voor invoering van dit regle ment opgemaakt 33.

Vergissingen

behoeven bij het aangaat\ van h!_lwelijk niet voorgelezen

te worden 129.

Wettiging natuurlijke kinderen.

van den Raad van j ust itie o m te trouwen bij o ntstenten is ouders en bij weiger'.ng v?.ogd
en Weeskamer 100. Tot begraving lijken 155. In sommige i;revallen voor begraving h1ken
onnoodig 155. Onnoodig tot begraven lijken in Militaire of burgerlijke gasthuizen 158.

Verkortingen
Veranderingen

van den B.S. zie "ambtenaren."

aangiften 67.

Verlof

Verblijfplaats.

.-

der akten 30.

Waarmerking

i s niet verboden 10 1. Mogen geen huwel ijkstoestem ming geven zoolang niet bl ijkt dat personen die toestemming moeten verleenen overleden
zij n 101.

Voorwaarden.

Verval.s~nfng
V~.rvolging

Volmachten.

Voogdij.
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in een sch riftelijke aangifte 10.
Beëed igde ter vervanging geboorteakt e bij aangaan huwelij k 115, 11 6.
bij gevolmachtigde 14.

Zeewezen. Overlijden personen behoorend e tot Hr. Ms. schepen 152.
Zeereizen. Geboorte en overlijden op zeereizen 51 , 160.
Zegels. Welke uittrekse ls zijn er van vrij 32. Zegelkosten der akten 32
Ziekten.
Zondagen.

Besmettelijke -

zie ook bij l. E.

156, 158.

Mogen aangiften op Zondagen ontvangen worden 34.

Zwangerschap.

Is over het algemeen voornamelijk de reden van het verleenen der dispensatie
aan een jonge dochter beneden 15 jaar om een huwelijk aan te gaan 75.

der akten 16, 129.
der registers 20.

H.

van Houten, Burg. Stand.
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