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Ano den

Uiteet!!ur v:an

Oi Ulltnlaudsch

n e~ luur

te HalM'i"

'rag"I, dcn 22 "l n Juuij 1~r.7.
111 "oldocning :ann hrL ,"oorkomClldl" bij UWI'U brÎc:rdd . 1l<'ulJ ru mrij
jl., li D, 2 1, lu~b ik Ile crt U Weled el Ge Ir. '"t'de Ie l'I eeteu, dntuit
eell ingesteld onderzoek i, g eblekt' II, dal in flit S"\JI'e..~t op rrlligc
)llo.l\lSCIi de buolking, elde rs de d ~!':lh(Jo (clcu . zich ulcer(" r('g ten
loekcllilen op d e [OIl-}oll tgonnclI grourl~m

of de

\'oo rl hreug!'elru

dR&J'\'all,

Voor zoo rer i.. k Uil Den blijke u zijn per!lOIlCU, gevestigfl in cene
:\nc1l"rt' (lcs~n dR U die "'Muloe rl e wuellte grolHlt'n behoorl'n. ovc rl1l
,'crpligt de ,'ergulining te vmgen van den betrokken bekel , 1l1vortn
outg:iuniugcu te mogel! ducu o( nl:lug al:mg te lOogelI snijd t'II ,
In cenige dc!'sn's hebhCII ,' reelflrlelingeu ook ,Iic " ergunning llootlig
um br!lud hout te mogt'u kllppeo ,
111 tie mee~te de!l8."I·1S wonlt nis beltti Iloor d e vreemdeliugeu opgcbrftgl,
len ,'oordeele \ 'ILU d en b.: kcl . eell gedeelte ,'nu h et product. welke
bek ti ver.i!chillclld e nnmen Ilrl\3gt lIaaf 109.l e VU il h et geW:HI d:lt
geteeld it.
Zoo heet deze bclnating do blnug:t" bij djagoeng, plimllg bij t nbnk .
djangnlll\lI bij knljmug, Pllgen<1e) bij hptl~, l)egoeboek bij padie.
Oe hoegrootheid der bc:lutillg i ~ verschilleud, in " ele de..-u'1 komt
hij flomm ige ge w ~,ell de oitge!trektheid ,'tl.ll d en annplnuL niet in
119.lI l11 crk ing. mRtl r moet eene vaste hoev.:elheid ovgebracht worden,
hetz ij vcel of weiuig nangrplaut i!'
Vnu de opbreug!!l \' 1\11 M wahs met VlHli e bepl Ant wo rdt die bekti
allee n opgebtllgt ZOOIAlJg gcene landrent e bet:'!nld word t.
Het is gebleken tlat iu de meeste tl C5'S3'" bij 0ll t6illll iugen de illWOIICU
cler de!'D, wa:a rtoe de gronden b ellOotclJ, ook eeu gCflee lte ,' nll h eL
ge"'a~. echler veelal mind er groot dnll ti nt h et welk vuu vreemdelinge u
gcheve n wordt , nnu den bekel moeten opbrengelI
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AIl t!C1t van de o phreD~t van ecu gedeelte der gC.!"flf'flell 31nDg Ah,ng
eu \':t ll 111'1 geklIpte brnndhOllt zij .. de beWOltCr8 der bf'lrokkell de$S,3's
()veral vrijgebtehi; dunrllilu zijl! III1t>clI \'reemcleliogcli olHlerwo rpeu .
1.11 Rntlcre des!I\'s WOllll duor de bekelll "Is ve rt l'gcllwoorcligefll der
gemeente heL regt urn hrnudhout te kappeIl of alllllg nlltug te !:>nij<lc/J
up ee ll bcpHnld gedeelte der woeste gronden lot die dC.MIa behoorelldt,.
verhuurd !lILt t illwollen eellcr ande re de!!!a {'U de huurprijs onder
de illgczetf'uclJ verdeeld,
Nog onlangs werd dour dc bUI\'OIlCH eeu('r de$sn eelle klllgl inge·
brncbL tegell hun bekel, omdtll h ij ecu gt"declte der "All de de.-"
hellOo rcnde g ronden had verhuurd nUII iuwoueu \'all eenC' andere
.Ies!!n om er brandhout te kapJlcli cu den huurprijs niet gelijkelijk
hn tl vcrdeeld nel regt om di e woest e grouden uomp"! de gemeente
Ie \'e rhu ren werd duo r de klage r!! niet l\OIl bet clC:!!nhooCJ betwi!lL;
e r werd alleen gekltl.ngd o,'er ongelijke verdeeling VRO den huurprijs.
1,00 ill hel ook in ellkele dessn's ge bru ikt'lijk dnl de bekti. welke
v reemdelingelI bij ontgiuningen moeten QjJbreugell, niet uilluitend
teil "oordeelc vall den bek .. 1 "Ire kl , mMr o nd er dl;! ingezetenen
gelijkelijk vtrd'!eld wordt.
Ue }teEiden!,
(w, g.) JI:LLr,"GI"'l.'~,
\4 00r eCllt"luirleud afschrir,.

