iuvulle u eu hUllIIe haudteekl.'uiug stellen in deu hUlbteu kolom vno
cfat r~gisle r, zij nde zij, YQonoovt'rre lIiet zeil hoofd drr de!!a zijnde,
" erphcht, het daarm\ dadelijk aan den dr!.!lageel!telijke terug te gt;veu,
die hel weder leu spoccIigato nUIi het. drssnhoofd Ier hand atelt.
6. l n het. register Lette r B, wordt door dell voorzitter van deu
prielterrand in de dAnrloe bcatAAude kolommcn mede Rnntcekeuillg
gehoudeu vnn de door dien rund uitgesproken echtscheidingen, welke
ald us ler kennÎI! worden gebl'Reht vao deo deuaget.lelijke co VRn
het. betrokken dessa hoofd.
7. De des!&hoofdeu zijo verplicht de door bt'1I aau te boudeu
regisle rs ~tter A en B maandelijks op de zoogcnaamde districtsconferentie voor te leggcn nau het. betrokkon di!ltriot!lhoofd.
S, Alle t.u~henkomst. "fUl hrt lnlandtell be.sluur tu.seheu het
rlcuahesLuur en de in artikel J nllngewezen beltmblell ill verboden,
tenzij tie deasabellturen niet in staat zijn om de hUil voor~e~chrevell
nan tcekellingen in dc registe r! te doen, io welk geval het onderdistrict.!- of dilli rietahoofd die voorgeschreven IIlIuteckening doet.
9. Indien door pDrtijeu of ecu van hll.'\t het bt'wijl, bedoeld bij
artikel 3 der ordtmnantie ,'nll 8 Stptember J 895 ( lftlll.sblad nO. 198)
zooats dez.e aaugevuld is bij de ordonnautie ,""all 19 A.pril 1 98
(Staatsblad nO. 149) wordt verlaugd, '&-"'il dat be"ijs op ongezegeld
papier wo rden gegeveu eu behoorlijk genummerd , gedateerd cu geleekend zijn, meL ,'ermelding. casu quo:
in het huwelijksbewijs "811 df' yoorwanrdehjke ventooliug (to.laq)
WlUl.fIIlHI (Ie '"Iaq gehouden is, en
b. Îu het vel"!llootiufit!lbewij!l vau het a3111:1.1 V6I"stOOtlllgClt. ~Itlt de
!Don reeds over zijut vrouw heeft uitb;e&prok~1I en vaD tie door
hem gedane herroeping~u : ook tAl iu dit bewijll mutlen yermeld
slnan. dnt de Inlaq herroepelijk tI.u wtli onherroepel ijk ia.
t 0, \ roo r dat bewijs worden gevolgd de tIIodelleu Letter E,
Letter}'. lA!ttrr G eu J.elter 11, mei dien verstandt, dal dt' modelleu
Letter }<1 eu Letter ti alleen bC.!'temd zijn \'oor lul sland gebrachte
huwelijken Vlm of voor kellniluemiugen ,'nu vl'rlltuoting!!11 door
mili tai rell,
Artikel 3.

cn de yoorwanrdeu van de vervulling

1. Voor het slullell van ~elt huwelijk cn hel kenllj'n~meu vau
ten \'cratooliug (talaq) dl... wel \'311 eCht' herr()(,pllig (roedjoeq) een!!r
ver,dooliug mng door den iu lHlikel 1 tlaugewczcu huwelijk,beamb~e
al. honorarium wordeu verllwgd eeu hedrng vall huogsten dm!
gulden ÎII de regeotschal.pen ~lagel.lIg ell Temallggoellg, •• n hoogstens Lwee gulden in de r{'gentKhap~1l \Yollu~~)b\l, i\oetonrdju,
Keboemeu eu Karauganj::ar eu VAn hoogsten!! ,h'n gulden zes eu
zeltig en CCII hnl,'c cent. ju hd regentschap Poerw,orecljo, ht't!!rlk
doo r het deesahoofd. ju "crbaud met cic gegocllhl'ld der parhJeu,
vour elk ge val wo nlt v:llItgrll<,ld cu in \;1I10Ul 7 V1\U hel. r('gister A

or iu kolom H V/lll hcl register Lette r IJ ingevuld, met dien \'crltande
echtcr, dat bij ouvcrmogcndcli hel slui ten van het huwclijk. alsmede
dc kenlli!lllemiug vall de verstooling (lalnq) or van de herroeping
(roedjocq) cener verstoolillg kostelQ{)! mocten geschiedeu ,
2, Olleler dit bcclmg steIL de hu\\'elijhbenmbtc, die uiet tevelll
hoord der deun i~, ~ijuc hnlldleekt'uing. ten blijke dat tcr zake
overeenstemming lil \' erkregell
3, [lldien heL delSllh ord eu de huwelijlubenmbtc het niet eeull
hUlleu worden ovc r het bij het. eel'!!te liel yan dit arlikel bedoelde
bedrag. beslisl het diltricllhoord iu hel hoogste ressort
4. l\ezwartu legen de \' st_telliug \'AU het bedmg door het deSSAhoord, l1at tevent huwelijklJbeftmbte ioijller de.!a Î!I, kunneu mede
bij het dielrict.hoord wordcn voorgebracht, die ook hieromt reu t iu
hoogste re!sort hellli!!!.
ij, Van de bcsli~iJlgen, bedoeld in de beide voorgaoude aliuea's,
geeH het diSlriCllhooftl blijk. door in kolom 7 \'1111 hel register
Letter A or in kolom 8 vnu het registcr LeUer 11 het door hem
bepDalde bedrng in Ie "uilen en te oudtrleekellen ,
6. Oumidddijk Uit. hel sluiten Uil bet huwelijk or 118 bet kennisuemeu vall de \'efllitooling. dali \'fel van eeue herroeping (roedjoeq)
eeuer veMitootiug, keerl cte huwelijk!lbeombte iu de regentschappen
MageIrlllg. 'rem8nggoellg, Wonosobo, KoetoAfdjo. K"eboemeu en
Knnwganjar het. in kolom
VDII hel register Leller A or in kolom 9
VAn hel regi!!te r B vermelde bedrag uil Aan den begeleidenden
des!agce!ltelijke, ~ullende hel bed rag ziju: in de regentschappen
MngeJaug eu 'I'emll.llggocng hoogsteIIs vijf~ig cenl en iu de regeltt!!clmppeu \\'ollosobo. Koctonrdjo, Keboellieu t:U Kan,lIgalijar hooglltcu
drie en dertig cu eeu hal f'e ceut,
7. 111 het regentschap Poerworedjo dicUI, !tBar be!!taDud gebruik,
aan deu d~ageestelijke ,'oor zijn bemoeienis door belanghebbeudeo
zelf, zonder luuehenkom!l "au den huwelijksbeambte, eeu bedrog
van hoogstens drie en dertig en een halvf' ceut (\'eertig duiteu) te
worden uitgekeercl.
Arlikel ·k

1. ludien de iu nrt ikel 1 vlln diL be!!Jllit. Ilnugewc7.ell huwelijkabefll nbtclI gebru ik makcu vnu de hUil bij de ce t nlinea VIUI (\flikel 2
van S tDahbltul 1895 n O , 198 verleeurle bc\'ocgd beid, moetel! zij zorg
dragen dat de hu\\elijk!leercmollie oude r huo toezicht plaat,. vindt.
2, B et eigellmnchtig aaustellen "Ril vRSte vervnogel'!! elden (badAI)
i!! niet geoorloofd.
S. De "ergullniug ,'au den Regcut. bedoeld b~ de 2· ftliuea Yall
artikel 2 ,'AU SllUlllblad I 95 n O, J OS. moet. verlecnd worden op
gezegeld papier.
4. Waar de iu de ecnte alinea bedoeld~ "errnllgiog plaat!! heeft,
blijven portijeu verplicht, het bij het. eerste lid ,' all artikel S
bedoclde bellrftg :lall deu kruchtens Artikel I be\'oegtlen huwelijksbellmbte uiL Ie kecreu.

5. De iu het vijrd e cu zesde lid vaH artikel 2 om scllrc\'r u vc rplichliugcu der huwelijksbeambtell st rekken zich ook uit tot de
gevallen, Il'anrill .~e. hUI'fcliJksbcam lll c zich doet \'crvnngen door een
tUId er lJCr.!!()on; hiJ 15 dlW 111 zulk eCIl gcvRI tevens gehondeu in het
register de redelleu te vcrm eldeu, wplke tot opdracht VRn ecu ander
pcraoon hebben geleiel.
Artikel 5.
LIldien d e in artikel 1 aangewezen hrumbten op vcrzot-lc \'tiU
pa rtijen dt" huu opgedrage n taak elders dun ter pinnl se. wnor zu lk!!!
gebruikelijk is, verriehteu, lOogelI zij VIIlI bela nghebbenden hoogstens
bedrag VOII ti en gulden vorderen.
Artikel 6.
J •• D e in art ikel I van dit bepluit Itf\ngewczell beamb ten Zij ll
ve rplicht, de door hen 1\11.11 le houden registers C cu 0 lDf\audclijks,
I~én dng voor dien, wourop cic zoogenll!lIndc dÎstriclscourerclilir. wordt
gehouden, vUt te leggen Mil het betrokken dist rielsbooC{I, dat ze,
nn vergelijking met de registeu Leller A cn Lelier B, van zijn
villum voorziet el! ten spoerligsle terugzendt.
2. De bctlmb ten , welke slechts voor één dCIJsll zij n nange"'ezen
ell teven ll hoorrl dier deMB zijn, kuunen echter VOIS~lLlI met overlegging dier registers
en J) tijden5- de districUlcOllrerentie, tegelijk
met de registers A en
als bedoe ld in alinen 7 \'IUI Rrtikel 2 VR Il
d it besluit.
S. " '-A:lr niet, naar bcr.taRud gchrllik-, hel nuu IITtIIknh oll tv!mgcne
ter beschikking blijft vall dell '1pecildeo h u wt'lijksbcnmhte cn diens
pe rso neel de r beirokkcil poet ij !ln. d es~t1, zijn de huwcl ijksbeamnten
gehouden, om niterlijk den \.ijm en Uil elke mnnud, de op grond
\'a n nrtikel S ilJ de nfgeloopell ma:Uld gedane heffingen, c, fl . lui
aftrek vlln de :lau den dessageestt:lijk e, o\·f'reenkomptig nlinen 6 van
arlikel 3 van dit besluit uitgek eerde gehl eu, aC Ir dt'ftgeu aRn de
commi!Sie ter hoordplnl\ls vao het betrokken regentschap, bedoeld
iu Artikel T. welk voof<lch tirt ech ter IlMr oud gl."hruii:: uid van
toe passin g is op deo huwelijksbea mbte te Koeto wiuAugoen, die met
zijn peC1O'lJcel de be!cbikking behoudt over hrt gebeele onhangcn
bed rag , en c \'eumiu op de buwelijkibeambtclI Ie n"odougan. Tcglli redjo, Grllbng en lI oentilllll. I'oor zoo\'etre belrert de door hen voor
het kennisuemen V:\II verstootingen OUh·lwgcn ge:ldrn, welke geheel
te hnnner beschikking blijven, lot tijd ell wijle elk der tegenwoordige
~ilul a ri ssel1 doo r eelleu nieuwen wo rdt \'t'fI'IllIgen, wtmut>er ook die
gelden ouder den betrokken paugboeloe-uaib en diens pc rsunecl zu llcu
worden verdeeld, Nt nftrek van het h1ijken~ de volgende alinen iu
rl e BCdeeling Magelang allu het ver~oll eel ter hoordplaats en aan de
moskeekas aldaar toekomend percell iftge.
4. Be doelde commii!.!!ie ia ,·e:rplicht. vó6 r rlen lienden dag van
elke mna.nd , met innchtnemiug V/lI\ het \'orell! ttll\lIde, de gelden te
ve rdeelelI nis volgt ;
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De ngeliug der v~rdeelillg volgens de voorgaande alinen. zal
binuen t=eu termijn VRU hooglltenll drie jaren modeu wo rd en herzie!!.
6. Wanr in eenig flilliriet. cene afzonderl1jke m08keeknll beatnat ,
wordt. vau de uit. rl.t diltrict voor de mo~keeka"eD ontvnngen
gelden : afgezooderd voor de ta O! keekas van het district CII t voor
de moskeekas ler hoofd lJlsftu vnu het regentschnj): beslnat zoodanige
disl rictllmoskeekas niet. dnn wOfflt " li es in de Inabl bedoelde kns ter
hoofdplal\t~ gesto rt.
Artikel 7.
). Het beheer de r moskcekl\S8Cu zal worden gevoerd d oor eene
eom mi15ie, be.lnaude UIt. deu Uegent a),' voorzitter en vier leden,
waarv au Mil ambtsh alve, te wetell de hoofdpn.nghoeloe (voor de
regelll~ch(Lpp(l 1l :UtlgelKlIg eu J>oerworedjo, 'oor het. laatste c. q.
panghoeloe) ell de plloghoeloe bij den lAndraad (voor de regentschappen 'f emuuggoeug, \\TOII050 bo, Koetoardjo, Keboemeu en KaraDgtmjar). VOOrt s eell lulandsch ambtenllar cu 'wee Ier goeder uaam
eu (aam bekend st:J.ande rul"uders ""111 hel regentschap mogen zijn.
2. In de commissie . voor hel. behter der disirict>lffiod:eekallleu,
• Me l die n \ Of,Hau d.·, 11'1\, ~'oonOl" err o bc ln~ rt ue r'\! ••••cH k n d er hu\\ c l!jks.
~· II.Ulbt(' ... t e R roe uo en KI'pi l, n lt.. n @dr t (' \V"d,, ~1iD "' lI g. d OO I' d l" " Idna r bt>.
l!<!h eid t'n p a" srlu:If'IOf'''' lIft lh
d e h il:'rltf'>dt:M! I,d t· 37 1 / .. -I. ",-onll " rgl:' ~t l"l11 ~-/fl'
l'e'lpecluwf' lijk _" " 0 d u pa n " hoelo~_ n.,b te :;a l>Oer r. u I' U t e K llh wiro, a lln w.o
-ti o uderg t'Jld l llo !t1J1l

