
Extract uit een rekest en vonnis der Rechtbank van Hasselt de dato acht en twintigsten december 
duizend acht honderd vijf en twintig.

Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van 
Luxemburg, enz., enz., enz. ..., aan alle tegenwoordige en toekomende 

Salut,

De Rechtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Hasselt, provincie Limburg, heeft op rekest 
het volgende vonnis ......

Volgt heet rekwest

Aan de Weledele Gestrenge Heren President en Rechters bij de Rechtbank gevestigd te Hasselt,

Weledele Gestrenge Heren,

Vertoond Uedelen met alle eerbied Martinus Bielen, landbouwer, wonende te Diepenbeek, dat 
Anna Maria en Martinus Bielen, beide zijn kinderen, zich niet bevinden ingeschreven in de 
registers van de Burgerlijke Stand der gemeente Diepenbeek, hun geboorteplaats, blijkens 
certificaat afgeleverd door de heer Burgemeester van gezegd Diepenbeek de dato tiende der 
lopende maand, hiernaast gevoegd in bijlage nummer één, dat gemelde Anna Maria en Martinus 
Bielen voortspruiten uit het huwelijk aangegaan door hem rekwesten en Anna Clazesen, en 
geboren zijn te gezegd Diepenbeek te weten de eerste op den achttienden november duizend 
zeven honderd zes en negentig en den tweede op den derden april duizend achthonderd één, 
maar dat de niet inschrijvingen hunner geboorte op de gemelde registers schijnen te moeten 
toegeschreven worden of aan de nalating om de vereiste verklaring gedaan te hebben of aan de 
onachtzaamheid van de ambtenaar destijds, die met het houden deze registers belast was, 
blijkens akte van bekendheid opgemaakt voor de Heer Vrederechter van het kanton Hasselt, de 
dato dertien december jongstleden, behorend geregistreerd, hiernaast gevoegd in bijlage nummer 
twee dat het huwelijk tussen hem rekestrant en genoemde Anna Claesen, zijne huisvrouw, 
bestaat, is worden aangegaan op dagtekening van eenentwintig februari van het jaar 
zeventienhonderd zes en tachtig blijkens het extract van het huwelijksregister der gemeente 
Diepenbeek, afgeleverd door de heer pastoor der gemelde gemeente (bijlage nummer drie). 

Om deze redenen smeekt de suppliant Uw Edelen met eerbied dat het Uw Edele welbehagen te 
bevelen dat de gemelde registers zullen worden verbeterd, en de gemelde Anna Maria en 
Martinus Bielen als wettige kinderen van hem rekwesten en zijn huisvrouw Anna Claesen, op hen 
zullen worden ingeschreven en als geboren te weten: de eerste op den achttiende november 
zeventien honderd zes en negentig en de tweede op de derde april achttien honderd één; alles 
overeenkomstig artikel negen en negentig en volgende der Burgerlijk Wetboek en achthonderd vijf 
en vijftig en navolgende van het Wetboek van Civiele Rechtsvordering en Uw Edelen zult weldoen.

Hasselt, den achtentwintigste december achttienhonderd vijfentwintig,

Was getekend,


De Rechtbank

Gezien het bovenstaande rekwest en bijlagen.

Gehoord en heer Barthels, president in zijn verslag en de heer Substituut Procureur des Konings 
in zijne conclusies, aangezien het blijkt uit het extract van de parochiale register deer huwelijken 
afgeleverd door de heer pastoor der gemeente Diepenbeek, dat Martinus Bielen en Anna Claesen, 
op den een en twintigsten februari zeventien honderd zes en tachtig, aldaar een wettelijk huwelijk 
aangegaan zijn, dat ook blijkt uit de akte van bekendheid opgemaakt ten overstaan van de 
vrederechter van het kanton Hasselt, en dat den dertiende dezer maand, geregistreerd de zelfde 
dag dat Anna Maria en Martinus Bielen uit dit huwelijk geboren zijn op de plaats en tijdstippen er 
in vermeld, echter dat de akten van hunner geboorten niet zijn worden ingeschreven op de 
registers van de burgerlijke stand om deze redenen,

De Rechtbank beveelt dat Anna Maria Bielen en Martinus Bielen zullen worden ingeschreven op 
de registers van de Burgerlijke Stand der gemeente Diepenbeek als wettige kinderen van Martinus 
Bielen en Anna Claesen en als aldaar geboren te weten: de eerste den achttiende november 
zeventien onder zes en negentig en de tweede de derde april achttien honderd één, beveelt ook 
dat hiervan gewag gemaakt zal worden, op de registers van deze twee jaren, ten welkers einde de 
ambtenaar van de Burgerlijke Stand der voormelde gemeente bemachtigd is.

Aldus is uitgesproken in de openbare terechtzitting van heden woensdag de achtentwintigste 
december achttien honderd vijf en twintig, tegenwoordig de heren Barthels, president, Delacourt 
en Neus, rechters, Corthouts, substituut Procureur des Konings, Decorswarum, commis griffier.

Was getekend

A. Barthels, president	 	 	 C. Decorswarum, griffier 




Lasten en bevelen aan alle deurwaarders.

De gerekwireerd het voorgeschreven vonnis ter executie te brengen aan alle de Procureurs 
Generaal en aan alle de Procureurs bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van er de hand aan te 
houden aan alle commandanten en officieren van het militaire gouvernement of hun substituten 
de sterke hand aan te nemen wanneer zij daartoe behoorlijk zullen worden gerekwireerd.


Onverkort is het voorgeschreven vonnis getekend door de President bij de Rechtbank en de 
commis griffier.

Voor eensluidende expeditie, getekend,

Decorswarum, griffier


Geregistreerd te Hasselt de tiende januari 1800 zesentwintig, boek 23 folio 116 vak 6; ontvangen 
twee gulden veertig voor vonnis, twee gulden vijftig centen voor expeditie en de verhogingen.

Getekend

Nagels


Ingeschreven het tegenwoordig rekwest en vonnis op deze register door ons burgemeester 
ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Diepenbeek ondergetekend, district 
Hasselt, provincie Limburg, overeenkomstig artikel onder één van het Burgerlijk Wetboek den 
achttiende februari duizend achthonderd zes en twintig.

De Burgemeester

Schoofs



