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REDACTIE 

De redactie draagt verantwoordelijkheid voor de niet ondertekende artikelen. De 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van ondertekende artikelen berust uiteraard 
bij de schrijver. Alle stukken betrekking hebbend op de redactionele inhoud van 
Het Personeel Statuut gelieve men te zenden aan Plantage Kerklaan 36-38, 
Amsterdam. Telefoon ( 020) 91 oo 1 1. 

ADVIESBUREAU VAN DE NEVABS 

Het adviesbureau bestaat uit de heren: 
a. Dr. P. Bakker, ambtenaar van de burgerlijke stand te Amsterdam, bureau
adres: Plantage Kerklaan 36--'38; 
b. C. J. van Oost, hoofd van de burgerlijke stand te Rotterdam, bureauadres: 
Raadhuis, Coolsingel 40; 
c. Mr. J. Kampers, ambtenaar van de burgerlijke stand te Amsterdam, bureau
adres: Plantage Kerklaan 36-38. 

Aanvragen om adviezen kunnen tot de bovengenoemde heren gericht worden. 

LIDMAATSCHAP VAN DE NEVABS 

Aanmeldinge-n voor lidmaatschap en opgaven van adreswijziging richten tot de 
secretaris van de Nevabs, Stadhuis, Utrecht. Het lidmaatschap kan op elke 
gewenste datum ingaan, doch alleen eindigen per 31 december. 
De contributie bedraagt per jaar voor: 
gemeenten met 10.000 inwoners en meer f 12,-

gemeenten tot 10.000 inwoners . f 6,-
persoonlijke leden . f 4,-

De contributie kan worden gestort op postrekening nr. 271825 van de Penning
meester der NEV ABS te Berg en Dal. 

MODELLENBOEK VOOR AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND 

Bestellingen van dit boek, waarvan de 6e druk verschenen is, moeten worden inge
zonden bij de uitgever N. Samsam n.v., telefoon (01720) 26 01, Alphen a/d Rijn. 

ADVERTENTIES 

Correspondentie over advertenties richte men uitsluitend aan de uitgever N. Sam
som n.v. te Alphen aan den Rijn. 

ABONNEMENTSPRIJS 

De abonnementsprijs voor niet-leden van de Nevabs bedraagt. 
Voor het buitenland 

INHOUD VAN DIT NUMMER 

Registers van de Burgerlijke Stand in Indonesië . 
Jurisprudentie, artikel 139 B.W. 
Rechtsvragen 

f 7,50 
f 8,25 
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ciIET PERSONEEL STATUUl 
MAANDBLAD 

GEWIJD AAN HET PERSONEN- EN NATIONALITEITSRECHT 

Nummer 2 februari 1965 r 6e jaargang 

Registers van de Burgerlijke Stand in Indonesië 

Uit binnengekomen vragen bij het Adviesbureau blijkt dat er behoefte be
staat aan de publikatie van de gegevens betreffende de registers van de bur
gerlijke stand in Indonesië. 

Door oorlogshandelingen zijn vele registers verloren gegaan of incompleet 
geworden. De thans gepubliceerde lijsten geven de ambtenaren van de bur
gerlijke stand in Nederland aanwijzingen voor het geval zij het publiek te 
adviseren hebben stukken uit Indonesië op te vragen. Aan de hand van on
derstaande gegevens kan in vele gevallen tijdrovende correspondentie met 
Indonesië vermeden worden. 

Wenst de ambtenaar van de burgerlijke stand stukken uit Indonesië, dan 
verdient het aanbeveling de aanvragen te laten lopen over het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. 

A. Geboortegegevens (plaats + jaar) kunnen worden ontleend aan
1 ) geboorteakte
2) huwelijksakte
3) soms: overlijdensakte ( zie a 67 1.1. Regl. B.S. Europeanen)

N.B. Afschrift bevat alle gegevens: Uittreksel niet!

B. Bijlagen van akten B.S. (zoals de geboorteakte, die bij de huwelijksvoltrekking
moeten worden overgelegd - zie a 71, 1° B.W.) worden gevoegd bij de (naar het
Landgerecht over te brengen) dubbelen (a 24 Regl. B.S. Europeanen).

C. De oorspronkelijke registers worden gehouden door de ambtenaar B.S. ter plaatse;
de dubbelen door de Griffier van het desbetreffende Landgerecht (zie indeling van
ressorten hieronder).

Ressort voormalige Raden van Justitie: 
Djakarta: W. Java; Lampongs; Palembang; Djambi; Bangka-Billiton; W. Borneo. 
Semarang: Midden Java; Djokjakarta; Surakarta. 
Surabaja: 0. Java; Bali-Lombok; Z. en 0. Borneo. 
Makassar: Celebes + Onderhorigheden; Menado; Timor + Onderhorigheden; Mo
lukken; N. Guinee. 
Padang: S.W.K.; Tapanuli; Benkulen. 
Medan: S.0.K.; Atjeh + Onderhorigheden; Riouw. 

D. Overzicht van dubbelen is slechts globaal.

Gegevens betreffende kleinere plaatsen en plaatsen waarvan de oorspronkelijke re
gisters behouden zijn gebleven, ontbreken.



Overzicht van plaatsen waar de vooroorlogse registers B.S. nog compleet zijn: 

Bandung - W. Java. 
Bangil- 0. Java (1867 t/m 1934). 
Banjuwangi - 0 . Java (vanaf 1828). 
Besuki - } 
B d 0. Java (vanaf 1892). on owoso -
Bogor - W. Java (vanaf 1828). 
Dubo - Singkep - Riouw ( vanaf 1870). 
Djakarta - W. Java (vanaf 1829). 
Djember - 0 . Java (vanaf 1883). 
Malang - 0. Java (vanaf 1829 ) . 
Padang - W. Sumatra. 