Ue Gouverucment"·secret:ul$.
N. :! 47,
l1ooL.
Aall den Directeur v:\u J3iuuc lJ laud:!ch Re!luur te Unt:l\·În.
Pekn.lollg!lll. den :W"''' .l ulij l.S67.
Naar otl.llleillillg \'311 het ,' oorkon.cntl e hij U\,,~ circnlairl' \':111 den
7,kll l-'cbrunrij jl. U·. 21, heb ik de eer, 11 Weledel Gestr, Ulede te
rl eelell , dat h<,l Ier z9ke illg<,stelde ouderzock hecCt uitgewezen, d:lt
de bC\'ol king lil dit géwest we rkel ijk twnSpfOlkeu mankt up lIog
ounolgonueu grondcn. wcH:e :'I:Ulllpr!lken echter iu ~tJ1Dlig'e dislrictell
in hore tocpns.,iug ~cllisniu~ ve~chiltcu cu iu lI .. t ('tue mcer, iu hl't
andere minder 113uwkeurig te vooNlchiju treden, Wilt bf'lrt'fl fle up
die g rouden uit te OeftIlelI rcglcu mil de dl'~n's. tuL ,\ier: limieten
7.iJ ~(>Sleld womeu, mel uibluiting van Klld r e de&.jil'~, Ie bebfJO rell .
l1 ucwel de grcn7.t'1I ,'lUI d<,rgl'lijkl!! woc~tt' grondeu niuJlller llc~('hl'l:vell
zijn, 7,00 welen de bcwolleu tI .. r vcrsclulJcudc dC!AIl'$ .Iczelve tocb
ove r bel algcmecu met genoeglAluc juÎf!llhci.1 !Jall te gevel! ("11 n~.r
hU lioe wij7-!! t e olldcr~t;heit1en \'lUi grondeu .Iie uiN lol hUil Ll'ebicd
bellOorcn .
D ete ollolilgolille ll gl'\ll1dtll "uunel! !log in twee kn.tegorÎC'Jl '·erd .... ld
I\'ordcu . Illlmelijk die wa:H\'nll tijrh'lijk tllHr de be\'olking t;~'nig voorlletl
Ivordt g~INkkcli of f'enig s)lcciaal ff'gl w rdt lIitgf'Q('(f'nrl. en flie
welke Ic \'cr vlln de de!'l3's \,('rl\'ijdl'nl Iiggf'1I or te mOl'ijelijk te
bcr<,iken zijn oU! cr eCllig gt'bruik ,'nn te maken.
T ot (Ic eerslgellO('md c hehooren:
I ". de gemeeuleweideu;
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2". boschgrondeu, dan wel wilde bambocbouchcn, ook glnga en
heuvelhout danrOllder begrepen;
SO. de gronden met alnng alDug b~groeid;
...... de "ilde vruchlboomeu vnu 'll'elke. of om d('rzelver vruchten
of 'tOOt brand· of timmerhout, nog portij wordt ~etrokkcl).
Ue rcq:lcHl, die door de bevolking hierop uitKcoefend wurden,
bepalen zich lot het uitsluitend gebruik der voortbrellllClcli vnll .leu
grond, .Iie begrepen is onder hel grondgebied der dcs!Il, ton yonr·
deele der gemeeote cu in 8<'mmige geullell voor een gedeelte ook
ten voordecIe n l l enkele I,crsoncn, .00 nl. bijvoorbeeld VftU den
luernh of baoe, die er zekere iukomllell "AD trekken, zoo"t. voor
hel snijden" vnll alllng alang, het knppcn .,nn b","dhout, glag. of
bamboe, door Dudere lIiet tol de de5S.'l beboorende penonen, oC ...:dere
dessa', dio vall dergelijke gronden ver!!token zijn.
Ook AI wordt door deze 'Ioor het gebruikte niel! betaald, dau
1I0g i • • teed. de toeetcmmillg VRU het dusabutuu r of ten millsten
\'all den Iocrah, cu bij ~ele del!lA 'ti, .ooml in het regenhtchltop Pekll10llgnu, zelflf die der gebeele gemeenle dAartoe noOOig.
Deze regten, op oude gewoou tclI gegr nd. worden O'ler hel n.lgemeen
erkend eu gecerbiedigd.
Bij ontginningen stu het aRn eiken bewoner lier de !Ia wAarloe
de woeste g ronde u bebooren , vrij zoo veel v:m dien grond daArtoe
tCIi zijnen eigen voordeele aAn te wenden, als hij bij magIe i! Ie
ontginnen: i nwollers Vlm andere de!!!:!.',! moeten daartoe de vergunuing
bij de geheele gemeente vragell; deontgolluen gronden blij,.ell echter
:!.ltijd lot de des!!l's behooren, waaronder zij nurger :!.I, woell
behoord hellben,
Dit is ook het geval met .Ic woede Rronden van welke door de