,..11

die besl~l\n, zullen nmbbhllhe zitti ug nemen de di!!llrictspnughof:loe (08Ib) CII. als lulnudsch ambtennn r. heL districlsbootd.
S. Oe leden, die in het eerste eu tweede lid ven dit arlikel niet
u mbtsh ah'e ziju ftangewezeu, worden door den Letrokkeu nefOenL
beuoeooc.i., die zich voomf vsn de goedkeuring vall hel lIoofd °V311
Pla:ltsehJ~ B~stnur zIlI hebhen te overtuigcu .
. •~. rmh.e n lil de lllidere regellischllppell dnu Magel811g beide Duit}rltel ten lIIet tot overCt'lIstemming kUUIIUI gem keu. b~lillt het Hoofd
,
vnn. Gewestelijk Bestuur.
WARt

Artikel

~.

.oe

1,
oude n 'crdeeling VIlU de aan de dAarop rechthebLelideu
ingevolge artikel ij toekomend e gelden. geschiedt door dell betmkkcl;
Rege nt, volgens een door het Hoofd VRU (:6we~telijk Bcstuur goed
te kepren verdeelillgst3!l.t.
2. Uie verdeelillg moet zooduuig geschieden, drlt zOllvet'1 mogelijk
geen inbreuk wu rdt gemMkt op verkregen rcchtell en lIicOlllnd e(>11
tilllHteel ontvaugl, dat. hem lliU\r bi llijk heid Hi el toekomt.

Artikel U
1. D e gelden der moskeekftssen wordeu uiblultend gebezigd vour
zoodnuige godsdienstige ell liefdndige doeleinden, 31s de commiS!ie VA n
beheer, io verbuud met. het hierom'reut. geldend gebruik, I\8l1wijst
2. Voor bet beheer der lIloskeegelflen wordt door het cotOmi ielid,
dlLDrtoe door den ltegeuL tllIugewezeu. eeu klUlboek Iluugehondeu.
wlUlrio alle ontvangsten ~II uitgaven mHlt hjdorde eu nssr behooren
wo rden geboekt.
3, .Ecu extrt\ct vau dal knsbock, door de geheelc com IDl·.. ic geleekend , wordt uiterlijk Lwiutig dagen 11. afloop van elk k\\'srtnfll
fl8ugeboden nnu het Hoofd mil Plaat elijk I~,tuur. dat zich heeft
te ovcrtuigeu VIlII de goe<le opvolging \ 111.1 rl.: bij dit besluit gegeven
vOOrschriften,
4. Zoo dikwijls dit lIoodig wortll geacht , doch miustens ,'én JU
het. hllif jllar, ,,,o rll t. het anldo in kR! Icr hoofdplnR15 ~[ogelallg tloor
dC Ii .\.dIl Îstclll- ReJl!Î(l cnl Secrelaris. op de hoofdplal\ueu der lUidere
rege ntechappeu door het Boo rd vau Plaatselijk Besluu r en ~Idcrs
door d eu belrokkcli cOlltroleerenden 8tnbtenntll', opgenomen en md
Je boekeu ve rgelekeu. \811 de beviuding wordt. aao het Hoofd "Rf!
Gewestelijk Ueel.uur bij procf'!Herbaal rueclecleeling gednRu,
rio De moskeegelden wordcu bewaard in ecn gucd eluitende ijt('t('u
of zoog eu88mdeIJ hrand kast., d il' Rail den ~ rolld Uloet ZIJl! verankerd
ell voorzien van twee vf'rschillende sioteIl.
6 . T er hoofdplaat.'! van het regentschap uordl rli" ge.ldkisl gc:pla&ul
tcu hu ize \'311 den Regent: waar Lij Zich thaus iu de mo.s\:et' bevindt, kA u zij danr blijven. bijaldien legen de Q\'erb renglilg m.nr
de regcut.swouiug bezwaar mocht bc,,(ulln CII zij iu' de mU!lke~ .'t,Ndnll ig is of knil wordelI geplantst. tlat de upuame llOt)r d.·u I<.ur,,Vf'cschcu ambteuaa r, 111 alinea'" VllU (ht IHtikcJ oolloelr1, tcn "Heu
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tijde ~onder n&ustoot te geven, kan wordeo verricht. EeD der sleutels
vau de kist berusl bij dell Regent.. zullende tie andere :!.leutel berusten bij ééu der door hel hooft.! VIlU Pll\I\tselijk Bes~uur IllLllgewezeu leden.
7, Elden, wnM 1n00keeka!scn bfatonu, wordt cic geld kist gepinaillt.
tcn huize V/lU het districtshoofd, bij wieu ééu der sleutels beruet,
zullende de andere sleutels berusten bij één der door den Uegen!
anJlgewczen leden,

J. Ma.dioell.
lleeluit Ynn den residcnl vau
August.us 1901 n O , 6433/5,

Madioeu

"lU I
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De rl'eident. VI"I Madioen,
gclezclI . . , . ,
gelelap
heen bealolf!1L
ya.et te stellen de volgende bepalingen :
Art ikel 1.
'l,ij, die voornemens ~ijn eeu huwelijk te .tuiteu, of ziell uil den
echt te scheiden, wenden zich tot h e~ delnboofd, (lI,t nu huu verhUIgen 3au~eekelJiug houdt iu een rcgi!ler I (model A) en, 1111 afg ifte vnu eelL rormulier, pllrtijeu f onder gelcille vnu den Inodin, zendt
IiBBr den huwelijke-beamble (pengboeloe of 1I0ib) die, op verloon vnn
het. formulier, het recht heert het huwelijk te Iloiten, of indien de
echt cloor eeuvoudige yerstootiug (talaq) wordt ontbouden , daarvan
kennis te nemen eo, de gevorderd, een schriftelijk bewijs Rrtegeveo.
Van een en aude r heeft door deo huwelijks-beambte (peugboeloe
of IlIlib) boeking plftl\l:! iu een register B. WIlllueer het de sluiting
\'RII een huwelijk belreft. of io eeu regi!!wr BI,· wanneer miu~l'terie
verleeud wordt in znke echts~heidiug,
ludien de ccht wordt ontboudeu op grood Vll U voor wilardelijke
ventoolillg (taliq), of don eiloh \'OIJ partijen (pa.lll\h), worden betrok .
keuen \'erwezeu lIaar den priesterrnnd,

Arlikel 2.
\~nu

de kennisname der herroepingen (roedjoc') vau v"r!tootiugclI
'1,01 evcueenll Ilnllteekcl!ing moeten worden gehouden iu heL deinregister, model A, al. in het venlootiogs·regilter der huwelijksbe:ambten, tenûj Rata afzonderlijke wedjoe' registers mocht worden
de voorkeur gegeven.
I Z l!', bo\" (!n, de Il OOt 0 l' LI'I, 277 ,

Arli kel 3.
[ Bij rellidell lsbcsluÎt VIIU Uccember 1905 11. 1373Y 5 werden de
lerl CIl I. 2. S el! 'l. \ 'Il U artikel S ingetrokken I en vcrvn l/gcil rloor
de volgcllde bcpnliugell '
~ 1.
'fol het st u iten vno. htlwelijkell 10.!!ehen MohalOedlluCIl volgeo! de
lee r van deu l~ latn (lIIknb), het kcnlllsuemen van veNitootingen van
aldus g ehuwd e vrouwen (tnlllq) 7,oomede tot. het keoni&lIemCII vau
herroepiugcn vtm vef1ltootillgc u (roedjoe') zijn alleen bevoegd de per.
sone n vermeld iu den uo dit besluit gehechten slut 2 met !IbRd.
plnau. cn reMUrt als dlUl rbij i. aangegeven.
B et ressort wordt bepanld door de .... oonplaals vau Iie te huwen
of te \'crsloolell vrouw .
§ 2.
\'oor het sluite n van een huwelijk (Ilii,áll ). de kenu isneming eeuer
ve rstoo ting (talaq) ('11 d e kennisnemiDg van de herroeping eener vu·
s tooling (roedjoe') mogen de huwelij ln·beAmulen iu § I bedoeld hoog.
5te u8 iu rexenillg breugeu
A. Voor het ,Iuiteu VllIl eWI huwelijk c u hel kenuil!lIemru ceuer
verstooting. a in de nfdeclillg Mad iocu f 3 75. b. overal elde r:! r :J.-.
B. Voor b et kennisllemeu va u de herroe ping teuer ve rstooling in
het geheele gewest r 0.1 a.
§ 3.
De iu parngrnnf ~ beduelde hcflingtu worde .. \'erc1t:cld al!" yolf!t ·
A. W at de huwelijks· t'rl vertllootingl!geldt'1I MugRat
, Dc 11I~"trok..ku .. 1...,1,," 1. ~, k rn I .... 0 iluilr.. t .1 luiddeü "I t'{tlll:'

( I ~ Voor h"l . Jmt"n ,""I' "l"Il hllw"IUk. do kf'nui.n"tDinjf .... a.'r "f'II""ldl"::'
"entootin" 11.111<1"; en .I., k ",uDl~IWl nllll! ~.,n ,.... h,·rrOl·I·illJi; 'u""II<MI' ftrwr
"er.tOfU,nl "mrdt brUI.t,1 ~·"IJi;,·n e"tl .... -<ll ,] •• lt'a.:,·nt .. u
t!'I'l.k. Illri "
dnt. in 4n'e rM'D~U:' mm"' A" '" liJf'( ,I .. 111 ).. r. 11·1."·III~du')l 1...,,1.11"'11<1.· ",,,,'1111';: lof
ndat. NI ,hl door hrt hw.rd \'11 11 "e"PMIf'lljk b,,",lnur ~l'al ... ~ ... \I',·rtl '''.
[~.] Ut! "C!rdeeling ,I\f'r Iwfliurt"n 110'''11
\.'IP"n~ rl1&;"~. z.>o"l~ 111 g .. " ..... m"
tarief is \'II~lge"tf'ld.
"8.) \\'nar i" dnl IIU·i.·fdl- luo<hu nl 1,,·.: ..1, I,J"r' .111 ,·",tij' 11 lHfo! '1I1"rllkk,'lijk
genoemd wordt, :&",1 nall h. lil f'en b ...,II'RC \"11In f U.:.>~. ' .... ,r .. 111: h'I ... "II)II: f'n f'lkt'
... cllut"heid,"tp; wordell ti. Ii:l.Ied "NI"nll
1.4.) \\'''tor 11(>, hl'lhai d.'r w.rr ubf',I .... I,)· 1... II;IIi.1f·", bo-ho<uku h 'p.""t

""I......