Pasuruan - 0. Java (vanaf 1828) . 
Semarang - M. Java (vanaf 1828) vrij
wel compleet.1 

Situbondo - 0. Java (vanaf 1851 ). 
Surabaja - 0. Java (vanaf 1828). 

r De registers Semarang 1870, 1874 
t/m I 876, 1878, 1879, I 88 I, I 883, I 885, 
r 890 t/m r 892 zijn weg respectievelijk 
incompleet. 

Lijst verloren registers B.S. 

Amahai (Mol.). 
Ambon (Mol.). 
Arnhemia (S.0.K.). 
Baä (Timor). 
Balikpa pan ( 0. Borneo ) . 
Banda ( Mol. ) . 
Baturadja (Palembang) . 
Belinju (B.B.). 
Benkulen (Zuid Sumatra) . 
Biak (N. Guinea). 
Blitar (0. Java) . 
Blora (0. Java ). 
Bojolali (M. Java). 
Brebes ( M. Java). 
Cheribon (W. Java). 
Djambi (Mid. Sumatra) . 
Djombang (0. Java). 
Dobo (Mol.). 
Endeh ( Flores). 
Fak-Fak (N. Guinea). 
Garut (W. Java). 
Geser (Mol.). 
Inanwatan (N. Guinea). 
Keban Djahe (S.0.K.). 
Karanganjar (Mid. Java) . 
Kebumen (Mid. Java) . 
Kediri (0. Java) m.u.v. 1924 geboor
ten en 1942 overlijden. 
Kendal ( M. Java). 
Kendari (Celebes). 
Klaten (Mid. Java). 
Koba (B.B.) . 
Kota Baru (Pulu-Laut, Z. Borneo). 
Kotta Radja A. H. Verniers v. d. Loeff
Hbr. 6-2-'54-64. 
Kupang (Timor). 
Lahat (Z. Sumatra). 
Lubuk Pakan (S.0.K.). 
Magelang (Mid. Java). 
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Makassar (Celebes) m.u.v. geboorten en 
huwelijken 1942 t.m. 1945 ( ged.) 
overlijden 1936 (ged.) - 1942 t/m 1944. 
Manokwari (N. Guinea). 
Mr. Cornelis (W. Java). 
Mempawah (W. Borneo). 
Menado (Celebes). 
Muntok (B.B.) . 
Namlea (Mol.). 
Ngawi (0. Java). 
Pamekasan (Madura). 
Pangkalpinang ( B.B.). 
Pematang Siantar (S.0.K.) m.u.v. 1933 
t/m 1942. 
Piru (Mol.). 
Rembang (Mid. Java). 
Sabang (N. Sumatra) . 
Samarinda (0. Borneo). 
Sarmi (N. Guinea). 
Saumlaki (Mol.). 
Sekaju (Palembang). 
Sidoardjo (0. Java). 
Solo (Mid. Java). 
Sorong (N. Guinea). 
Subang (W. Java). 
T. Balai (Riouw), T. Balai (S.0.K.) 
wel aanwezig. 
T. Karang (Z. Sumatra) . 
T . Pandan (B.B.). 
T. Pinang (Riouw). 
T . Selor (0. Borneo). 
Tarakan (0. Borneo). 
Tasikmalaja (W. Java). 
Tebing Tinggi (S.0.K.). 
Tegal (M. Java). 
Terempa (Riouw). 
Ternate (Mol.) . 
Tjiamis (W. Java). 
Tjiandjur (W. Java). 



Tjilatjap (W. Java). 
Tobelo (Mol.). 
Toboali (B.B.). 
Tual (0. Java). 
Tuban (0. Java). 
Wahai (Mol.). 

Wonreli (Mol.) m.u.v. 1933 t/m 1941. 

Afkortingen: Mol. = Molukken. 
B.B. = Bangka Billiton. 
S.O.K. = Sumatra's oostkust. 
T. = Tandjung. 

Dubbelen B.S. Europeanen Djakarta 

Meester Cornelis 
Geboorten: 1909 (ged.) - 19IO (ged. ) 
- 1913 - 1921 - 1924 - 1932 - 1935. 
Overlijden: 1916 - 1930. 
Huwelijken: 1877. 

Tanggerang 
Overlijden: 1929 (ged.) - 1934 (ged.) -
1940. 
Huwelijken: 1896 - 1898 - 191 I. 

Purwakarta 
Geboorten: 1878. 
Huwelijken: 1871. 
Overlijden: 1922 - 1936. 

Subang 
Overlijden: 1921. 

Serang 
Geboorten: 1881 - 1882 - 1884 - 1885 -
1888 - 1889 - 1890 t/m 1893 - 1896 
1898 - 1899 - 1902 - 1904 - 1908 - 1940. 
Overlijden: 1939 - 1940 - 1941. 

Pandeglang 
Geboorten: 1935 - 1937 t/m 1941. 
Huwelijken en echtscheidingen: 1 850 
t/m 1855 - 1936. 

Rangkasbitoeng 
Geboorten: 1930. 
Huwelijken en echtscheidingen: 1890 -
1902 - 1903 - 1904 - 1906 - 1907 -
1935 - 1937 - 1938 - 1939 (alleen bui
tenvel). 
Gemengde huwelijken: 1904 - 1906 (al
leen buitenvel) . 
Overlijden: 1915 t/m 1918 - 1923 t/m 
1927 - 1929 - 1930 - bijregister 1937. 

Soekaboemi 
Geboorten: 1916 - 1925 (ged.), Ie bij
register 1936. 
Huwelijken en echtscheidingen: 1901 
(ged.) - 1932. 
Overlijden: 1891. 
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Garut 
Huwelijken en echtscheidingen: 1933. 

Lebak (Bantam) 
Geboorten: 1846. 

Bantam 
Overlijden: 1844. 

Krawang 
Overlijden: 

Soemedang 
Geboorten: 1925 - 1926 - 1942. 
Huwelijken en Echtscheidingen: 1935 -
1939 - 194!. 