~ee\'b~~~;Lsf:l~r;;:l~i i:o~:~tce~o::;rde~,~e~~o:!=:'r; ~~r dn::tr~~~~i~lRi~I:~:
!1eehts noodig, dun'lill uu bet de!en.bestuur kennis te ge.cu, docb
eell illwontr vau eeoe .udcre deS!B heen durtoe de vergunuing de r
ge.becle gcmeente noodig.
O\'crigeu8 wordeu op deze kategorie uu woeste grouden geene
speciale regten door de bevolking uitgeoefend, AltlUln, is het hier nog
n i e ~ voorgekomen dot zij dAarop Ilf\nspraak: been gemankt, en even min
dn.t er voor he~ geb ruik vsu woeste g ronden door partieul iere.u
eellige huurlchat i. hetartld gewordeu.

Ue Resident vall Pekalougan,
Bij oubtellleui!!,
Oe Secretaris belASt met het bestuur der Residentie,
('ol'. g.) Mo~oo OE ~'1l01.DEVILLE.
Voor cellsluideud :afschrin,
De Guu,erncments·!ecretnris.
BaOL.
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N-,71!IS/li
Aau d cn

Directeu r

VIlU

IlÎuUCUI:\IH!ach

litliluu r tclJ..-.tu\'Îo.

Stllllllnll1g. den 20.1•• AugWltuJ! l SU7 .
' l'en "Nvolge "uu het dezcrzijdsch sch rijven dd. ) 71 Mei jl., 11",
'-12-1, I, Il(·b ik de ecr U Weledr:! GcsIr. mede te dee.len, dot in de
"Meeling S:.mal'llug dezer ~lIid('utit de Ilfu'olgcude WOf!lIte gronden
\ll'ordtll "llugelrofft'lI.

J o, Ojogoprono, in de uaburigheid der dem1 Sodcug. distrIct
Nmuflng. tot cent uit~ t:llt rl'lr.lhc id uu S vlcrk. paleu.
2 . GOCUOf'ug Malllllg, in de n.bijheid der dcua Metc@.!cJr,district
rondnlt lol ccnf! uiigealrátheid "Bil oose"eer een "ÎerkAlite pul;
3", Goclloeng tljadi. in de lIt10bijhcid dt'r Iie m Ujaboellgftllg.
dilltrict Srooda, lot ccuc uitgestrektheid VRU ruilII f'cne ptUll in het
vierkaut .
Deze gron d ril, Wlunomtrent rlezerzijds twijfel beetfti"lt of zij wel
eigenlijk ge%egde woede g ronden kUllveu worrlcu llsngemerkt.
'Zijn tot heden to'le door de bevolking nid ontgonnen geworrleu, Oln
redeu zij al. weiden belloo(hgd zijn, en de ~teile ligging CII hoedanigheid dier g ronden "oor den landbouw minder geschikt ziju.
!lij oudertoek is het echter nieL gebleken. dltt de bevolking iu dil
regenl!chsp voor het gebruik V"D woe.lte gronden door particulieren
huu rschat vordert.
liel zelden gebeurt hel evenwel, dat de be"olking de !!tLnr in
gebr uik toegestane .I1\1\'llhyelden, U:!gell betaling MU !Nlrticulicren arilbat.
Van oudsher behoort. het regt op de woeste grunden en voort·
brf'''b''lleleu daarvB o, ~tee d ! nun de bCYr/lkiug vall de aaugrellzende
dt'!l's'., die met de greniteu \'RII hel gedeelte dier g ronden het'A elk
hallr toehehoort 100 bekend i., dnt roij ducht uiet licht ui overschrijden.
Andere 11~!a-be"'oue", W'ortJeli "Ril dit r ~t geh«1 uilgel!lotel1,
Ue He!lidcnt,

"I.