;ï;~\~:'~I"~Okkcl:!II~.":·I~I: ~:::'~f;:'~:l'~' \,~~I tt'~·!~~·,':~~,i. ::t!I=:rl~~~: u~";~·~~~

g.!\'c.tij.!;d j". doo.· WI"O I"'t hu .... t·lijk ot .1,· C"h~l'h"ld lll lt wordt j:;"~rn\.&gd ..
1 [0 lwd06ld~n IIhmt word.·u "'''''r ol.· !:" . . . "t.·ll)kr h",.. fdrli... l~al .. hU.I-IUk.,.,
.. Iuiterol IlaDl.,«I,wèz('n de 11l... fdpen~ .... I.>I', dl' .000)UO<"l h .... (,III·O~'" lOl' "u d ... Da.b
..... l1Ibi, lIIt't al" rell-ort. de af.Jf!f'hlllr M.I,h ... ·o. '11 I.her \U~'·. dat biJ <Jllt.otC'D'''UI.
\'IUI d€'n 11t>flr.!·penll;o•• loC! tIJlI" wrrkll."ItII,,·,j,·n w.. rol!'11 ... allrll' llOm \! Ol dOQr II lil
IIdjunct. Uil bij (lIl I.<l!f'nL'·IIi. "au d,·z.· .. d,."r .!t'1! DRlb """Inbl n,'ll",· .... l(tlh~·ltI
vnlt d(>o hoofdpenj.tCJf'lo(l_!r('kL llle!,.)O!c lilt 1-,1 1... 1 'l! ... ",hi.'lknll·huweluk
Voor d(' Ilfde-elillj...~hl .. ,rJI.I.t.3t..11'.1 '.U" ,.'U\>.:"w"".. n, nuk \oor d.,. " ...1;·,,_1.:114,

!~:i:'~~~:' ::r~a~~~~~d~lItt';'::~dell;"::~~~~:;:,,~:::~ ,I:~:r't~~ ~~II:I~~lt~.."n~,~. ~~
f h.· .... 1 cidr ....:! trf'J"Q al
l"lw"hlk IoUl"1 0l' ""Ib", ' u
I,o""et'_

door d"n n!llb ...nllilbi.

bij hun OIl I,t('ul(·ni. hUil
Ol I,laat 't'l""f"'''!{''r y,·II·.",d'·J"JI 1nel(·h"ID
. n 1."',"0 o( mW'r ..... ~"l)rll·n. ~Ik runt "'Krn 'unl""(IJk JMlnH+·r. ",·rde-o·hl
Voor Arabieren of ll ud"l"o 'ru8l11dot ' ..... I.. rll(l,l(.·11
.n .I.t I(I!""~' g>"'11

"'.1"

h\Î:colld ere huw e lijkOj.l ultel'>< a:l ngewl'21Nl
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Op de gewestelijke hoofdplants en de nrdeeliugshoordplnat.seu :
10 0/ 0 voor den pallghoeloe (of paoghoelocs)
80'10 voor hel peraoucel vRn den paughocloe (of pnugh oelocs)
6 0/ 0 voor den modin, en ~''Yo voor de moskeekns,
6, Buiteu de gewcshllijke eu ardeeliugshoofdplaatseu
100;0 voor deu p::aughoeloe (of panghoeloe.)
80% voor den oaib en zijn personeel, benevens het personeel VRU
den pnnghoeJoe (of paughoeloes),
60;0 voor den modiu, en 4~0 voor de moskee kas .
B, Wal de roedjoe"-gelden betreft:
40'10 voor den pang boa Joe (of pallghoeloe.)
op de gewestelijke eu afdeciingabooMplaatscll ell 400;0 voor den n:lib
(o f uaibs) daar buileu;
400~ voor het persoueel VRn deu pnughocloe (of paughoeJoes) op
dc gewelilelijke en sfdeeliugshooldplnRlseu en 40% voor het perl!Ioneel van den nnib (of Ilaibs) buiten genoemde plaatsen;
20Yo voor den mndin,
De ollderverdeeliug dier gelden tu,schen het persoueel onderliug
wordt overgelRten Rau den Regent.

(I ,

§ 4.
Lu de refllorten vau de uaibs vau Gemarang eu Uil GondQsoeli
iu de ftfdeeliug Madiocn komen de huwelijks. eu verstootiugsgelden
geheel teil voordeele vau de IlRibs aldaar,
~

á,

I

De buwelijkll-benmblcn iu § J bedoeld hebbeu, ZOOlILlIg de legenwoordige 110orden van de desa's PfttjnlaD lor en Patjalan kidoei VRII
het onderdiatrict Plaollllnu, d illtrict Magelnn ell VftU de desA Ualem·
lnman vau hel ouderdi"tri ct Knmogmodjo district M:a.ospnti allen in
afdeeliug Magetan gelegeu in functie zijn, uid het recht de inkom.ten
te genieten ter 'tRkc tier door bunne lU!ll!chenkomst tot IIl'1ud ge·
hrnchte huwelijken ell VftO de door heli gecool!ltateerde verstoolingen
uit die desa's, zullende, die inkomsten als tot dusverre wordeo ge·
lIoten door genoemde desahoofden,
§ 6. '
Dit. b~l u it t reed t in werking op den Lea JlLoullofi 1909.]
[5,] 1 Onvermogenden volgens verklaring vnll het desa·hoold zijn
elke heffing vrijgcsteld.
[Ao] 2 10 elk geval, waar de huwelijks,beambte of de pnrtijell zich niet
kunnen verecoigen met de uitspruk vall hel. de.sR·hoofd omtrcnt de
gegoedheid in de beide vorige alinea's bedoeld ÎII booger beroep toe·
'RU

I Oe.1II I,w-i.h. t""'ugrall'ü .,ju äldu~ 1!:"OulU1ll6rd I!U ,'wot/.,<eIIleld lJij hèt
\H)v{'n\relloemde 1... ~idell~be.~luit ,Ol\n 23 De.(-emb~r ISO-; 0·, 137a9Flo
t O("Xt! u('i!lto ",li nen'lI \ormuen d6 InalRte, .Ioor Ilel. roeidenbbetlluÎt ,'nn
:,!:i OCo'flmlll"r IW"I n-, lUiij!) ..', ui .. \. ill~etrokkell leden ,'an "nikei ;1 \'IIn hel
OOrlilpr':lIlkl.'luk ... nllldl'lIuu.,.tuil \'Cm 20 AUgIIRtUIl 1001 11-. 6136!,-"

g e laten o p de be.sliseiug VI\II he t d ist ricts- bcs lullr, va n welke besl iss ing
818clll ll nallteckelllllg znl moel til wo rden ge houdell iu de re~ister;:.
A r likel 4.

J. D e " c raulwoord illg

de onlvIlngstell gellchiedt oJ> la>t ciude
vau e lke maa nd doo r dcu peugoeloe I\all de commis!Îe "Illl beheer
d e r m esig it- kns i n a rtikel 5 b~doeJd
• 2. J?e i u d ~ mesigit Im-l geYloe!de gelden wordeu gebt'zil.!li "oor
zood:u u g e d oelellld clI, nis de COmml!!Sle vnll beheer, iu verband nlt"l
de hi e romtre nt ge ldc ud c IIclo,l, I\llliwijbL.
V:\II

Artikel 5.

1. l:I e t beh eer d e r geldeu

de me::-igit-kAI ber ust Lij ceu(' cummissie, bestlltl ud e u it d eu betrokken Reg:ellt, nl .. voorzitler, ('11 vier
led c o, t e ki ezen ui t l uln lul schc :tmbt~n9rell ('11 ",uo mogel ijk ler goeder
lU'ltlm e u faam sl!ltludc 11IIlbtlooze illgezetellell \'8u het rel!~lItseh8p.
2. De pengoeloe moel .. tef'ds ftmbtsbnhe alt' liel Mr L:ommi!Sie
wo r den an nge we1.ell .
3 . D e lede o word e u door Jltn RegcuL beuoemd oml!.'r sanctie ,on
h et hoofd u ,n pl ao lselcj k b~"tuur.
4 . Y ou r het behel'r der gd,lt'lI in de mf"'lligit-ku~ \vonlt flour hel.
daartoe door den Hegc ll t. .Ilillewijuu Commi:.5idid, cell kMlbQ«'K n.:\11g e ho url e n, doo r heL hoofJ YUII plaatM'lijk bC:<lllur gern lieenl eu geparareerd , wlla riu uit e OIlt.vAugsteu cu uilf!fl.vi"1\ 'm'l bckuup!c <lui,lelijk,'
o mschrijv Îug worden ge bocks..
5 . D e m eeig i.... geldel1 wo rd en bowaud in t'flU gut'd liluitcude. ij1.l·reu
g eldkist, te plaal.&t' u j ll de kllboepahm. Uil (lilfe vl'r~hiUeud(' ,IUlt:n
,'oorzÎe n, waa r va u de sleutels wCJrdeu be,ullnl. feu door (len Re~ellt
e n de Aud e re door eeu der ledell van ele Commissie \'1\11 beheer
6 H e t hoofd VAU p loat"elijk bC!!tuur is \erplicht Zil'h, Iloor k\l.So p uamc u p ollgezetlc lijden, van het rieMig btheer (It r 1ZC'lclfll Ie
vcrg e wiS!'c l! .
Artikel 6.
IU

1. D e1.e be paliuge n t redeu, voo r zoov~1 dit II le' reed", i!'. K bitl~,
iu werkiu g o p d e l! d er t.igltc.u d~ lUl de dngteekelllllJ( Vilt! (hL bàlluil
2. Zij zij n niet va u toe l':l.8SlUg op dl" perdIlUlIl df'~,1 I'! wultr ('cu
door ndat of instelliug bevest igde- regdlUg teil f)J>~lehle \'9U de aalLwe lHling d e r git ten bij huwelijk el! echtscheiding be!ll:mt, UU" "I,Hra ls nog Vtlll k rach t blijft.
K. Kerliri.
Geen residentsheeluit ollt\'fLugeu .

1.. Djokjnknrta.
O p clil gewest
t oepn.sing .

is

cle

huw elij ksordollutln l ie
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I KIJá !liet

" IUI
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Op dit

gcwe~t

oerakart".
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VRII

180j niet
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N. Soeu hajll.
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PallOerOel\lI.

Besluit \'1\11 den re ident \'au Puoerol':UI VIU) 2
1902
I S }14

n-.