Indramajoe 
Geboorten: 1841 t/m 1848. 
Gemengde huwelijken: 1904 - 1908-
1916 - 1917 - 1921 - 1925. 
Huwelijken en Echtscheidingen: 184 7 
t/ m 1852 - 1853 - 1917. 
Overlijden: 1e bijregister 1935 - 1939 -
1e bijregister 1939 - 1940. 

Koeningan 
Geboorten: 1937 t/m 1941. 

Tjiamis 
Geboorten: 1890 - 1896 - 1897 - 1898 -
1909 - 1913. 

Palembang 
Geboorten: 1937 (ged. Ie vervolgregis
ter 1938). 
Gemengde huwelijken: 1937. 
Huwelijken en echtscheidingen: 1907 -
1909 - 1914 - 1917. Overlijden: 1e 
bijregister 1934. 

T ebing Tinggi (Palembang) 
Geboorten: 1933. 

Batoe Radja (Palembang) 
Geboorten: 1e bijregister 1935. 



Gemengde huwelijken: 1934 ( alleen bui
tenvel) - 1935. 
Huwelijken en Echtscheidingen: 1889 -
1890 - 1892 t/m 1894 - 1935 - 1936. 
Overlijden: 1898 - 1934 - 1935 - ie 
bij register 1936. 

Sekajoe (Palembang) 
Geboorten: Ie bijregister 1933. 
Overlijden: 1e bijregister 1933. 

Muntok 
Geboorten: 1866 - 1903. 

Toboali (Bangka) 
Geboorten: 1927 acte van erkenning. 
Gemengde Huwelijken: 1916 t/m 1918. 
Huwelijken en Echtscheidingen: 1915 
t/m 1920. 
Overlijden: 1914 - 1916 - 1917 - 1918 -
1931. 

Pontianak 
Huwelijken en Echtscheidingen: 1911 -
1931. 
Overlijden: 1937. 

Pangkalpinang 
Geboorten: 1941. 
Huwelijken en Echtscheidingen: 1889 • 
1891 - 1901 - 1935 - 1939. 
Overlijden: 1925 - 1929 - 1935. 
Gemengde Huwelijken: 1921 - 1935. 

Tandjong Pandart 
Geboorten: 1928 - 1933. 
Overlijden: 1900 t/m 1912. 

T elok Betong 
Gemengde Huwelijken: 1929. 

Tjiandjoer 
Huwelijken en Echtscheidingen: 1887. 

Cheribon 
Geboorten: 1851 - 1919. 
Huwelijken en Echtscheidingen: 1891. 
Overlijden: 1922 (alleen buitenvel) -
1934· 

Madjalengka 
Geboorten: 1e bijregister 1937 (ged.). 

Bandoeng 
Geboorten: 1908 - 1911 - 1912 -
1935 - 1936. 
Overlijden: 1854 t/m 186! - 1864 t/m 
1871 - 1881 - 1919 - 1929 - 1939. 

Djambi 
Huwelijken en Echtscheidingen: 1905 -
1933 - 1937 - (alleen laatste blad). 

Koba (Bangka) 
Weg. 

Kota Agoeng (Telokbetong) 
Weg. 

Lahat (Palembang) 
Weg. 

M empawah (Wester afd. Borneo) 
Weg. 

Tasikmalaja 
Weg. 

Overzicht van de bij de Griffie van het landgerecht te Makassar berustende 
dubbelen der Registers van del Burgerlijke Stand 

Bevolkingsgroep: Europeanen 

Amboina 
Geboorten: 1919/i933. 
Huw./ echtscheidingen: 1939/J 934/!936/ 
1937/i938. 
Overlijden: 1935/ 1939. 

Banda 
Geboorten: 1933. 
Huw./echtscheidingen: 1933/i935/i936/ 
1937/i938. 
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Gorontalo 
Geboorten: 1935. 
Huw./echtscheidingen: 1936. 

Hollandia 
Geboorten: 1935/i936. 

Kendari 
Geboorten: 1946/i948. 
Huw./echtscheidingen: 1946/i947/I948. 
Overlijden: 1933. 



Kupang 
Geboorten: 1937. 

Makassar 
Geboorten: 1945/r 946/r 94 7 /r 948. 
Huw./echtschiedingen: 1933/r945/r946/ 
1947/r948. 
Overlijden: 1934/r936/r937/r945/r946/ 
1947/r948. 

Manado 
Geboorten: 1933/ 1935/1937. 
Huw./echtscheidingen: 1935/ 1936/ 1938. 
Overlijden: 1937. 

Manokwari 
Huw./echtscheidingen: 1937. 
Overlijden: 1934. 

Piru 
Geboorten: 1933/r936. 
Huw./echtscheidingen: 1934/r937. 

Saumlaki 
Geboorten: 1935. 
Huw./echtscheidingen: 1933. 

Ternate 
Geboorten: 1937/r938/r946/r947. 
Huw./echtscheidingen: 1946/r 94 7. 
Overlijden: 1935/r937/r946/r947. 

Tobelo 
Geboorten: 1946/r947. 
Huw./echtscheidingen: 1946/r947. 

Tual 
Geboorten: 1933/r936. 
Huw./echtscheidingen: 1934/ 1935. 
Overlijden: 1936. 

Dubbelen Medan 

Arnhemia 
Geboorten: 19rn t/m 1929, 1931 t/m 
1934, 1936 t/m 1939, 1941, 1942. 
Bijregister geboorten: -
Overlijden: 19!0 t/m 1929, 1932 t/m 
1936, 1937 t/m 1939, 1941, 1942. 
B~jregister overlijden: 1934-
Huw.: 1910 t/m 1929, 1931 t/m 1939, 
1941. 
Gem. huwelijken: 1910 t/m 1929, 1931, 
1933 t/m 1935, 1937, 1938. 