('fr. ~ .) !\. J;LC'urslli'.

Voor eeuiluideucl nf!Chrirt,
Ol:: Gou"t'rlll;ln tu l"-aeCrt·tan ~.
BOOL.

N'. -J. I U / J.
Biuuenlnnd.ch Bc~tuur te IbttlvÎtl
Samtlrnug. den IS4cQ llel 1 61.
Met rde rte 11811 uwe lDi~ .. ive!'. dd. 1 Februl\rij jl. ell {) deur,
u'. 21 cn 2:1, heb ik de eer L Weledel Ge!tr. ann te biede n de
ondervolgende rapporlen, als
I ', VI\U deu coutrolt'ur til van deu re5ideut Vil" S~m!lr"ug, dd.
ARn

dell Direct eur

S I Mout jl.,
~,_

u".
11

VllU

\'AU

u". I ~G .

den IId"ütt'lIl-rc!ideut

"SU

den :1(hiltcut·re."idcut

\'!lil

Ambar:awl'l, dd. 2 Manrt jl.,

81 1 ;

S".

V/IU

SO L ;

Ralntiga, drl

19 ).1nart jl.,

;\1I 1.01:L· J ,H'A

,1.°, \'1111 ,1('11 sdsi:stel1t· rceidcI1L ,'311 DClIIl\k, tld. (i Apriljl., nno 'SSfI/ ' ;

11·.

5°.

,'MI

dCI1

ad~i!llellt·rCl!'itlCI11

V:'III

OrobOgllll. dd.

1)

April jl..

'1.3!!/:W;

0 .... vnn den ... dl!i~teut·rcllidetlt Uil Kelldnl, dd. '0 Apri l JI. 11" ,
WfI ; BlllI d'lI itl110ud ,'IUI welke tukke'. ik epoeds- cu kortheidshah'('i dt' vrijheid neem mij te gedrageu
De Itee ideu l.
Bij . rwezcu,
I)e A.d~i l! tcllt-re!lid c li',

(wo g.) }'. A. . 1..ouoo ....
Voor ~nlillidt·nd "rllChrirl,
De OOU\lcruelDellla,~creI8til.
BOOL.

Aft n den R.. ideut vau Samarang.
UI" apo. lil Ild. 2SI-'ebruRrij jl., n·. 1365/ 1.
Welwel Oeet r. hel yolgenlle metle te deeJen .
Hij lIomme r 377 \":tu het Bijblad op hel. Stutsblafl (2 1' uitgave
pn gi llB 0 12) wordt ec'I1C uillt'gging gegoven VAn de gron,len, welke
Ria \,.uest behoore .. 11' worM .. becchoLlwd
Uit dnl ooS'IJUnt lJe!llnnn bij ti e inllulfhlche bevolkillg gl'CUC wot~te
gronden.
All e gronden, hoe wont ook. behoort"1I aAll ,Ie bevollcing tle r
:HlIIgrtntcnd e a t'~~!\'8, lOeL nil!lluilillg "All aUe andere de ~A'II.
All een de be\'olking dier .angrcllzt'lIde de!!'R '1I hl'ert bet. n'gl, om
de op die grollflclI 1I:'11111'1'7ige n.l.ltg ('11 hont Ie ID ijden ,'n tt' knppen.
!trwijl ing~elenen \':'111 r!lHlcrc d~n':!I 7.ulh zouder ve rgulllting lIiet
mogclI .Ior/l,
1J:lt rt'glllhrgril) is bij cleu Îu l:ultle r zoo rltlidelijk, rial hij 7-elrs bekend
iJl mrt .Ir gr('fu:en 1'1'111 hrt gt'rleellt dier wo,~t l' g rolHI('1I hrlwclk
anTI de drl'M zijner inwoning toebehoort, en bij het arhaleu VRn
hou! 1'11 I\Inllg die gren7.cn niet ligt ZAl ovcrJll'hrijden,
Op gronll VRn h~1 ,'ortutllallnde lijn "ij \'all gevoelt'lI, dat .Ic
be\'Qlkin~. bij detl nf~lnl1d in hUlIr \'nll woeste g rondcn , \Vel degelijk
IU&IIIJH1lnk lll'dl op ~c:Iln d cltl o. sl e l lillg ,
1)0 Conlroleur vlln S:amn rang.
(w_ g) C'. A. V':IUU,NUF.I..