~Iei

De resident. VBI1 Pnsoeroeau,
o\'erwegendl',
gelet op . . .
hedt besloteu ·

I. in te trekken nlle, op bovengenoemde oliderwerpcil betrekking

hebbende, door de He:!idel1tell "'111 PBsoerocBu cu vnll het voormalige
gewest Probolinggo reeds uitgevanrdigde bepalingen:
H. V"st te stelIelI het lUlvolgende Reglement :
Artikel 1.
'fot lu:t. sluiten '.I\ll huwelijken tusschen Mnbamedallen volglm
de leer \'au hl am (llikab). en hel kClluisnemen vlln verstootillgell vnu
!Lldus gehuwde vrouwen (tnlaq) ell van herroepillgeu \'au VCf!tootÎllgeli
(rnedjoek), zijn in de ruidentie J>1\S'oerocoll lI itsluiteud beyoegd :
In de nfdeeliog (regentschap) Pasoeroean:
1. de Adjunct lIoofdpeligoeloe vlm het regentschap PR.soeroenn te
PasoerO('RlI, iu 28 desa's V"II bl't. ouderdistriet. Kotta Pasoeroeall,
district V:III dieu nat\lll, mct uih:ondering VRn de hi erond er sub 2
genoemde 10 kalllpong en d :l'S;
2. de lI:1ih te Mnn<1nrau. in de ka mpolIS$ Malldara dja,,·a, M:Uldarnu
~I1ajoe. M:lUdawli P1UIggOCilg CI1 de dcsn'~ 11oedoegnmbir, Uoegoellot. Mnjaugllll, 'J'spaau. Kampoeugbnroe, Ngemplak, en
'fegnlpolIgo alle vau het. ouderdistrict. KOltR Pasoeroeau, district
\lau dicn llItam;
S. de unib Ie Pobdj eotrek. iu de 37 delIll's V:l1I het ouderdistrict
Pohlljelltrek, district KoUa PUIoeroeau :
4 . de Ilaib te Kraton iu 33 desa's \'au het onderdistrid KratolJ,
district KoUa Pasoeroeau:
5. de ll"ib te Redjoso. iu de 51 desa's '·3U bet onderdist r,ict Redjoso,
district KoUa Fasoeroenn;
6. de naib te
gempit 111 de 29 desa's
het OII~erdistrict
Ngempit, district Waughl:
7. de naib te KedjajRIl in dl' 27 desa's
het onderdistrict
Wnngkal, district "'angbl i
8. de uaib te Klangroug iu de 27 (Ie!."', van het onderdistricL
Klllngrollg, di.'!tri ct Wangknl j

9. d e nuib te G onda."g~·et R u , iu d e 40 .1 li'S VRU helo ud erili'llrict
Go nda.llgwctn l! . .d lslrlct Kt!bontj andi j
1 0 . de IInlb te WIII OUgnU, iu de 35 d~' van ht>l ollderdilltrict
'''in oug:! II, district Kehoutjaudi;
1 1. de nai b te Bnjernu n, in de 39 c1e~n'l' van heL ondcrdü:t rict
Baj emnu, d it!llrict Keboli ljandi:
1 2. de na ib te Grntiloeuon, in de I-l c1('../t' HUI het IInrlerdi"l ricl
G rat itoe noll , d istrict Gra11:
J 3. d ~ ~en goel o~ vuu hel particuliere lall<l "-e.)aw~ug (ill het
district Grntr) voor ae ij I)uliculitr(' df'SIi's VUil dat laud
14. de Jl!li b te Ngoelillg in de 12 del>A'~ vall het onderd;ltrict
Ngoe lillg, d istrict G ralij
15,. d e lIa ib Ie Lekok, iu de 12 det;S8' .. V~II lI('t oudcrdislrict Lekok
district G rnti:
'
16. d e IInib te Pnsreplul. i" de :39 cIcsft'" \'811 th· ollllf' rdl!llrirtcli
P8 s re p~ 1I Poe!!po ell Toet~er, d istrict 'l'tngger.
17. de IInlb te Soembaug, In de 12 cI('".'" vau hel lJlldrrdi"ltrict
Locmlmug, dist rict. Teuggerj
I n de "rdeeling (regeutschftp) Mnlang
J, d e pe llgoeilie cu :ltljullct.pengoeIOt:' VAn het I1'gl:llt~ch31' Mal:lIIg,
in het. d istri ct. K ou " ~h ltlDg:
2 . de unib te S iugosari, in heL dibt rict Karauglu,
s. d e: nni b tc 'foempang, iu het di~trict. P:lkis ;
4 de naib 1e Kep1\udjeu, in het di triel Scuggocrof'h
á . de tlnib te Toeren, ill het district. '1'oertn;
6, de IIl\ib te BoeloeJ,u\8111( In liet d'l!'lrict GOlldnuglcgi ;
1. d e ullib te Ba to!!', in het district l'cm:UlggDeugllll;
S, d e nn ih te Ngantang. iu hel rlistr ict Ngaotaug.
l u d e nCdeelillg (regeJitschap) Jlnnl;pl, 11l" unUleu, hem, Rctitleul.
door de n R egent \-oor elI.: ollderdislrict MUl te ',ij~en gee.stelijh·,
die op d e hoordplll8ts vftn hpt onc1cnli. lrici gevesligd mOlt zijn.
Lil het regentschup }>robolillggo (Ilrdee liliEt l>robolillggc" h:mbl\llil
cu L oe mudjaug), dl' IIttmcliS helO, Resident, door den Itt"gtllt \"IJor
elk oud erd U riet. nan Ie wijzcn geestelijke, die op 11e hoo(d1'108tll "lIJ
hd oodertlistrict g eveatigd 1II0et zijn , md uit~lIdering ,nu hel
ouilerdistrict. K nulgam ll, dat tal behooren tot het re~rort VRII dtll
pengof'" loe ter hooCdplanttt ProboJilJggo, en van het ollfl cnJi /ru't
Soe mbe rbo('loe, waar [zooal!! inge,·01ge re!idC'nhbe!"llIit .nn 12 'Iaart
1903 nO. 3 0S3/J thallfJ bepaald is] lot hel !lluit"" "I" huwC'liJken,
het keunÎll ll eme li \'9n vt'~tootillgell ('Il van herro.. pingcil \8n verstootiugeu , TUd iugang vau 1 April 1003 uitsluitend bC',·ocgd 701
zij n de nam ens hem, rt!lidellt, door den regenl \'nn Proboliugg"'
voor ge meld o nd erdistrict nall Ic wjj"~ell get'"tdijkt', dir up clf' Illldl'r·
c1i!Jtrictshoofd plaa ts gevestigd moet ZIJII. I
I D o ooritpl'Ouk elvkt" If'k.' luidd,"; ';;oemh.. rbOl'IOt', dH .nl Lo-ho'lI""" Uil I... t

retI~rl

\-1111 dr" IIIU1, l.'r liI~lrle,jlhc."ldpl:l.\u I>rm~c'l'

n()l.,...nll"~'nn

IU .r UI' I"~

:l3/j

[ Bij rcsid l!.ubbcsluit ""11 ~3 Mci 1903 nft. ó820/'" ~ i, Ilttikel 1
'Illngevuld mrl dt· \'olg(,l1de bepalingen'l I. v(lor zoovccl .betreft de
Il cgt'IIUcIIl\ppc n PII!oerOel\II, Bnngil 1'11 l'roboliuggo, [wo nlt bepMhll
dat, ,,'I\III1('('r \'oor cic h icrbrdoelde funeliën binnen eenig rel!tort
geen gesohikte pcr 0011 knil worden "allgcwezc n of om "n de re
red clIeli eeu zeJrstnlldig voo rt be.!!tnan dlUlrvall minde r weuschelijk
wo rdl ge()orfteeld. ccn 7,no<lllllig rt'&llo rt, ua ingewonnen ndviet vnn
deu betrokken Hegeul cu nn ver kregcli voornfgnllmle goedkeu r ing
VI\II
hem, RC!Îflcut, bij g('motiveerd besluit vnn den betrokkc'u
AaiSIC'l1t.Resident gcn)egrl kllu wnrrleu bij een a:1IJg renzcnd teStlorl
billnen heb.elfde <Iisl riet uf bij hel IHulgrcnzefldc ressort, w1\8 rbinuelJ
de di!tri ct.!.hoo fdpIRfl l's is gdegeu. zullende iu dAt. geval de bo'l'eno tnschrevcn bevoegrlheÎlI o nrgn Ru op den g e Iclijk-.:, voor het. uitoefcut'u daar vlJn R:lI. gewezell in het. vergroulIe retSOrt of op de
diatriebhuo(dplnal.!i; 11 . \'uur z.>!n-tr tinug!lnt. hd I\egeulschnp AlRlaug
[wordt hepanldl dnt, wall llceo r iu (>enig ouder,ltst.ri ct o( eeulg: complt'x
vau ollderdislr;cte u biuUlm hOlXelfde (h!trlcl dlUntf"'l behoerte mocht.
batnllll. doo r del! Assistellt- Heaidt.ut. \'aU .\IRlaug. Da ingewonnen
UllvlI!B \1\11 de u Lctrokkeu Regem en ua verkregen goedkeuring vnu
hem, lleridell l, bij ge moll vceord b~lu l t eeu l.00dnnig onderdia lrict,
o f compies VI\II o nd e rdis lriclen . mei bepeling VAn d e IIRudplnl\b vall
den bet rokken geel!!lelijke, knn nll.u\1'ijzeu als afzonderlijk renorl ,
wllarLilllfCIi de bo\ellomltChrc"cn bevoegdheid uilsluitelid zal wo rdcn
uilg ~oeCelid door ceu lIamen, hem. Hesid elll, door deu JtegeuL an ll
t e \\ ijzeu daurvoor geschiktelI l)CrwQn. (Oij re.!lideutllbealuit. \' 1111
20 J u li 1904 u-. 72.93/41. i8 nr li"kel I nader IIRu~c \'uld met. de
"olgeudl$ bepaliug, geldende "oor die g~"ltl1en, wa .. ri n fle regent ",18
wali opt reedt, omd/\( de bruid Keen \ulji hreCt.:] dat, voor zoovecl
be trt'fL de regeultchappt!1I BtlOgil cu Mnlaog t ook de betrokken
rf'ge li len iol geliDemde handelingen [hel sluiten van huwelijken, hel
kennillncmell VAII \"t"rstoDtingen C-/I van hd herroepen VRIJ ver·
stootiu geu] bevoegtl zijn.
Artikel 2,

D e kennisneming e n df' besli8~itlg io 7H'1kc cchtscheidingen tenge" olge " A U taliq (d. i. de voor . aR m elijke verstooting) eu fa!ICh (d . i.
olltbiud iug "an hel huwelijk op den eisch \·a ll etn der echlRe noolé ll).
beboorcn uill!luitcnd tot cte com petentie der priCllterl1lden.
Artikel 3.

De in Rrtikcl

bedot.lde huwelijk.lui len
voor een bepanld huwelijk te docn vervllngen:
I

zijn

bevoegd zicb

1-, in geval \"I\U veorhind ering, :?t. WaAr zij dit oorbl\llr Geitten op
verzoek \'IUI parlijen , lIie gaa rn e door eeu deskundig bloed verwant
of vriend de tcrelU ouic zngel! ven'ul!cll cu hiertoe eenc o p gezegeld

papier gC.!IChreveu

vergunning

VRIl

den betrokken Regent o f in de

Afdeeliugeu KrnksBnl1 eu Loematljaug \'all den }>A tih aldMr bchoo rCII
te he bbeu, mih de ceremonie onder h Uil toezicht gCllch iede,

H e t d oor d e 111 " rliktl I b("flotlde hu". liJk -Iullt'r l'lgcllmachllg
:mllslell en VlIlI "" ~ te vt'r\"lllJgrr ,·ld ... tJ b:ld IltI) .. 111,,1 p'('ourloofd.