Kaban-Djahe 
Geboorten: 1913 t/m 1939, 1941 t/m 
1943· 
Bijregister geboorten: 1942. 
Overlijden: 1913 t/m 1939, 1942, 1943. 
Bijregister overlijden: -
Huw.: 1913 t/m 1939, 1942, 1943. 
Gem. Huwelijken: 1913 t/m 1939, 1942. 

Lubuk Pakan 
Geboorten: 1908 t/m 1939, 1941 t/m 
1943· 
Bijregister geboorten: 1933 t/m 1943. 
Overlijden: 1908 t/m 1928, 1930 t/m 
1939, 1941 t/m 1943. 
Bijregister overlijden: -
Huw.: 1908 t/m 1939, 1941 en 1942. 
Gem. huwelijken: 1908 t/m 1928, 1939 
t/m 1943· 

Medan 
Geboorten: 1908 t/m 191 3, 1915, 
1916, 1918 t/m 1920, 1922 t/m 1939, 
1941 t/m 1943 en 1946. 
Bijregister geboorten: 1933 t/m 1939, 
1941 t/ m 1943, 1946. 
Overlijden: 1908 t/m 1916, 1918 t/m 
1920, 1922 t/m 1927, 1929-1930, 
1932 t/m 1939, 1941 t/m 1943, en 1946. 
Bijregister overlijden: 1933 t/m 1939, 
1941 t/m 1943, 1946. 
Huw.: 1908 t/m 1916, 1918 t/m 1927, 
1929, 1930, 1933 t/m 1935, 1937 t/m 
1939, 1941 t/m 1943, 1945, 1946. 
Gem. huwelijken: 1908 t/m 1910, 1913, 
1914, 1919, 1923 t/m 1927, 1929, 1930, 
1932 t/m 1939, 1941 t/m 1943, 1946. 

Pematang Siantar 
Geboorten: 1908 t/m 1913, 1916 t/m 
1924, 1929 t/m 1939. 
Bijregister geboorten: 1933 t/m 1939. 
Overlijden: 1908 t/m 1913, 1916 t/m 
1918, 19120 t/m 1924, 1928 t/m 1939. 
Bijregister overlijden: 1933 t/m 1939. 
Huw.: 1908 t/m 1914, 1916 t/m 19 18, 
1920 t/m 1925, 1928 t/m 1939. 
Gem. huwelijken: 1908 t/m 1914, 1916, 
1917, 1920 t/m 1924, 1928 t/m 1932, 
1934 t/m 1939· 

Tebing Tinggi (Deli) 
Geboorten: 1908 t/m 1915, 1919 t/m 
1939· 
Bijregister geboorten: 1935 t/m 1939. 
Overlijden: 1908 t/m 1916, 1919 t/m 
1939. 



Bijregister overlijden: 1935 t/m 1939. 
Huw.: 1908 t/m 19II, 1913, 1915, 1919 
t/m 1939. 
Gem. huwelijken: 1908 t/m 1916, 1919 
t/m 1939. 

Dubbelen Surabaja 

De aantekening aanwezig betekent niet 
steeds dat de betrekkelijke registers com
pleet zijn 

Djombang 
1900: huwelijken. 
1904: gemengde huwelijken. 
1905: gemengde huwelijken./ overlijden. 
1906: gemengde huwelijken./overlijden. 
1908: geboorten/ gemengde huwelijken. 
1911: overlijden. 
1912: geboorten/ gemengde huwelij
ken. 
1913: overlijden. 
1914: geboorten/huwelijken. 
1915: geboorten/overlijden. 
1916 t/m 1944: grotendeels compleet. 

Grisee 
1900: overlijden. 
1902-1903: geboorten. 
1905-1906: huwelijken. 
1908: aanwezig. 
1910: huwelijken en overlijden. 
19II: aanwezig. 
1912: huwelijken. 
1913: aanwezig. 
1915 t/m 1919: aanwezig. 
1922 t/m 1930: aanwezig. 
1932 t/m 1934: aanwezig. 

Kraksaän 
1900: geboorten en overlijden. 
1901: overlijden. 
1902: geboorten en overlijden. 
1903: overlijden. 
1904: aanwezig. 
1905: geboorten/overlijden. 
1906: overlijden. 
1907: geboorten/huwelijken. 
1908: aanwezig. 
1909: overlijden. 
19m: huwelijken. 
19 II : geboorten. 
1912: huwelijken/overlijden. 
1913: geboorten/overlijden. 
1915: huwelijken. 
1916: geboorten/overlijden. 
191 7: geboorten. 
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1918: aanwezig. 
1919: geboorten/huwelijken. 
1922: huwelijken/ overlijden. 
1923 t/m 1926: aanwezig. 
1928-1929: aanwezig. 
1930: huwelijken. 
1931: geboorten/huwelijken. 
1932: overlijden. 
1933 t/m 1934: aanwezig. 

Lamongan 
1908: geboorten. 
1914: overlijden. 
1918: aanwezig. 
1920: aanwezig. 
1922: aanwezig. 
1928: geboorten. 
1929 t/m 1931: aanwezig. 
1933 t/m 1936: aanwezig. 
1938: aanwezig. 
1941 t/m 1944: aanwezig. 

Lumadjang 
1901: huwelijken en overlijden. 
1902: overlijden. 
1903: geboorten. 
1905: geboorten. 
1906-1907: huwelijken. 
1908: overlijden. 
1910-19II: huwelijken. 
1912: overlijden. 
1915: huwelijken/overlijden. 
1916: geboorten/huwelijken. 
191 7: geboorten. 
1918: aanwezig. 
1919: overlijden. 
1920 t/m 1923: aanwezig. 
1925: aanwezig. 
1928 t/m 1930: aanwezig. 
1931: geboorten. 
1933 t/m 1943: aanwezig. 