ln voldocuing allu

ht bbtl1 "ij de etr

Sematang, elen S l·~· A.l:aart 1867 .
Sf)eratnj:a Ksndje ng Toewlln Ite!ident IertocH! ha.ri
Fcbru arij IS07 11-, 15á6/ 1. dClIgau !legl\!n hormat kiln urnug
membri berhlOe.
Didal ctIl 11·, 377 tltlri BijblRII op hct Stnatsblad Klullijellg Gocbe rUCUHlII soetlld. ko:oih nloemn tin ri bUIlt jaug boleh dUlocug lau:ah
DetA il.
'retIpi iluc nl oerall bulch bilang oratIg kdj il tintla lorroet.
~Icuj ockoepi
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8,url01:4

lnuft h

oCliul

11IOOl. L-J .\\"'"

poelJJl\ujll c1 C!11.!':Hl e5~!l J!l.ug cl ekat di~itoe,

Iniu . clf'S!n tiadll tOfwel pcgu IIg iloe tnuft!.

'IJocmfl o r:lIlg -o r llu~ d:ari ite)C (IClJ:E>l de!lsa. p np; bulch umbil
bjoe CIiIll IU W itu(' (AIIOh 0(·11111: nrlluf{ /I\in-hli ..
,Ie-!!.." til\!la b'lleh .!Ieknli, knlnu tillrl" dnplH knir.;nnn.
h ot' pf"tk:'lm /fOl:'tI"h hegl loe t emug sekuli ~l\l"l\ orAng krijt!. nlllp~;
wl\la""ja ilot' lrUlllh, jnng l(l('rllcl din omug 1'000IIjn 1 1 ~1"'Il. din (lrnllf(
tlloe ,1/L1l bil'!\ rn cilgocllflj uekrtll . k!ll"l1 :'lIl1b.1 :llllng-:llflllg "lawn ktlJO",
din o rnllg iljftmug lllnggar Itoe ",nilI".
nbng-l'Ihulg nlt,",,,

Kf'IIl Oed llm dM; pnull

jnug

kn1:l11

Hoc

Inunli

ilo.. ki!:. Ortlllg ftllll}l)cnja

pcrtirnh311f.'ml

orll\lI kanlljcu1( Ciucbt'ruellll'lI kaAi ,cwn

!lIIUU!. fli3)Ja, pantM djot'ga. Qtflng ketjil 1l1lJlltt p(!mbnjR r:1II bOl'aL dm-

urnug ampot'ujll kt·roegmn.

nl' n..geuL

Yan Snmllnlllg,
(w. g.) SOF.1l1 \ Km:~or~\I \

Oe

(;ouVl'rll {, llu?nl~."f'rrrhl. ri:o .

nO')!..
Anll den Ih'lIiden! \' /lll Sa mo. ra llg.
Atnhl\ r o.~·8,

In yoldoening

g,'sll!ld "p de

\'011

uwe. dilll)osilit'.

mi~~ i\'c \'1111

IJ.!,

dM di rectpur

dell !!"'" ' loMI 1'-;67,
2:\ J~e brullrij j l . ua. I:;'Oá I,
\'1111

hiuueul:lIlfll1t'h bt'Mluur.

Februntij jJ . 11". 21, III: h ik Uè I!c r U W"h·drl GI:~lr. mtll"
110.1 bij illgl'!!'t"l tl ondf·t lOck is geblc.kell .Ifll d ö bc\ulktttg
dè ~e r nrdet"liug op dMfill uouwuige wOCflle gronden vermeent anudd. 1

tI' deell!lI.