Artikl'! I •
Voo r hel . Iulle" \'1\11 "("11 hUl'lehJk 1"10111(",1" "I. ~·,'{J r het ielilJiene mell .. uu e('1J \lrrl!lI OtHI II ~ IIRlak) toa!.! ,I'''H ,I. 111 ",lIk.·, I b,.,I.)t"!,lr
penilOllell geheHIl wu rden (.Iawat
r":ah)
Q
" .11 per-quen. "'·It t H r m",..lehjL lJe bt-krll,J Inuudehjk ..eh ÎukulOeu
(lcFbJaanj berlra.~l
1'11 durbuv.,u, r,·u ht-'!ras.t 'flll 2.-.
". VA II pe r""",uell. wlrr .. ,.rllu~,.I,",tJi: Ifr bl'keml maaodrlijkteh ilJkomen
(kCkaJMllj bedruK' mlllder dan r:jIJ
ril Ilit' uie! IJthl~)r,.n lu l
de sub ,. hie rolJ, l~ r bt.lot'lrltll, ~'IU: fl')1JI van r 1. ,
r. u ~m ~ 1I en behoertlgen p!I'IIlt:IC/I. krar-hlell"i t:U., /IVfIt Iwl ht-Irvkhll
dllittlcls· or nderd'!oltl,ct hoofll k" .. telo')~ .. r It' Kl'veu, bewijs 1':111
onvermogen tol bt-I;IIITI~ uu f I.
\ nrh·1Iiuj( \'11'11 b<lvf'n.
bedoelde belahflgC"ll .
Voo r hel kenuisuemelJ \ all ht' rru (VIIIEC~1I vab Hf~IUI)liugl'lI (rdtdJlI('kl
mag geelleneÎ heHiIlJ(, OU~~f _rlk"'1 VUflh "r" Am )()~. "'unielI gal n.

or

r :su.

r

\rti kd

lngevnl

~

hllwehJk<t(':l;lIllidlllrll •• 1'\ 11 .",1 til nUlrr'Jljk"t,e"mbk-1I
geen gellOt'gell ne men milt hrt, \"" Ir dl'! 111 Aftiktl I '·trmrt.le
t'errichtlllgell. ge.vOrfJerrt r Iwrlraf:r, .. ,,,dl ft 11 dr'tt' hf'.litll d oo r
,Ie

hel, betrokkcn districls- of o nd erdistriclsboofd; ne men partije n mei
deze beslissing fWC lleCIlS geen geuoege ll , dan word t de zaak onderworpen M il hel oordee l VIlIi den Rege nt ( Pntih , voor de ttCdeelingc lL
Kraksnnn en Loemadjnng), die dRil iu hoogste ill~"Ultie uitsp raak doet.
Artikel 6 .
\-oor het kelllli sllclIlCIl VAII hcrroe pinge n V:l1I vCr!tootingell (roedjoek)
mag gce nerlei hem lig. onder welk en vorlll of IHIIlIll ook, 'A'o rdeu
ge,lnnn .
Artikel 7.
Audere heRingeu ter zake VIIU huwelijken en verstoolingen dan de
iu de nrlikelell 4 CII 5 bed oe lde, zijn ouder welken vorm of IIIl:lIJl
ook, \fcrboden, behoud en!'. in ge\fn.1 vnu hu welijk en wanr hct in
het beltlllg de r kbppcrcultuu r gebruikelijk i!l, de levering vnn een
}Jllnr klappers (Iji hle) I nan de bet rokken moskee, te r latere venleeling
ollder de be volking.
Artikel S.
H et volgens de nrtikelen 4- of 5 ge hev e u bedra.g moet bij dl:
sluiting \'11n ('eu lltl\\'clijk of de kelluisnemiug eoner ver!1tooLing in
zijn geheel \'oldaall wordelI.
H eL is deu iu nrtikel J bedoehtc lI pcrsonen verboden bij hel
opbreugcu van dat bed rng c red iet te \'erl eellen, of aanz ui . . . e rillg bij
p:lyeme nt el! toe te stn:ln.
Artikel 9 :t
I)e ove reellkolDèlig artikel ... betaalcl e gelden word e u vcrded d
ni s volgt :
J, In het regentschap Pasoeroean.
voor dCD B oofdpeu goeloe. deu AtljuucL Hoordpengoeloc CII dCII
schrij,'e r bij dCD Hoofdpeugoeloe ied er 50/0;
b. voor del! Adjuct Roordpcllgoeloe ala IIRib in 2 desa's vau hel
UIIderdistrict Kota. !'nsoe roenn, evenals voo r d e ove rige lIaibs 30"l'0:
c. voor de geznmclllijke getu ige n 300;0;
I ZUl A dntrf'chlbllnd;:>! 11. hlz. "-, ~l.., e n !!SO.
t Dl" hicr gege\"f'1I tenL \'nu dit. nrt ike l Uil n.l n "rti k"1 !It~ ia ,·:\..<; tg"atc ld
bij ru idcollbealuii ~·. n 21 1\l aRrt mOG n O. HW.:! Plnl.
Ook. bij bf!$llIi ,,\ft I r; )J:.\nrt. 1906 0 ·, 1209 P,li l ,...... !"1U1 nieu,"'c t4kllt, \OUI
di l. IU'tlkel \·tt"lgealdd, welk(, ...duer, lloo"h1 men z.u.g, N!od", bij be$luit nHl de n
2 1"" ,lim" UHlnlld 11-. 1 S.1 ~ P/5,j door d l"n lCp:enwoordi gcn, hil'rhO\'en "fg@.
drllk1.ell , werd ,·en '.ng"n.
De oorspronkelijke t.e k",t luidde aI. \'olgt :
H ot \'olgoll. IU'llkeJ ,I R'ehe\'cn bedrag wordL \'erdeehl
In Let ReJl;ent,;roll1/1l) P Asooroe:m "olgens den hierhij gtll\rre8teeroon \·cr·
d('('Hngstllat Lr. A
lil hel. regNI18l'hRI' Bo n gil " 0 Ige n8 d e ll hierh!l ge:lrrest(!('rdl."ll ~·erdocliQg •
.. lnl\1. Lr. C.
ln h el r('ge " t~htlp ;\faltt OK \ Olgf'1I1I den hi"I'hij Kt'n rrf''\wl'rdf'll '·I' rdtleling.
stRt\t Lr. B.
[It h el. tf'ge ll lJlelll\p j>rob<Jlingg o (l\ (deelillg P N>boh ll ~go. Kr"k;saau e n LQflmndJang) aOoJ d llDig, dllt r O.~.:. (1,311 den \'nrgèl:ellell.len dC-llalllOedin wordL t oe·
geweze.ll , ter ..... ijl .-nll h e t gee.1l dnnrOI\ o,'<,rblijft. 760/. ""11 den Imwe.!ijks.
bNlmble. e n 2fJ.,o !lnn h ot I'enlooeel dC I' h e tl-okk e n mosk<'e (prabo''''' lllOlldjid)
t cr g.-lijke ""rdeeltng onder dit penlOllc(>l. wOl'dt toegekend .

d.

'-oor dell IIl Qr1in or (Iirntl \'t'f\' RIiKer, le\'!' 1I1' nll' geluige 150;0;
voor de moskeckn~ 10°/,.

f::.

11. 111 hel regelll~clu, V ~lllilulg
vour rlell P~lIgoclfle. ~Ien Adjunct I'cugocloe
,Ic n .!IChrijvl'· r
bij d en Pellgocloe ietier (j%.
voor dcn PC lIgo~loc c n Adjuct Pellgoeloe teuam en ftl, uaib vnor
hel d i.trict KOla .\ I"l ll llg, evculIls \'uor df' oVNige IInib- 30%.
voor ti l;" geza mel ij ke getuigen 30ï'e:
voor del! 1Il ()(lin of lliell~ ve rvnllgc r. tev en gt'luige I áo;o:
voor dl' lIlo!!'kccktl.! J U,,/o'

n.

1I L I D hel regclIl.!IChap Bll ngil.
voo r dell Pcngoeloe CIl d CIl ~ hr ijve r bij d(:'11 I"ellgoelol.' i('~h'r ;:;"/0:

Il

û.
d.

c.
d

voor ticli IIllib 300;,,;
voor de gezllwelijke get uigll !! 30 % ;
vuor dell mudin uf die u!'! ven'u nge r,

~.

voor de moskeeka!! J \JOjo'

{J .

o.
b.

c.
ti,
n.
b.
d.

h~ \'c o g

ge l uige iOyo:

lV . lil het. regentschap Proboliul!go.
A iu ri f' .frleeling Pro!;oliuSgo .
vnor dCIl Pcngoeloe cn den !!chrij\'er bij den Pengoeloe ie~ l er :.%.
voor den P e ngoeloe, tevens uaib voor hel ollfl errli!!lri ct Kan ig3rflll
evennIs voo r d c o \'e rigfl uRib~ 30°/0:
voor d e gezA melijke getuigtlt ;jf)o/o:
voor tle u 1ll0diu or dIent! \'(' rVR uger, l c \'eUi K(>luigc 25 % ;
Il iu ,I e Rfflee linge ll I\'rah:uill e n ]Á)e madjnug.
voor den Pcugoeloe CII den ~ch r lj\'e r bij den Pf'lIgorloe iede r 5"1,,:
\'oor deu lU\ib Soo/o:
voor de geta roeJijkc get uige lI as Q '
voor dell modin of diells venauger, te\'ClUl getui~e 2:10;0;

Dit bClIlmt

Irl"t'd l

Artikel 98 . I
iu werking met i ugt' ug

\'RII

I ,Juli 1906.

Arlikel' lD .:!
H el. o \'ercellkomstig o..rt ikel {) HII.Il de llIoskeckaS!!e u 111 ll e regentscllnppen I!OSOt'roen. lI. R8ugil eli MAlnug verb lijveud tl eel der dAarbij
I Z,e, hO\"<'II, bliL. :i:it' ul :?
1 DI" Ilier l;eJ;e,"en h'k",,~ \lOU ,lu ,uuk,.1 UI \8.~_)l:e .. t~·ltI LÜ n' .. ~tI.·nlllbl·"lui~
, a ll 16 ~ [ ""rI 1901; 11- , I!WfI p/r,1 Oe ool-plo"kt'lyk,' t('k I IIJHld,' att ,011;t
H et ,·olgl"o. nriikel " g .. heH' n b<o·dl.u; wONh ,·erd~'d
ra h et regent ....:hnp P:tAOf'rMnn ,(lI~\On" 11"11 III"rby 1!:.'''rr.·.. ' .... r,l .. n w'rd_
hIl81101O... , L t. A . I
rn hN rt'g(' lIt ~ehl> jl Rameil ,· ..1"'1\ .1,·" Ili .. rbij ~,·arl'('.t"f' ...I.·n 'f'rd~ling.
" ' "a.~ L~ ('I
In h e t 1l."1te lll ..,'''ap ~I. .l""" ,I),~t'", d .. n h ..~rloij ~ .. "rr.. ,"·"'"'j,·u ,crdl'f!hul:"·
"t.UL L t. U 1
In hen ~~a:e-ntM"hap I'rnholin~"o "f,I'-"II11J!'{'1I P mlon hllSJ::{', K.-.kIU:lllllil 1.(>('·
m " tlj.ult) zood"nig. dIn I u.~-) aan d,'" ""r~e&.'l1e lld I'U drA'nno"dln "ol·dt lut.!! ... ·
W"I:NI. l"rwIJI \'nn helgf'f'n d narn a (\\',0"111\1(" 7 !'i~0, nnn rJ"1l b,·,ftwhtt., dm kllll'ilt"O ..
n.ti k('1 I "nli d .. ""r.tool 'lI ~ h(' .. ft keIIlIl '" ""IlOmen, NI ~~"" na u IWI pl·~·",,"IH' .. 1
d"r l!f't nlkkeu m o~ kl:e t<'l' ~'I.'nl ee lin~ .. nd,;>r .In 11('1'",0111.'.. 1 " .. rdt ~Of'I(.k"'lfl

bedoel de geldcn worden ui l!luitelld gebczigd ter beltrijding van uitguen, die io hel b ela us van den ~ l o lllllned:ut n sc heJl eerec.lienlt. inflerdlln d urge ll l cu met het bed rag lier kOIten grcvenredigd zijn:
tooal. \'oor onderho ud , lloodlllkelijke herstelling, verlichting ril
meubilair der moskeeüu.
111 twij felachtige genlleo ....ome voo r"f goedke uring der "oorgeuomrll
tlil~ve ge'tttlRgd anti deu Ilesideul
Artikel I I. '
elke lwftiug kr:u:htell!'! Ilrtikel 1- "'''rdl aau d~n morliu or
zijnen vervnllg~r, flit" .,artijen vergezelde, la'\' hem "olgen.!! Mlik!'1 9
toeko meude aantleel terstoud ua cic voldoclIÎug uitbetaald.
VIUI