Modjokerto 
Geboorten: 1863 - 1876 - 1885 - 1889 
t/m 1891, 1913 - 1922 - 1923 - 1925 
t/m 1929 - 1935 t/m 1938 - 1943 - 19J4-
Huwelijken: 1864 - 1865 - 1882 t/m 
1888 - 1898 - 1900 - 1903 - 1914 -
1921 t/m 1923 - 1925 t/m 1928 - 1930 
t/m 1932 - 1934 t/m 1938 - 1943 - 1944. 
Gemengde huwelijken: 1913 - 1914 -
1920 - 1922 t/m 1924 - 1926 t/m 1929 -
1933 t/m 1938 - 1943 - 1944. 
Overlijden: 1875 - 1885 - 1891 t/m 
1895 - 1913 - 1920 - 1922 - 1923 - 1925 
t/m 1928 - 1930 - 1932 t/m 1938 -
1943 - 1944. 



Probolinggo 
1905: geboorten. 
1908: geboorten/huwelijken. 
1909: geboorten-overlijden. 
1910: geboorten/huwelijken. 
191 1 : geboorten. 
1913: aanwezig. 
1914: geboorten. 
1915: huwelijken. 
1916 t/m 1918: aanwezig. 
1919: geboorten. 
1920: aanwezig. 
1921: geboorten/overlijden. 
1923 t/m 1936: aanwezig. 
1938: aanwezig. 
1939: geboorten/huwelijken. 
1941-1942 : aanwezig. 
1943: overlijden. 
1944: aanwezig. 

Sidoardjo 
Geboorten: 1872 - 1879 - 1882 - 1888 -
1896 - 1901 - 1903 - 1906 - 1908 -
1909 - 1917 - 1919 - 1923 - 1924 -
1927 - 1928 - 1930 - 1931 - 1933 t/m 
1939 - 1941. 
Huwelijken reg.: 1863 t/m 1866, 1869 -
1881 t/m 1884 - 1888 - 1889 - 1899 -
1903 - 1908 - 1912 - 1916 - 1917 -
1919 t/m 1921 - 1923 - 1924 - 1928 
t/m 1938, 1941 - 1942. 
Overlijden reg.: 1901 - 1902 - 1904 -
1909 - 19II t/m 1913 - 1917 - 1919 
t/m 1921 - 1923 - 1924 - 1927 - 1928 -
1930 t/m 1939 - 1941 t/m 1944. 
Bijregister Overlijden: 1862 - 1864 -
1865 - 1887 - 1889. 
Gemengde huwelijken: 1904 - 1917 -
1923 - 1924 - 1928 - 1932 t/m 1939 -
1941 - 1942. 

Opgave van registers van de Burgerlijke Stand voor Europeanen van Midden
Java, aanwezig op het Bureau van de Burgerlijke Stand te Semarang 

Res. Bagelan: 1831. 

Bandjarnegara: 19181 t/m 19201 - 1928 
- 1929 - 1932 - 1942 t/m 1944. 

Blora: 1883 - 18841 - 18851 - 1900 t/m 
1912 - 1938 - 1939? - 1942 t/m 1944. 
Bodjonegoro: 1910. 

Bojolali: 1942 - 1943. 

Brebes: 19431 - 1944. 

Demak: 1900 t/m 1918 - 1928 -
19421 t/m 19441. 

Djapara: 1942 t/m 1944. 

Djocjakarta: 1900 - 1901 - 1904 t/m 
1930 - 1933 - 1937 - 1938. 

Keboemen: 1911 t/m 1917 - 19351 -
19381 t/m 19441. 

Kendal: 1942 t/m 1944. 

Klaten: 1900 t/m 1911 - 1929 t/m 
1938 - 1943 - 1944. 

Koedoes: 1942 t/m 1944. 

Koetoardjo: 1900 - 1901 - 1928 t/m 
1933· 
Mangelang: 1900 t/m 1921 - 1925 t/m 
1932 - 19361 t/m 1938 - 1941 - 19431 -
1944· 
Pati: 1942 t/m 1944. 
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Pekalongan: 193?1 - 1938 - 1943? -
1944· 
Pemalang: 1942 t/m 1944. 

Purbolinggo: 1941 t/m 1944. 

Purwodadi: 18651 - 19421 t/m 19441. 

Purwokerto: 1942 t/m 1944. 

Purworedjo: 18311 - 18591 - 18621 -

18631 t/m 18651 - 1867 - 1894 - 1897 -
1900 t/m 1932 - 1942 t/m 1944. 

Ponorogo: 18641. 

Rembang: 1942 t/m 1944. 

Salatiga: 18991 - 1929 t/m 1931 -
1939 t/m 1944. 

Solo: 1904 t/m 19161 
- 1920 t/m 1925 -

1928 - 1929 - 1932 t/m 1934 - 1937 
t/m 1943. 

Sragen: 19301 
- 1942 t/m 1944. 

Tegal: 1941 t/m 1944. 

Temanggoeng: 1942 t/m 1944. 

Tjilatjap: 19401 t/m 1942 - 1944. 

Tubarr: 18971 t/m 1899. 

Wates: 19331 - 19361 t/m 19401 - 1942 
- 1943· 

1 = niet volledig. 



Wonogiri: 18901 - 1900 - 19041 
-

19061 • 

W onosari: 1944. 

Wonosobo: 1921 t/m 1932 - 1942 t/m 
1944· 
Biak 
Weg (1945 hervat). 
Digoel 
Geboorten: 1933 t/m 1940. 
Bijregister Geboorten: 1936 t/m 1941 -
1945· 
Overlijden: 1933 t/m 1945 - 1947. 
Bijregister overlijden: 1936 t/m 1941 -
1945 - 194 7. 
Huwelijken en Echtscheidingen: 1933 
t/m 1941 - 1945. 
Gemengde Huwelijken: 1933 - 1934 -
1938 t/m 1941 - 1945. 

Fak-Fak 
Weg. 
Hollandia 
Registers vanaf 1944. 