s prnkell tc IH'bbcl), I1j(' hUllu en uOrtpruug nall 11ft ~ I ()bnmnlt'dnlln~he
grolld regl 8chijllcn t I' QIII Jet'II(,'II .
Aeffiugf'!I, hchij ill ~eld ni s RII(It~NI,in ., in dt·tt vnrm \1\11 c("nl'lI
jRMhjkschell hunrscluli. worden c\'cllwcl vlHllle pnrtieuhere gt'hruikcTll
dirr grollflclI niel ge\'orderd .
Volgens hnre eigelldo mme lijkc reglsbegrip pf'1I 7.I)U tie bf>\·olkHI[!.
IIH' I crkellll ing V'UI ti en S,)lIvereiu altl on h\!J>f"rkt I'igcllnnr Vlln ui ,1f't1
grond, eell regt h eLbeu h et rnel'sl Itsbijkolnt>nde ti .. erfpnch l, zl.lowd
o p di' bebou wde lils op de onbebouwde groodell
V:l1I de o nbebo uwde grontll.'u worilt d oor d l' btovolkinu; ouk K{"('n
jllR rlijksehe pschtnllllL belnnld. en honeer dnt het flpeeiale krlllOf'tk
vnu tie cr rp:'leht is. die Allilenl met den eigendom ineen "md l , JIIO
zijn volgen! de MohftmllH~dlluosc ht wet hUt reg ten cu A:lIII!'prAkell
niel lUlden Ie b~ h,ijvell . Men moel bij de bcoord~lillg \ton dl'rgelij ke loe.stAndell nid Ie zeer blljveu huugen B3Tl de deSni llt'1I onzer
wet ell wel bedeukcu dlll t\lIe. coshlllli er i!'.
f)at 'ZOogennamde erfpl\chlregl o p d e onbebouwde g rond en i. b(j\'('lIdlf'1l
meer relAtief dali positief, eTl zijn 11\ dell n'gd gebtlukeN, d~ lUeest
nllbijwollcDflen
dcn woesten grond, di\! rt>glelll!l preferent t iju op
de meer ve r wijderden, en zelden 2.111 dna rop inbreuk word en gCIlH'I l\k t.
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Wnnr dnt regt beghit cu III'lU'lr het ein digt, ook tint regelt zich
nllur pislIbelijk gebruik ell lUSlicheli elknnder voor wettig 113llgcllomclI
grcn7.en.
Ue voortbrengselen dier gronden zijn hekenl! en bepnlcn zich
hoord~nkelijk tot brnndhout, "lUchten. gClicetlkuudige kruiden til hel
Inlen grIlzen VRn \'ce, doch WIlnT 1.ulks gClIIChiedt, stellen die hnn.le.
lingcll volgen" cle MohRlDrncllnno!Jche \l'et. ecu begin VIUI olltgillUing
(I!Ulr wMruit hUllIIC verdere llnulprakclI \'oorl .. lof'ijelJ.
%ehlt'1I ZAl mtn dergel ijke grondel! Rlllltrt'frell, die iu het geheel
niet door de beyolking gebruikt. worden, ('11, mogt tlit hd gev:'ll met

enltele zijn, dan be8Cboul\'t. de meeat uahij woncnde gemeente zich
loch nlll ~eglhebbellde ,lnn rap in bovengenoemden zin. cn hRaT ltd·
zwijgend gedooge." lint I!r floor andc ren illhr~ uk op gemaRkt wordt.
wtuigt. gcenllzint hel. vermoeden dnt. oll\'oorwnnrdelijk dnaruIl
flf!U1Ud is gtdRnn, CII dc grond in den werJ.:clijkc/l zin woelt is.
Nu tal he~ wel meestn J gebeuren dDt van de geheele ui tgestrekth~id dier gronden gecn gebruik wordt gemankt cn men ov('r aie
ongeb ruikte gedeelleu vermccu t leonder ach3deJool!stcllilllJ le kunntn
beschikken, doch hoezeer dat g(>(leeltrlijk erkellllcude, 7.'11 hier, 1.00
nIs bo\'en I,'umeld i.!l, yeel a rhangen \'an
plnnlselijke gebr uihll
en g renzen.
Uo Ad!Îalelil- reaidelll,
(w, g.) DI..8BETS

a,.

Voor ecnsluidend a rsch rift,
])e Oou"cruemeuts-secretnri!',
BOOL.

N'. 90 1.
ABu den Resident

VRII

Samaraug.

Slllatign, oen Hltl.1I 'MaArL 1867.
111 voldoening aflll U Weledel OC!tr. alK>sli l cld. 28 Fcbruorij j l. ,
1565/l, gcsleid op een arschrift missive vlln aen direclenr \'!lll
biuueulnudech bestuur vfln den 7 i1... die r mUlld, 11'. ~ I, heb ik de
eer mede Ie doelen, Oftt de bevolking in teker opl,igl anl1l1prn kCII heert
op onontgonnen grond cu.
iedere dt.. rt heert zijne bepaalde grenzen, en heen de be\'olking
het regt op de t U8schen die grenzen liggende g roollell IItrulIldl' wilc1e
geW(l!lI(lII, eu op ae daarbij hehoorende weilanden.
Zonder toestcmming VIIII de bevolking UN dC!1!a wBaronder die
gron{l .ortcert, mag de bevolking vnu eene flndere dessa daarvan
geene voordeelcn genieten.
Wortlt die toelltemming gcgeven dan geschiedL dit onder zekere
voorwaarden .
Zoo zou mijn inzien! de in huur (lfgeltane g ronden van de ioffijpereeelen Samirou8, Gollie, 'l'lego en mecr andere niet hebben mogen
plaats vinden, aangezien die grouden niet gerekend kUilDen wo rden
onder woc.te g rondeu, maM degelijk onder de reedl ill cul t uur
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gcbraglt g ronden, behoorende Mil bepnnlde ,! ("Ma'!!. Ifl\!lrvou rft ingezetenen nis Îudivirlucleu beûtters kOllden worden :ul/lgclI1erkl, WRn.t\'811

de uilgirte bij SluL-blltd

11.