Arlikel I l!.
Behoudens het. bcp:anlde iu Mtiktl 11 , word~ voor or uiterlijk Ol'
den I O"t. \'IUI elkf' ma a nd het totaal tie r iu tie artikelen 9 Pil I U
bedoelde t'I" udeelcn C) \ u elf' afgeloupcn mnantl Mil de daarop rC('hlhebbend en uitgtkeerd, ol' t1t .rdeeliugthoofd l)IBllteen doo: deu HoofdJ>engoeloe of pt'lIgoelOf', eu elder. door de 111 artikel 1 gClloenulr
personen.
Artikel 13.
Mohamednncli d ie voornemens zij ll eeu huwelijk te si uilen volgens
de leer van den lsillm, wenden ZICh dnartoe tot hel hopfd der dl'SlII\
wnnr de b ruid woo llach~ig il.
l n geval VRII verstootiug. dRu wel he rroeping eCllet verlltootills,
geert de m lt~l hiervltn kenuis Mil het hoofd der de&a t.ijoer inwoning.
H et deSi!o.hooftJ zeudl ulsdan parl tjeu. lof, bij ollt.lllcuteuil of Vefhinde ring van [dezen]. vau een door het dt'-W\hoord Uil te wij7.eu
lid "'IU h et. de8Abesluur, emar deu ill .rtike! I aaugewel.en beambll.',
binnen wieul lcuorl de tlcua ligt. met t'eue door hem (d shoofd)
ä.fgegevclI \-erklftriIiK 111 geul "811 buwelijk , volgens het hicrn Ru
gehecht model 0.', met vermelding welk bedrag Rftll hnwelijksk o~ t " l l
i. c. ka li wo rden geheven,
in ge ... a l \'au ve r lootiug, volgens het h ie rna u g t hechl model IJ I,
iu g e... nl VI\II herrotl)ing ee ner \'('r8tootillg, volgens het h ieraft Il
gehecht model D U .
Van olie plslll
gehad hebbende huwelijken eu de hiervoor
gt"beveu bedragen, "enlootingeu en de hiervoor gehev,.n bedragen.
zoomede herroepingen van "f'rstootillgell, moet. door pIlrtijell kenuis

"A~ l:~ ~}::rtgi~c,~.. I~~ P-~ I dih:~~~:!uk:ijt~~~~lbYui:d~d:Î:·~:I~~~
Van el k!) heffi n g u.rhten'l dl' Rrtike ll'n I ril

~',

wordt anu dt"n dbamodi n

(d'lrpslI:ee..leJijke) 'lf zijnen vUl'anJ:f'r. dlf) partij(\l1 "t-rjole&€>tde, beL bem volg.mlO
d o .rllk('lcn !I N' 10 tOf'kQIIlf'ndl! Q.ll nd Ut!t le p.I'lnd nu dl' lu'(finp; unbetaa ld
1 Ri!'r Ilijll in hN. Ier bf'~~hikll:i n g der l''lUI1ll\''4ir IItWi ll de "(,,dlrHt blültbn,U'
efllijte woorden uitll:f'vI'lIt"n .
• De b~ d IL bc.alult buhoo routh .. mooc..Jtoli hl'N t Jo lOUUIW ..... U!; mot (lI1l\'IUlg!' 1I Zie ook, bo'(\I1, d~ DOOI 'lp btll. 2i7

lI' ordcli g'"gevclI Uil het bl:trukkcli dcsahooCd, ler,,'ij l dil hoofd
vcrvlichl is bij gelt'gcllhcid tier wckclijhche rn)lportdagen vnn het
e('n cu '''IIJer atlugirle te docn bij het belrokkcli dislricls- oConder-

districtshoord .
Artikel 14.
Ue iu n rtik~1 1 bed~1dt' )Jt'~{)nclI hourl('11 anlllet'kcning, elk voor
XOO1'cr tijn reuorl belrc('. "'11 de door huuTte tUl!~chenkomIL lot.
IIland gebrarhtc huwelijken iu cell ugislcr \'olgelll hd hierllnD gehecht
model E., cu VAU de Ie hUil Der hnllis gebrncht(' verstoolingell ell
herroepingen vlln veratootingtll iJl C('II regieter volgens het hierAan
gehecht Model E I.
()eze registe".. gefolif'erd ell door dCII Regelllor deu zelretandigen
Palih gepnrnreerd. worden \'oor or uite rlijk op den ó.. •• van elke
het betrokken district hoor,l vuorgclegd eu "'UI diens visum

tTlIUllI~1

Artikel 15.
' -au de dour hUllII e tuueheukomst tol tllalld gebrtlchte huwelijkelI
ell un de te huulier keuui gebrAch te \'ct!lootiligell ell herroepingtD
\' llII
Ycntoolingcu word t door d in .rtikel 1 bed~lde petsOneu,
til van de door priuterraden uilgeflpmkclI echt.acheidingell (IllIiq eu
rut h) wordt door de vOQnittcrP dier mdeu, door tunehenkom~t vall
Itel districbhoord, kellllÎd ge~e\'ell anti den de nmoedin, or WAAr deze
oltlbreekl, .nll hcl tltftlhuord. iu ",ieu!! re!!!orl )lnrlijclI "oollachtig zijn .
VA" de huwelijken "'O((ll in iJ t tlc!llIregi&te r volgclls hl't hieNHul
gehecht model F. eu ""' dl' \'crdootiugru, hcrrnepiugeu van "èr.tooti ugell eu door de prieett'trA,lell uitgeeproken cchl sclll~idiugell iu
heL del!ategÎ.ter volgens het hil:rftau gehecht model F J, "8ulcdceniog
gehouden.
Deze deallregi~tet!. gcColieNl1
uutlcrdi81 ricbhoord gep:ullCeerd,

•

door hel betrokken djstric~· or
wortlcu bij geiegeIlheid vao de
wckelijluche rapportdagcil het belmkkell distrie15. ur ouderdi!'l ricl hoord
1'oo rgelegd C II v:w dien!! visum Yoot'oIien.
(' 11

t\ rtikel 16.
De l il ullkel t bedoelde )Jetl!ollclJ gt'veo oan pnrtiJ r'Tl ko~t t.':loo. ar :
"AII het door heil \'oltrokkclI huwelijk etn uligezl.'gclrl bewije motl el G.,
vnll de door heli gecolistateerde vCl"!lootiug eeu ongezegeld bewijs
model G 1.
Vftll de t(' hunlIet keunis gcbrnchle herroepHtg celler \'Crslootillg
('en ongezegeld bewijs mlXleJ (I 11.
Oe bewijzen worden hUil in bltlilru door rlcu Heg('ut or dell zclr~taltdigell Patih "Nstrekl door IUl!'llchenkom::.l \'all htl betrokken
cli!trict ~- or ollderdi!trict~h()4)rd. CII wor(leu bij de argirll' nan partijen
lloor de in nrtikel 1 bedoelde 1)t!t~')lIcn iu overeellstemmiug met. de
ill nrlikel l L voorgélclm','e ll registers ingcvuld, ~enumme rd. gcdnlNlrcl , en olld t'rteekt'nd.

A rtikel 17 .
lil tie HegelltschApptll ~",!oc.l'Otau, BOllgtl en Mnlallg storten de
in tutikel 1 genoemdr 1)t:~lIeli voor uf uiterlijk op den 7"~· V:lU
elke mund cle QVl'r de nfgelooJWn IIllillUd door hen ler7.ake van
huwelijken ('11 vcr lootingen geheven geldelI, on Bftrek van het hUil,
hunllell llrllhots-mwljid, en den t1e....·IIRoedin. toekomrntle, bij de n
betrokken hoofdpeugneloe nf pcngof'loe ler "('f,lcre re lmrlitie, vergezeld
\'RII eene, uil tie krncblcns artikel I" door hen nllngehou{lru huwelijk.eu ventooti"S'5regislt:nJ getrokken, OHr de afgtloopen maand recapiluJec.rende 0Jlg:lve in ,lu IIlo ,'nll hel &Rntal huwelijken en .. tnJlootmgeu
111 hun r('HOrt, tJe Ilurb.j geheven be,lrtlgclI, hetgeclI hierv.1I reed!
anll hllll, hUllllen prabole-mesdjid, en dtll dnAIDoerliuB uitgekeerd iA.
tn helgeen Ier vtNlere rrjll\tlilie bij ,Itoll ht-'lrokkt'1I hoordpengodoe
of pongoeloe gedort. wordt.
Uie opgave, welke \'oo r cle iudiening floor bet.. betrokkeIl tlisl rict.of onderdiatrict.shoofd met de in dt nrhktlell 14 ell I ~ bedoelde
reg.slenJ genrifieerd en VOOr aceoord gctcckend moel worden, wordt
ingericht yolgens het llier.. n ge.hecbc. Dlodel H, ell een exemplaa r
daarvan .... ordl. 11ft door deu belrokken boordpengoeloe of pt:ngoeloc
voor on tvalIgst te ûju geteckclld, IUn de in artikel I bedoeld personen
Ier bewnring terngge7.olulen. lN .... ijl hrt ande re ucmplnar bij dell
hoorclpclIgoeloe of peugocloe blijft bcru~ten.

Artikel 1 _
Het betrokken diillrrcb- of ollderd ist rictshoord houdt een regilte r
~lll volgens bel. hierbij ailugebechl model J, "'Mrill alluteekening
wordt gehoullell HlIl hel. door zijn tu heukomst aRU de iu .!I rtikel i
slUlge"czcn persoucu ycrlltrekte untl\l blanef) bU"'e1ijke- cu YerlIloo tiu8~bewijl:tm 'tuumedu \'tlll hel Mllinl huwelijkeu, ,'enlootingclI
en herroepingen VIIII Hutuotingen, "I. ook [van] dc ill gevill VRIJ huweIijkell en verlltootillgcu opgebfllchle bedragen. welke hcm door de d~l
hoofden gerapporleercl wordl!lI.

Artihl 19.
111 de Hegelltschappeu l'Moerue[UI, UaugJI cu .MalalIg dicnt het
betrokken rli!l ritts- of ouderdislrictll l(mfd \'oor
uiterlijk Ol) den
7'" "All elke mftlllUll\all d.>11 n egcllt. in. eene uit hel [in hel] vorig nrtik:cI
bedoclt! register get rokkeu, over de afgeloopen maAnd rec'&piluleercndc
opgnve volgens het bier:'BIi gehecht model I1 \'au het aAlltal buwelijltt.n
en vtretoolingen ('11 de daarvoor geheven bedragen, xoomede vall
hetgeeu hierYBn aan de mo~keekall competeert.

ur

Artikel :W.
De dist ricts- eu ollllerdi slrict!lhoorticlI zijn \'erplicht;
l. llerhnnldelijk onderzoek Ie tlOt'II bij in den eeht verboluleu ~Il
gescheideu per!!OlItU, of de door partijen belMlde kosten oyereen-

hlnell mtt de ,iu de" ;u a rtiktl II bedoelde rrgialers geboekte
bt(lmgell ell met heL in de artikelen I tn 5 btpallldt:
2. ",rgeiche idell VRII heL in (Ie laRlste aline. \'(Hl a rtikel 14 bepnalde,
0Jl ollg,~ze ll e tijdcn dr iu de eersle .Iincn vall gernel d nrl ikel
bedoelde regi len lIa Ie zien, te oonrronteu('11 met de .. n"'l"Zigc
geld ell tn blanco hnwelijh- eo verstooting bewijzen, en huone
bevinding in dil" regi!tel"!'l 0., te I('ehnen