Manokwari 
Weg. 
Merauke 
Geboorten: 1902 t/m 1947. 
Bijregister Geboorten: 1936 t/m 1946 
en losse vellen van 1947. 
Overlijden: 1902 t/m 1946 en van 1947 
losse vellen. 
Bijregister Overlijden: 1936 t/m 1947. 
Huwelijken en Echtscheidingen: 1902 
t/m 1947. 
Gemengde Huwelijken: 1904 t/m 1935 -
1937 t/m 1946 - losse vellen van 1947. 

Mimika 
Geen gegevens. 
Seroei 
Geboorten: 1934 - 1937. 
Overlijden: 1935 - 1938. 

Imanwatan 
Weg ( 1945 hervat). 

r = niet volledig. 

Jurisprudentie 

Art. 139 B.W. 

Hoewel de tekst van art. 1 39 B. W. duidelijk is, komen er toch steeds misver
standen voor t.a.v. de werking van dit artikel. 

Het kwam de redactie daarom juist voor de hiernavolgende beschikking van 
de rechtbank te Arnhem en het betrekkelijke advies van de Officier van Jus
titie te publiceren. 

Duidelijk is dat geen toewijzende beschikking kon volgen; slechts één van 
de echtgenoten vestigde zich na huwelijk in het buitenland in Nederland. 

De vraag doet zich tegenwoordig voor, nl. sinds r januari 1957, in welke 
registers van de burgerlijke stand de buitenlandse huwelijksakte moet worden 
overgeschreven. Op 1 januari 1957 verkreeg de gehuwde vrouw, ook als zij 
niet van tafel en bed gescheiden was, een zelfstandige woonplaats. Voor de 
praktijk betekent dit, dat zo Nederlandse echtelieden in het buitenland ge
huwd zijnde en in Nederland terugkerend, een gescheiden woonplaats gaan 
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bezitten, zij op twee plaatsen de huwelijksakte kunnen laten overschrijven. 
En wel, of in de woonplaats van de man, dan wel in de woonplaats 'Van de 
vrouw. 

De Officier van Justitie in het arrondissement Arnhem, 
Gezien bijgaand rekest met bijlagen van J. C. H., wonende te Ede, strek

kende tot aanvulling van het lopende register van huwelijken en echtschei
dingen der gemeente Ede, in dier voege, dat daarin wordt overgeschreven de 
akte nopens de voltrekking van het huwelijk op 8 september 1960 te Rotorua 
in Nieuw Zeeland tussen hem en M. K., 

Overwegende, dat deze inschrijving wordt verzocht, omdat de termijn van 
één jaar, genoemd in artikel 1 39 van het Burgerlijk Wetboek zou zijn verstre
ken, zijnde rekestrant op 4 juni 1963 op het grondgebied van\ het Koninkrijk 
teruggekeerd, 

Overwegende, dat uit het rekest blijkt, dat rekestrant Nederlander is en 
dat zijn echtgenote niet in Nederland woonachtig is, 

Overwegende, dat, met betrekking tot de bevoegdheid van overschrijving, 
wel als vaststaand kan worden aangenomen, dat de echtgen10te van rekes
trant een eigen woonplaats buiten het grondgebied van het Koninkrijk heeft 
en dat de echtelieden niet te Ede samenwonen, 

dat in een dergelijke situatie naar het oordeel van de Permanente Commis
sie van advies voor de zaken van de burgerlijke stand en voor nationaliteits
aangelegenheden, de huwelijksakte niet mag worden overgeschreven, 

dat hij , Officier van Justitie, zich met dit oordeel kan verenigen, ongeacht 
welk belang rekestrant ook heeft bij de overschrijving van zijn huwelijksakte, 

Mede gezien het bepaalde bij de artikelen 4 7 en 1 39 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

Heeft de eer te adviseren, dat afwijzend op het gedane verzoek wordt be
schikt c.q. dat rekestrant niet-ontvankelijk in zijn verzoek wordt verklaard. 

Parket Arnhem, 9 november 1964. 

De Officier van Justitie, 
Hoofd van het Arrondissementsparket. 

De arrondissementsrechtbank te Arnhem, kamer voor burgl!rlijke zaken. 
Gezien vorenstaand rekest van J.C. H., wonende te Ede, procureur mr. De 

C., ingekomen ter griffie dezer rechtbank op 2 november 1964, strekkende tot 
aanvulling der registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Ede in dier 
voege, dat in deze registers alsnog de akte van voltrekking van het op 8 sep
tember 1960 te Rotorua tussen verzoeker en M. K. gesloten huwelijk zal wor
den overgeschreven; 

gezien het advies van de officier van justitie bij deze rechtbank tot afwij
zing van het verzoek c.q. niet-ontvankelijkverklaring van rekestrant in zijn 
verzoek; 

overwegende, dat artikel 139 B.W. spreekt over een overschrijving van de 
akte van de huwelijksvoltrekking na de terugkomst der echtgenoten op het 
grondgebied van het Koninkrijk; 

overwegende, dat ten rekeste is gesteld, dat de verzoeker alleen is terug
gekeerd, en derhalve niet van toepassing is artikel 139 B.W., nu niet aan de 
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daar gestelde bovengenoemde eis van terugkomst der beide echtgenoten is 
voldaan; 

overwegende, dat derhal.ve het verzoek van rekestrant dient te worden 
afgewezen; 

Beschikkende: 

Wijst af het verzoek van rekestrant alsi vervat in vorenstaand verwekschrift. 

Aldus gedaan op 24 november 1964 door mrs. De Jong, fungerend president, 
Beversluis en Cremers, rechters, in tegenwoordigheid van de substituut-griffier 
mr. Van 't Kruijs. 