G1 is uilQ'c,!Iloteu.

H oewel de be\'olking bovtuditll, l.oo\\'el ,tolgelll!l .Ie Mohllmmednlllllche wet. uI! de ouderling gemAakte regl'lingen. rcgtmntige
aRDSpraken op th e gronden 1.0U kunllrn dO('ll !(cldell. hee(L 7.ij die tOL
eluever noch op de g ronden noch 0 ll h.. t pro1luct. grmnakt. f'n zou 1I1~orI
de beantwoo rd ing vsn dc gcdnne "ran~ untkl"lIIenq kUIlIlt'1I zijn.
Weli.",/uH ,·",lIell de'.l:c gronden niet in de te rlllen bedoeld bij
a rt 62 van hel. regee ri ngsrcglcmclIl, til zijn niet in rle pÎngcnls van
de desuhoorden uitgedrukt, dnB r dezeh'c meerelldeels onder de wil!eel·
... "lIigt ICI,'111- of o ro·oro"cldell wordml ~enUlg!chikl, ter wijl in de
pingem. mee r bepllald janrlijk. bebouwde grolllieu wOrtlen bedueld.
mlUlr ware n die t6eu v66r de uilgl fl e reed" Ineermaleu door de be\'olk iug bepl,,"~ en bij getrJlg niel meer al8 woesteg rtlnd Mil te merken.
Door de pa rticuliere oudernemcrtl ....o rdt Ilon de hevolldng voor
hel gebruik. ynu de nrgulauc grouden s"en Jlulrlijuche huunoch!tl
Iwlllnid 1101;11 cellige ond ere a<;h ndtlll D~tellillg gegl!'ven,
Bij d c uilgirte t'RIl fle he~IMlide pereeelen ,,'oe~tt' gronden eC'hijnt
hierop nieL genUcndctrd t~ ziju, tc r ll'iJ\ oo~, \'oor 7.00 "r-rre mij btoketld,
door de be1'olkiug dnartt'gen u immer f'.cn ige ,..,clamel! 1.ijn Îngebrtlgt.

De AdsÎstcnl.reliidel1t,
(W'. g.)

' ·Ofl)lALIl.

VOnt CClI!ll uideud IIrechr;(l,

De

Gouvcrllt'm~ls·se(; retnril,

BooL.
N' R36/J.
Aan .len Resident.

"011

S1m!1mllg.

DClllak. den r, .... A pril I 67.
in \'oldoenlng aan uw ajlostil, dd. 28 1:'ebruarij jl., u - 1:.6:; 1,
gesteld op d t' miui"c vall den directeur \SUi bill neIlIRI\(h,dl be.. tuur
VIII! den 7.~" te voren n . :11, heb ik. de cu tc berigtelJ dat rlc daarbij
bedoelrle grollficli ill deze afdeeling lJie!. 31luwezig ziju; dat in dOeze
aftiteli ng de olloutgollnell gronden steeds belwor,.u tot. het gebied
VRII
bcpanlde dC!.~tl·s, wdh, met Uil$luiling ,,/lIJ nUIleren, dllftf\'IUI
gebruik make n, cn dd getnc pnrt ieuliere onde rnemingeo o p wot!te
g ronden nihier bt'eIUlUI. dnll allt\:u cenige regten van OJ1§llll 0 l' stukje!
g rond. benoodig,J voo r den opbouw V(1I1 lo()(leell ('11 WOOUhllit:t'11
der Eu ropt'sche 'I\bakskoopen, en voor welke rcglcu \'1\ .. opetal,
jftRrlijh achadcloosstelliug Mil de bevolking der dn~n·l!. WflBrlllC tlic
grouden behoo rcn, wordt betaald.
De Adsi.lellt·rC'sideut,