ArtikPl 21.
l n de Regeutschnp.,en Pl\.!oe rot'au. B:IIlg:il en \ h.Ir\llg wordeu vnor
de lDol!lreeka!!!en beslemde geidtIl be".. urd iu ~II goedlluitende.
verullkerde ijze ren geMki!l. wnarvan de ,Ieutel (or wanneer er men
,Ieu leh ZIJn, een dBsuan) lD be .... ring i bij hel hoord VAII I'llIII\tecJijk
Ikstuu r. ziju er metr sleutel!:, dAn worde!! de overige aDn dell Regent
(ol') den boordpe ngoeloe. (I. q. pengoeloe. in be wa r ing gegeveu.
Arlikel 22.
In de RegenbehappelI I'ru!oeroean. IlAn~il ril \1 :.laug wordL hel
beheer der m04!lu:cka.!l8eu clilffl ge.oetfl door den boordpengoeloc
or »engoeloè; bet oppertoeaicht daarover be rust bij den Hegell i.
2. roor dat bellter wordt door deu ltourdpcIIgoeloe or pengoeloe
tC li gdo l ic~rd en door het hoord V8 11 plaatJJdijk b tuur geptlra.reero
kl\!boek Rllugehoudcli ,'ol gen, brt. hier ungehechte model K.,
waa riu alle ontungsleu en uit~avell uaar behoorelI ...orden geboek t.
3. Gccu uiigne mAg e r uit de kM gedun worden don op lICbrin elijke m:lch tiging .... an deu Hegent. welke mnchligiug echter, vOOr
de betllalbaantlelhug, aftn het hoofd ,'at) I""abdijk: bestuur wordL
:IIHI~ebodt:lI ter \·iseenog. cn boekiug iu et'n, dOjJr dat oolnurshoofd zelf 111 Ie richten en aau te houden rrgi.ler, .."atill te.eo!l
de 4·· mlinea "ttll dit ttrtikel, Uil dat br~tuuf!lhooff) (Ioor Jen
Regellt iu te dienen Ula!Uldopf.,"VCII. 1
Het hoord \'all .,lnnl1!c1ijk be;lunr kllll zijn VjUIIII wcigercil i ngeval
hij de bwogde lIltgIld uiet. gemoli\l~enJ. te hoog or niet overeen kumstig de bestemming der mo-keeka,.: aelit.
lu dit geval i. boogt'f beroep 10egeJnieil op llt~t hoor,l '·tm ge·
wt'!telijk beP.tuu r.
ot. Mnnndel ijh, ~oor or tuterhJk op dcu 1.ld~". tlitnt dc Ite@:l' u ~ Uil
het hooM vlln plu l\!elijk Qestuur in. eene door hem (Regent) iu
Ie richten o,'gnc HUI de I(edurcnde de IIrgeloopeu maAnd in
tie 1U00kccku gt"'torle geld,'u, W'l':lk", o"","3,"e felle rt'Cltpitulatie
behoort Ie ziju VfllJ. en derh3h'e uvC'reell It' kumen roti, de in
artikel 10 bedoelde. door de dil!lricts. el! ouderdi:;lridllhoordell
allll den Regcllt i .. te dienen IIHIIlIHlopgIlVtll.
I.

Artikel 23.
lu de ardecliogen P&3I>t'rOt'an, Baugil en MaIling neemt op ooge·
7.ctle lijden, doch milU!leu!I I , hel hoord vno "Illul elijk butun r, ge..
I en dl'l"'" .ill IJII 111
loIijkbu.:ir ~·."IIII!'· WOo.rtl"lI

I,,·,

I~r

l .....·hikk,,,:.: .I,·r '""""'"

UII)!'·l";III;·1I

.i... ""aande "fsr!irHt

1.t\lIIenlijk met. ,Jen Hegent eu teil OVerdA1l1I vnu dcnlwordpcllgoeloc
or pcngoeloc, heL in hel. vo rig IIrLi kel bCtlocld kasboek en de in cic
mo!kcckl\S nunwez.igc geld eu op.
.
Bij die 0I)ll801e dient cOll rronl"tie der in het. klUlboek ollgeb ntchle
iukomste n tU uitgaven meL de lu\ nleekeuillgen van hel, i" het. vorig
artik el bedoeld, en rloor het hooM Yftll plllBtKlijk bC!lu ur Aungehouden
fcg i!;ter plantl te hebben .
Bij riehligbl'viudiuS "Oftil het kallbod: voor I'Iccoord "rgeleekt.lI)
door de in de ecnle "Iillcn YAU dit :. rtikel be(loolde opucmcn.

Arl ikel 24.
Ui t besluit, I1l1l ri oo r dk olHligiug op rle geb ruikt:lijke wijze 7.1\1
worden bekcllli gemanltt iu cl " deL""!. trcedt in werking op .Iell
l f. Juli 190t.

P. Ueloeki.
BeslUit vn ll clen rc~ irl t.'lI t ""U
1908 11-. 4535.

nc~cki

vnn I1 Mei

I)e residl'lIl \'ftlt Ile.we:k i,
gelezen, . , .. , .
overwegende, . , . , ..
gelet Ol), . ,
heeft b~loten:
'l'~ 11 eerste : Vut te , lellen hei ftan dil besluit gehecht
... neglemenl , betreffende het I!luiten \'nu huwelijlu:lI tUlI&Che n tie
.. l\I ohnmm edtt.1IC1I yolgens de leer vall den 1.lnm eu hel keUlli!'lemCII
. \'1\11 v e r~ l ootil1gen (tl\lnq) \'.", aidul gehuwde "rouwen cu ""11 her •
• rocp ingell (roedjoeq) V!lll \'crlll.ouliugen, .bmede hetrefrende Ilc her.
,dinge n dcr beAmbten voor hUlllleII bijstnnd bij die verrichtingen,
" het toezicht en het beheer Uil de IlIlIgS dezeu weg verkregen gelden ... .
'l 'eu tweede : cuz.
Regie m elI!. beiretl'ellde het ~Iuiten \'1111 huwel ijkelI lusscheu
ti e Moh.mlRednuclI yolgcus de leer YBn den blRUl eu hel ke uuis ·
uemell vau ventoulingelJ (lftI Aq) nu nldus gehuwd e vrouweu
ell vnu herroepillgc n (roC'dj oeq) VUil 'ferstoolillgell , IIllmede betrclrulldc de heHingen der beambten voor 1101lIle lI bijstnlld bij
di e verrichiiugen, heL toezicht cn hel beheer VRU tie la ngs dezeu
weg \'erkregen gelden.
Arl ikel 1.
'fot het !I uitell ynll huwelijkcu voIgeul de leer vall deu hlam
en het kennÎ!memell van \'erstootingell (tAiI'q) vn u nldus gehowcle
vrouwen en '11\11 herroepingen (roetlj oeq) v!ln yerstootingcu, zijn als
bevoegd RllugeWe7.clI de pcrllouell 315 vermeld in den hierbij gcan-

IIc,:ec rrl{'1) !5tul I mod el 'I. J:ollder o pgAve der r ell~ctievelijke !tand·
plflnl!!clI ril ref;lt()rten, zoomrrle vall heli, dir hij olltllten lruÎ ,llfwrzigheÎII
of ve rbindering \"I," tie eef!!tbedoel de »eflonen, dezen ill diA fllll ctii;1I
ver vBngen

A.rtikel 2.
I . Partijen , die voorncmens zijn eeu hU'II'elijkllCOntract Ie lIlu itelI
vulgt'IIP de leer VRn dl'1l hrllm ell zij, dit' "au C('/IC ,'u'ItoohlJg (talnq)
WUI "Idul gehuwde vrlluwell, dali "rl nUl de herrOt'ping (rordjneq)
.:'11 .entoolingen houis moelen gt'\'eu, wenden zich lol hlln de.·....'\·
hoofd, Ilat "no huont! aAngift e uflteekeni ng houdt iu de door hem
/tailgehoudcli rt'gj ~lt'n, oVf>reenkofll!ltig rif' hierhij ,·n .. tgcsll'lde modelle fl
Lette r A eu Il
2 . Dit. dt'iIl!!ahoofd ze ndt hl'1I Dllller geleide van dell zoogt'lIllamdeli
deA!ugeelltelijke (modin), II/tU ",ien hel be lreffende registN wordt medegegevell, DIIar den in artikel I Vlm dit begluit voor hUllne wOOU piMti'

Ifallgewt'tell huwelijkllheamhl e
3. Alle t05!Cl,enkolllst '1'&11 hel IlIlaodllCh

b~tuur tu~hell

hel

d~~a

beilluur ell de in n rtikel 1 ftl\uge"'e1eu be:!mbten is verboden, tenEij
de de!!a bcsturell niet ju ~tnnt ziJII
rle bUil voorgeIJChrevt'n aaDteekeoillgen ju de regjll l e~ te doelt, iu w~lk: geval hetonderdialricu.
of dialricl!!ho·)frl die Yoorgt'.lchre,ell Aftnleekeuingell doel.
.... Oe iu artikel 1 luwge . cull beAmbten mogen de hU il opgl.'dmgeu
taak terst verrichten, na in1.age Ic hebben gCllomrn Yall het door
del! modill meele gebrachte regiat ~' r. hCfloeld lil hel centle lill VI\II
diL ' IlrtJkel.
á, Zij huude.. van tIc tJoor huntlt" tu~ht'lIkolll!1 LOl stand gebrachte
huwelijken CII "Uil d l! ter hunner keonie gtbrnchte "crlltDutiligclJ
(tnltul) ell herroepingen (roedjocq) "'lil \·e tlll .,otin~ell al\lI tcekeuing
in nf:tonderliJke du,lUC bule!nde rtgl,ters, ,1(' hierbij \ftlll~t't-teld('
modellell C ell D. !n et vermelding CR!'"U 'Iuo ~
o. wnt huwelijkefl belrefr, dtr \",)urwaardelijke nrstu()l1ng ta!iq)
cu der voorwnarden, aan lil' "enullillg WIUI1Vtlfl de talaq gebondelI i~, cn
b. wnt vCtltootillgeli bClren, h.,evele Innlt'n de \ruuw reeds doo r
ha rt'1I echlgenoot verstoolt'1I j'l 1'11 "all de gedalu: hnr..e plUgen,
1.oomed c houden zij ;lllnt,.ekelllllg, (lat de b.locl h erroepelijk dau
wel ollhcrro~pelijk i,. Zij l't'floeldeu in ,Il' rt'gilltcNI ook de bij
die gelegeuheHl olllvnugcil giftelI.
Co. Ourniddt'llijk on hl'l vf'rtichteu \-alt d .. 11011 upgcdrageu taak,
modefl zij de kolommeu ~. 9 eu 10 \all htot I('gi Ict J.cll. A,
dau wel dc kolommen 0, 10, IJ. 12 en lS .an bet regl~le.r Lelt n
iuvullcn ell bunue haudtcelcenillg stelle" iu tie Il\at te kolum "au
dat. register. zijnde z.ij \'e'l)!icllt heL duwn d:ulelijk nun deu lO udi ll

.,m

I
"lU'

~'('Wh de7f'1I 'l.I:>I, 11 .... ·1, .1" hiJ ,iJL
h f'('JL cl" cum ml dlt' "nI\.l lI g'·n

IJ" ..l.lat

"&111 111 e" 11 1"I4'r,·u

IJ,· hili

'"I'~lK'·~I,·IoI,'

,dllll,·~"lb·III,Io·1

\'olg"11

",,' 1.. 1I,'n, '11

n'"I~t.··~

tcru~ te ge"en, die heL weder ten tpoedigete n"l1 hd de ah oofd
ter hand stelt.
7 . 111 het. register Lelt. 13 wordt. doo r deu vvorzitter van den
I:'ri eaterrond iu d e dnarloe beatemde kolomm en mede MuteeXcuing
gehouden VBIl de door den Raad uitgcsprokcli cehtecheidingeu, welke
"Idus ter kelluie wo rd eu gebrncbt vau deu mod ill .
Oe deanhoofden zij n v'!rl'liehl de door heu 111111 te boudcli
registers Lelt. A en B lIIaandelijk! op de t.OOgenaa mde disltiets·
conferentie, "oor te leggen :IJm het brtrokken districf.o!hoofd.
9. Tudieu door pa rtijen of een vau haar het bewije, bedoeld bij
Ilrhkel S der ord onnantie vau
eptember 189S (SI.allbl.d u '. 198),
zOOtl le deze aangevu ld ia bij d e ordoll1uw tie " Rn I 9 April 1 98,
11 .... 149 wordt. verlAugd, znl \Iat bewijl op 01l8C1.cgeld Jllpier worden
gege,eu cn behoorlijk: ge numm erd , gcdatecrd cn geteekelld zijn, met.
vermeldiug e•• u quo :
o. itl het huwelijksbe wijs \"1.11 de voorwAardelijke vel'8tooting (tt\liq)
en de voorwAtl rd en, "lUI de vervulling wllarvau de talnq ver·
bonden il, eu
IJ. iu het verstootiugsbewijs vau bet. unlal ver! tootingeu, da t de
man rre_Is u\'er zijue vrouw heeft ullgetlprokeu ell un de door
hem geda lle herroepingen . Ooi. zal ill dit bewijs moeteu vermeld
slaan , dftt cic lal:ul herroepelijk dan onherroepelijk i!.
JO. Voor dnl be'l'Ije wordeu ge'Vnlgd de modellen Lett. . .B en

LeLt. } ',

Artikel

~.