Rechtsvragen 

Vraag. Een in de Bondsrepubliek Duitsland wonend echtpaar ( de man is 
Duitser, de vrouw Nederlandse) wenst een Duits kind te adopteren, dat on
der de hoede van een Jugendamt staat. Deze instelling weigert echter aan de 
totstandkoming van de adoptie mede te werken omdat naar Duits interna
tionaal privaatrecht een geldige adoptie uitgesloten zou zijn, hebbende de ech
telieden niet, zoals de nationale wet van de adoptiefmoeder verlangt ( art. 344k, 
onder f, B.W.), drie jaar te zamen het kind verzorgd en opgevoed. Op 
grond van artikel 22 van het Einführungsgesetz B.G.B. ( zie Palandt - Lau
terbach, Bürgerliches Gesetzbuch, 1964, p. 17981 ) zou geen geldige adoptie 
kunnen worden .verwezenlijkt, indien niet zowel het "Heimatrecht" van de 
Duitse adoptiefvader als het "Heimatrecht" van de Nederlandse adoptief
moeder in acht is genomen. 

Is de mening van het Jugendamt juist? 

Antwoord. Het wil mij voorkomen, dat het Jugendamt ten onrechte heeft 
aangenomen, dat het Duitse internationaal privaatrecht de onderhavige adop
tie mede onderwerpt aan het interne Nederlandse recht. De Duitse rechtspraak 
neemt "ganz überwiegend" het standpunt in ( zie Palandt, l.c. ad artikel 27 
Einführungsgesetz), dat verwijzing door het Duitse recht naar een vreemd 
recht niet enkel een verwijzing naar de Sachnormen van dit recht inhoudt, 
maar verwijzing naar de "Rechtsordnung als ganzes", in casu dus naar het 
Nederlandse recht met inbegrip van zijn collisieregels. Naar Duitse opvatting 
is dus beslissend hoe in Nederland de voorgenomen adoptie zal worden be
oordeeld. Het Nederlandse internationaal privaatrecht kent geen geschreven 
regels op dit punt. Een vaste jurisprudentie is er evenmin. Het lijkt echter aan
nemelijk, dat, als in Nederland de rechtsgeldigheid van de adoptie zou worden 
beoordeeld, de Nederlandse autoriteiten er van zullen uitgaan, dat een adoptie 
in Duitsland van een Duits kind door een Duits-Nederlands echtpaar, ter-

r Verg. Soergel-Kegel, 1961, p. 886. 
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wijl alle partijen in Duitsland wonen, zozeer geacht kan worden in de Duitse 
rechtsfeer te liggen, dat een uitsluitend met inachtneming van de Duitse in
terne wet tot stand gekomen adoptie als geldig zou kunnen worden aanvaard. 
Krachtens het Duitse internationaal privaatrecht beslissen derhalve de Ne
derlandse ongeschreven collisieregels over het op de adoptie toepasselijke 
recht, welke regels naar het interne Duitse recht verwijzen. 

Langs minder ingewikkelde weg wordt hetzelfde resultaat bereikt, indien 
men, het geval wederom van de Duitse kant benaderend, de adoptiebevoegd
heid van een Duits-Nederlands echtpaar beschouwt als een "Ehewirkung", 
waarop artikel l 4 Einführungsgesetz van toepassing is. Dere bepaling ver
wijst naar het "Heimatrecht" van de Duitse man ( zie Raape, Internationales 
Privatrecht, 1961, p. 394). 

Th. v. S. v. Y. 

Vragen 

1. Aan een Nederlandse unwersiteit studeren een jonge man en een jonge 
vrouw, die op de Nederlandse Antillen zijn geboren als wettige kinderen van 
daar wonende ouderparen. Deze studenten, die nog niet meerderjarig zijn 
en de Nederlandse nationaliteit bezitten, willen met elkaar in Nederland een 
huwelijk aangaan en hebben daartoe de toestemming van hun ouders ver
kregen. De ambtenaarvan de burgerlijke stand in de gemeentevan deverblijf
plaats der verloofden acht zich echter niet bevoegd om het huwelijk te voltrek
ken , omdat de minderjarigen, wier woonplaats door die van hun ouders be
paald wordt (zg. afhankelijke woonplaats), in bedoelde gemeente geen woon
plaats hebben in de zin van artikel 131 van het B. W. 

Heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand terecht geweigerd om het hu
welijk te voltrekken? 

2. Een minderjarige Nederlander, afkomstig uit de Nederlandse Antillen 
en student aan een Nederlandse universiteit, wil een huwelijk aangaan. Zijn 
ouders, die beiden op de Nederlandse Antillen wonen, zijn gescheiden van 
echt. De vader, die met de voogdij is belast, heeft toestemming tot het huwelijk 
gegeven, m aar de moeder, die de toeziende voogdij heeft, weigert haar toe
stemming. Is op grond van artikel 95 van het B.W. de kantonrechter van de 
verblijfplaats van de student bevoegd om ter vervanging van de ontbrekende 
toestemming van de moeder verlof tot het aangaan van het huwelijk te ver
lenen? 

Anwoord 

Ad 1. Nu naar Nederlands intern recht ( evenals trouwens naar intern Antilli
aans recht) de verloofden een afhankelijke woonplaats bij hun ouders hebben, 
heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand zich terecht onbevoegd ver
klaard. Als algemene regel geldt immers, dat, indien de bevoegdheid van de 
Nederlandse rechter of van een andere autoriteit afhangt van de woon
plaats van een betrokken partij, deze woonplaats beoordeeld wordt naar het 
Nederlandse recht (Hoge Raad 5-1-1917, N.J. 1917, 143; zie ook Kollewijn in 
W .P.N.R. 4423, sub h). 

Kunnen partijen zich niet naar Curaçao begeven om hun huwelijk daar te 
laten voltrekken, dan zou hun de raad kunnen worden gegeven om, na ver
kregen vergunning van de Gouverneur, ten overstaan van de Curaçaosche amb-



tenaar van de burgerlijke stand een huwelijk bij volmacht aan te gaan. De 
verloofden dienen dan bij notariële akte een gemachtigde voor de huwelijks
voltrekking aan te wijzen. Het ge.vonden expediënt is niet bepaald bevredigend, 
maar een betere oplossing zal wel niet te vinden zijn1 . Ook ten aanzien van 
Duitse, in Nederland verblijvende minderjarigen, die hun wettelijke woon
plaats bij hun ouders in Duitsland hebben en van dezen huwelijkstoestemming 
hebben verkregen, is de Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke stand niet 
tot huwelijksvoltrekking bevoegd. 

Ad 2. Volgens de lex fori heeft de huwelijhkandidaat woonplaats bij zijn op 
de Antillen gevestigde vader. Er is dus, gelet op artikel 95 B.W., in Neder
land geen bevoegde rechter om het vervangend verlof te verlenen. Tenzij voor 
de bepaling van de rechterlijke competentie de verblijfplaats van de minder
jarige in aanmerking zou komen. Bij gebreke van een woonplaats verklaart 
artikel 95 de kantonrechter van de verblijfplaats van de minderjarige bevoegd. 
Uit de wordingsgesichiedenis van het artikel blijkt echter (zie Völlmar, Het 
nieuwe Kinderrecht, 194 7, p. 62-63), dat de verblijfplaats van het kind als 
aanknopingspunt voor de rechterlijke bevoegdheid pas een rol gaat spelen, als 
het kind nergens ter wereld een woonplaats heeft, waarvan in casu echter geen 
sprake is. De kantonrechter zal dus niet anders kunnen doen dan zich on
bevoegd verklaren. Dit bespaart hem een beslissing, die, wijl de moeder op de 
Antillen woont, beter overzee zou kunnen worden genomen. Door gebrek aan 
concordantie tussen de Nederlandse en de Antilliaanse wetgeving zal even
wel ook in de Antillen geen vervangend rechterlijk verlof kunnen worden 
gegeven. Op het stuk van huwelijkstoestemrning gelden er nog de bepalingen 
van het bij de wet van 10 juli 1947, Staatsblad H 232, vernieuwde artikel 92 
(oud) B. W. Bedoelde bepalingen voorzien er niet in, dat, indien een na echt
scheiding niet met het gezag over zijn kind beklede ouder huwelijkstoestemming 
weigert, voor die toestemming rechterlijk verlof in de plaats kan treden. 

Th. v. S. v. Y. 

1 Zonder uitdrukkelijk daartoe machtigende wetsbepaling schijnt het niet geoorloofd 
om art. 13 1 B. W. aldus te interpreteren, dat met betrekking tot de bevoegdheid van de 
ambtenaar van de burg. stand de afhankelijke woonplaats van de huwelijkskandidaat 
niet van invloed is en dat daarvoor de "résidence habituelle" in de plaats treedt. Voor 
zodanige substitutie is in de doctrine een lans gebroken voor het geval, dat de inter
regionale verwijzingsregel de afhankelijke woonplaats een rol zou laten spelen ten aan
zien van het personeel statuut. (Zie Kollewijn, W.P.N.R. 4833, Henriquez, Antilliaans 
Juristenblad 1963, p. 137, Lemaire, Ned. Tijdschrift voor Internationaal Recht 1962, Bij
zondere Aflevering, p. 312-315.) 



huwelijkstoespraken 
voor de ambtenaar van de burgerlijke stand 

door Chr. Pfeiffer 

Tweede druk 

Deze bundel wil gedachten bieden aan de ambtenaar van de bur
gerlijke stand, die de huwelijksvoltrekking ten gemeentehuize door 
een toepasselijk woord wil accentueren! 

Het boek bevat 30 toespraken voor afzonderlijke huwelijken. Daar
bij vindt men toespraken voor het huwelijk van jonge en oudere 
mensen, van eenvoudigen en geleerden, lange en korte toespraken, 
toespraken in vreemde talen enz. enz. 
Vervolgens zijn acht toespraken opgenomen voor kleine of grotere 
groepen van bruidsparen. 
Een boek, dat de belangstelling behoort te hebben van alle ambte
naren van de burgerlijke stand, die zich bewust zijn van de diepe 
betekenis van het huwelijk voor mens en samenleving. 

Gebonden in fraai blauwe linnen band met goudopdruk, is het 
werk tevens een sieraad voor de boekenkast. 

Prijsf 9,75 

N. Sam.som. n.v. - uitgever 

Alphen aan den Rijn 
Ook verkrijgbaar in de boekhandel. 



Steeds meer secretarieën abonneren zich op 

VRAGEN EN ANTWOORDEN 

inzake het bestuur en de administratie 
der gemeenten 

Geen wonder 

Immers, de verzameling bevat een schat van gegevens inzake bestuur 
en administratie der gemeenten. 
De vragen zijn in de loop der jaren door de abonnees zelf samen
gesteld. Ze hebben dus betrekking op vraagstukken, die in de 
praktijk voorkomen en waarvoor ook u geplaatst kunt worden. 
'De verzameling is ondergebracht in vier bijbehorende doosjes en 
gerangschikt volgens de bekende registratuur-code van de Vereni
ging van Nederlandse Gemeenten. 

Andere voordelen 

• elke beûtter van de verzameling heeft het recht de redactie vragen 
te stellen op het gebied van het bestuur en de administratie van 
de gemeenten. Het antwoord ontvangt men in het algemeen binnen 
enkele dagen. Kosten zijn daaraan niet verbonden! 

zijn de vragen van algemeen belang, dan worden ze in de verzame
ling opgenomen. Elke bezitter krijgt vraag + antwoord tegen gel
dende abonnementsprijs (f o,r r per kaartje) toegezonden. Ver
zending vindt om de twee weken plaats. U blijft dus steeds met 
de nieuwe problemen én hun oplossingen op de hoogte. 

Vragen en Antwoorden, 
een verzameling met inhoud! 

Prijs der uitgave inclusief de vier bijbehorende doosjes f 37,50. 

N. Samsom n.v. uitgever Alphen aan den Rijn 
Ook verkrijgbaar via de boekhandel 