L. Voor hel, sl uiten Y/lli ecn huwel ijk cu het kcu u il'lIemCIi VIUI
eene verstbotiug (taln.q). dan wcl vau eelle herroeJlilig (roedjoeq) eeuer
,'er1!lootillg mag door den in .rtik .. 1 J IUI lIgew!:",u b uwelijbbcambte
al. houor8rium "erlangd \ford eu een bedrag van vij rtig centel! tot
twee gu ldeu. vijftig ceut . hetwelk door het. dwnbooffl . in "erband
met de gegoedheid der partijen, 'V oor elk bep..."ld geul WOrllt VRst·
geMeld en iu kolom 7 \' 1'11 het. register Letter A of iu kolom 8 van
hrt regi~ te r I..ett. B il1ge"uld; met di ell verstande echter, rial bij
oJl\'crmogeud en het sluitcn Uil h et huwelijk, allmede de kennisneming
VRn de vCHlooli ng (talaq) of vall de htrroepiug (roedjoeq) eeuer ver·
!lLootiug kostelooI moeten geschied en.
2. Ouder dit bedrag stellen lIe hu"elijksht'lI l1lbte cu de modin
hUIlDe htllldteekcniug, teil blijke dat de \' ereiseh le overeenstemming
verkregen is.
3. Lnd itn do huwclijktbeamble be'oIwntell heefl tegeu het ingevolge
htlt eerste lid vau diL artikel door het betrokkcn dCMaboofd vast·
getitelde hOllor:uium, beslist. het dislrictl hoord iu hoogste resso rt, vnn
welke beslis.sÎng het blijk geeft door in kolom 7 va.u het register
Lelt. A of in kolo m
va.n bet regÎ.l!ter Lelt. B. het. door hem beo
p.ulde bedrag in te vu llen en te onderteeke nell.
·k Onmiddelijk ua. het !?I uiteu \' 3 11 het bu weltjk or na het. kenn is·
nemen VIUl de ve rstouting dau wel VIUI eelle herroe ping (roedjoeq)

a

eetler vcrstootÎlIg.
het register Lelt,
drag uil aRIl den
twintig ('enten cu
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keert de huwelijksbcltlUbtC' het. in kolom 8 vuu
L\ or iu kolom 9 vnn hel register B vermelde bebcgeleidcuden modiu. zullende dat bed rag miustens
hoog,tclI! vijrtig centen ziju,
Artikel I.

I. Ludien de iu artikel 1 \'0 11 dit be$luit naugewezclI huwelijk!!o
beambten gebruik maken varl de hUil bij de eerste alinca VIlII ar likel
2 vau StanIsblad 1 895 11 . 1 9~ \' erlecude bc\'oegdheiil, moelen zij
zorg drageil. dlLt de huwelijbccrelllollie onde r hUil toezicht plMt! v-iodl.
2 , Het ci~ellmac hli g aanstellen Vllil Va\lte YCrYRngcr~ cIder!' (badal!!)
Î" niet. geoo rloord .
3. Dt' vcrgulillill[t \'a/l dCI! Regent bedoeld in de tweede Rlillen
Uil a rtikel 2 Vllil Stanbblnd lS9[, 11" . 19S. moet verleelul worden
op ge7.t!geld pnpier .
4.. 'Waar de in de eerste nlineR beIloeide ve rvanging pl aals heeft,
blijven partijen verplicht hel bij het eerste lid vnll artikel 3 bedoelde
bedrag aRli den krochtenll IIrtikel J bC\'oegden hllwelijksbeambte uiL
te kcereu
5, Oe iu het. vijrde cu zesde lid \'au artik el 2 omschreven ... er·
plichtingen der hU\'felijksbcnmbteo, strekken zich ook uit co t de
gevallen, wflIlrin de huwelijksbcltlllble lIich doet vcr vnogeu door eeu
an der persoon, hij ill dali in zulk eCIl &1'\'81 tcve Uii geboudeu in het.
regifller de [edellell l e ve rmchleu, welke tot opdracht :.IllU ecu uudereu
persOOIl hebben geleid.
Artikel ä.
1IlIlieu dt: in arlikel 1 aangewezen be.mbleu op vcrl.ock V3n parlijelI

de huu opged ragen 18301. eltfe rs dllil ler·pluille, Wtl... , zulk:! gebrui.
kelijk ia, verrichtelI, mogen zij Uil belanghebbendeu hoogsteus eell
hed rag VRn vijftielI gulden vortlercn.

A.rtike l 6,
l. JJe iu nr~ikel I vau dit buluit 1l8ugewezcn be:uubteu zijll ver·
plicht de door hen IHln Ie houd co regillterll Lett. C eu Lelt. J) maan·
delijks ecu dftg voor dieu, WIl/lrOp de zoogeu:ullude distrÎcL-.cunrerClltie
wordt gebo udeu, voor te leggen U:IO het. bct rokkeu dislrielshoord. d,lt
u, 118 \'ergelijking lUet de registers Lelt. A eu J-Jetter 11 \'Bil ziju
visum voorziet en ten I'Ipoedigste ler ugzend t.
2. Zij zij l! gehouden 0111, uiterlijk cl elf vijrdeu dag vun elke mMml.
de op grond \'110 Il rlikel 3 iu de I1rgeloopen maaud ged31le hellingen,
IIR
aft rek van de aall deu modiu uilgekef'rde geldt:1I ar Ie drogen
I1SU dc commia..ie ter hoofd plast! \RIl het bet rok ken Regentschap,
bedueld in arlikel 1.
3. l3edoehle eommiuie Î!'I verplicht '"oor llen ticnden dag van elke
UlMnd de gelden, vuur zoo vcr deze wordcli oestemd voor het toe·
kelinclI vnll bezolrligingen tot een door het. Hoofd VIlII gcwel'lelijk
bestuur goed te keu ren gezamelijk bcdrng, ouder de daarop recht.

hebbcndeu te ,'erdcelcn voigcul eCII door den bctrokken ncgellt. out ·
worpclt. en !loor heL Hoord VI'II gcwc!!lelijk bes\uur mede goed Ie
kcuren verdceliug!tnnt, zlIlIcmlc de rcalce rende gcltlcn 1"111 de hetrokken mo!!keeknSflcu vcrvalleu cn daarmee gehandeld wo rden 0j> de
wijze :lls be pnnlcl in het eerste lid van artikel 9
Artikel 7 .
I . H et bch ('er der moskeekn@;lIclI zn l worden gevoc rJ d oor eelle
uiL den Regent or deu zclrstn udigcli Pntih der
"fdedillg ui!! voorzilter til vier ledeu . waarvan ecu II mbt.alllt.!vC te
wcten: rle Hoord pnnghocloe vOOr de nfdceling Boudowoao en de
Paughoeloe voor de ove rige ofd eel inge ll der residentif'. voorts ééll
lulnlldsch nmbtclIlIRr cn twee te goeder nAom cu fa ll m bekelld !lwnnde
lulnud ers \'B U li et regell lecbap, mogeu zijn.
2 l n de com miuie voo r het beheer der mO!lkeekas8en, die elders
dIm ter nrdeclingsh oofdpl l\.II taen gt"e~tigd zijn. "nn r die be.taau, zal
behou den! het voortiUencllav vall den betrokken R <'geu t, tllnbll!h"l ve
zitting nemen de distrielt pall g hoeloe (1II.\ib) en, nle llllnn d!lch amb.
l Cllnnr, hel dislrieLshoofcl, beiden VII U het (li!ltrici. wlIllriu de m O!lke('k;u
gcve!l&igtl ie.
3. D e letlell, die in het eerste en tweed e lid vau diL artikel uiet.
ambt hoh-e zijn f1nngewezeu, wor/I en ,Ioor dCIi betrokken Regent or
zcl rsln.ndigell Putih benuemd, die zi eh voomr "a n d e goedkeu ring
VI\II hel Haard vfl n pln nl!lelijk bcstuur 1ill hebbell te o vertui gen.
1·. l ndieu in de aftleelingen, waar A!I!lislcnt·n.eliii{lelltell Hoord Vflil
1I1aal!elijk bestuur zijn, beide autoriteiten niet lo," oV'ereellstemmiug
kUllll ell gelaken , buli~t het Hoofd vau gewestelijk bf'sLuu r .
cOlUm i ~!ie, bc~bu\Jul e

• Artikel
J. lie ondcrverdeeliug "1\0 de Ilan de d:ultop rechth ebbenden iugevolge :arlikel ti toeko llleode gelde!!. wonll dour 11ell betrokken
!tegent or zelfs ta ndigen j'atih ontworpt! 1I 1'11 [831IJ d e gocdke uriuJ{
VllU het H oord vnn gcwestelijk be. luu r onder~·orpeu.
2. Bij de vaststelliug vnn de g rondslageo der vc rdeelillg wordt
jegen!l nlle deelgerechtigdeo billijkheid betracht cn, Wilt de thao!l run ·
g eerende bf'llmblf'll bet ren, ~ooveel mogelijk met een maal verkregeu
81\U SprnKeil rekeni ng gehoudell.
A.rttkel 9.

' 1. De geld eo der mo!!keehssell word en uitsluitend gebezigd "oor
zoodauige godsd ien stige en liefdndige doeleindeu, al!l dc commissie
VUil beh eer, in vcrband mel h et hieromtrent. geldeod gebruik, RUUwijst. en i!l het uitl eeneu dier gelden uitdrukkelijk ('11 oTlvoorwaar il el ijk "crbodeu, toL welk rloeleiudc ook.
2. Voor het beheer der moskeegeidelI ,""lIrdt door het. commÎi'siel id ,
dnnrtof' door den Regent or zeHstDlldigell Pntih naugewezclI, een
knsbock aangehou dcn , wMrin a lle o ntvllll ~lell cn uitgnve n IUlnr
tijrl orde en !laRr behoorelI worden geborkt.
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:J. Oe. Uloskeekall be hoort up o ngezette lijdtl! miush;II,'j vie r nl anl
iu het jasr tc wo rd cn o pgenomen door het betrok ken Hoofd vnn
pl:labcIijk bestuur of ceuell d oor dezen aRllge wezeli Eu ropcc!ch clI
!un hleuRI\r \' 1111 Billl.ltllillud!lcb Ot."!t uur.
4. Ecu exlntct vall het kftl!boek, d oor d e geheelc OOUlmlSln e ge·
teektucJ , wo rdt. uite rlijk twiutig dngclI 1111 a lloop vtln e lk kwnrlMl.1
aa ugebodeu Illllt h el Hoofd vall plnllbclijk bestuur, dnt zich heeft Ic
ovcttuigeu va ll de goede o Jl'Volgiug \'RU dl' bij dit b~luit gege\'en

vOOr.!ch riflell.
5. De. mOllkcegeldtll wordt,u bow:tartl In ~CII gtJcdilullcwle ijzeren
hmndb sf, (h e IWIl dell g ront! murt zijn
vemllkeul ell voorzien \ lUI t1\'("{' verschillende !llot cli .
r. T er b nofd plll:l.u vrIn de afcl ccl ingc n wurdt Ii e geldkist ~eplrlllbl
te n huize VRII deu Regen t. of \'au d en 1.el rstancl igell l)nli h, bij wiell
een der sleutels hcr uAt, zollertdt- de lUidere ,I l.Ilel bt:rusicli bij een
der door het B oo rd vn n pl1l 3belijk lwJltuu r 8uIIge Wel.eu leden.
7. Op de A!Jdere planls c .. , wanr IOOlIkeeks.!'8l'U bcslllAII, wordt. Iie
geldkist ge planlat ten huize YflU het betrokken districlshoofd. bij
wiell uu der ..leulRls bertI!!!. zullende de an dere sle utel be ruslell hij
ecu de r d oor den Regent. n:lugewezen led en.

geldkill~ o f zoogeu3nmde.

Q.

M ,· d ne r n

Oe('!! r l'~ ltl c ltbb l:~l uil hllt' 3ligeu.
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