(wo g.) Wr.sruv .....
\oor f'clI"luidcnd nri'cbrift,
Oe GouverlleUlcnts-!!IeerctarÎ'I.
HooI..
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N°, 432}26
Anu den Itl·sidcllt. vnu S!lllll\mllg.
Pue r~'odndi, deu U,I~. April 1861.
NUllr :lllulcîdillg VIIII uw npostil vuo den 23'It n I>'ebrunrij jl. u " .
1505/ 1, gesteld op tIe mi!!!iv," vuu MIL directeur VIUI billllcllinutbch
bt'/'tuur ,Into den 7"" · Ic vorl'l1 lI e, 21, hl'b ik de cer U Hoogedel
Oeljh. hierbij RIIII te bied ell CCII IIf~chrin vnu ecu ulltvnugrn schriJveu
\'UI fh'u c()uttoleur HUI {;rolK/brau, dalo dCIl (;!' . dezer n e. 1 6/ 1~,
ftRU ,Icn inhoud ~ IUIlf\'311 ik tic \'rljheitl neem mij lol hekortiug h"
lIIugeu gcdrllgen.
I)e Athi,.telll.-r .Îtleul \'UI! C:ruOOb'tlIl,
(w. g,) VA' Ih)t.EII.T.
Voor ccusluidf'nct af'\Chrifl.
1)0 Gouverllemellt.8·Sf·eretnri",

BOI1l"

N'. !b(,/ IH.
Aan

Adsideut·r(·'lidclJl VAn Or{)boglu..
I)ocrwodndi, dcn G~ April J 'J(j7.
In VOhloellillg IUUI ij Wcled t>1 Gt:slr. apoudlloire n.Rn:ochrij viug dd
:!'i ~'eb ru nrij jl.
24G,t6, ge.teld op erll n(~hrift missÎ\,t! \'all
de" directeur VAn binnenla ndseh buluur dd. 7 Tebruarij jl., u-. 2 1,
heb ik de eer U Weledel Gt:sl r. mede te dcelr-n, dat voor 7.UO "tr
mij bekend, alhier in de ttfdtcling voor particuliere olltlerncmingclI
gccll gronden gebruiIrt worden dnn tegel! schtulelo0!3teJling: rloor de
spoo rwegmaat.tchlloppij werd voo r onontgollnen (oro·urn)·g ruIHI r 100
)ler bou w nl8 IIcbndeloo!'Stelling voor de hctrflkk"n bevol king helMId.
NIl onderzoek is mij gehlekcu dftl de bevolking wcl degelijk RIllIspraak meen t te hebhen op cello ,'er!(oeding_ wnnnec r onontgonnen
gronden dpor een niet·inboorling in gebruIk gw.omeu worden, eu
dat wel, omdat ,Ioor tie on tginning of de veJligiug iJl tie gemeeute,
w".ronder die srond behou rt , tie :turg .. oor de veiligheid \'3.11 de
op dien grond gevutigde persouen ell goeJert:D !.ou rusteu op de
politie \'au bedoelde gemeent e.
Komt eell JURAJI in die gemeente woesten g rond on tginnen, tOO
k"n VRU vergoeding geen sprake zij n : 1-. omdl'lL bij zelf diensten
bij de gemeentelijke politie praestccrtj 2·, Olml",t hij tot de diensten,
zoowel lands- nll def.'lAdiellllell, die op Iie gemeenle rusteIl, vcrpligl ÎIJ ;
wanrYoor hij dan ook weel er in detelf<1e rcgtcu lrt:edt , f1ie de ove rige
bevolking in de gcmecnte bezit.
Als ee n .prekeud bewij!l voor het boven lIangevoerde mag hel
beschouwd worden dat. een Jtavnan tlie op ollolltgollllen grond, re$80rlerende onder bel gebied V311 eene gemeente waaronder hij nid
behoort, 613ng alnng "lijdt, dRflrvoor Uil het hoofd van rlie gemeente
eene zekere vergoeding moet geven, bc!tnande in eell klein gedeelte,
!O ms t VIUI het gesnedene of andeN! in wat geld, te rwijl hij dit.
niet behoeft te doen, indien het gesnedeue gcwolsen is op het
gebied van de gcmeeute wnnrloc hij behoort.
dC!:1I

u-.

33
Dat heL dellSllhoord di~ \'oordeeltj e voor zic h zeI( beho udt. ia
hoogs t wl\l\rschijulijk dnaf""" toc te IIch rij\'c u. dat hij het niet de
mfle il n V/lil tI,< vNd('(·ling wllllrcl licht.
De Contro le ur VOl! Clrobognll,
(geL) G. SrIlUL'lvl..

" oo r "(lichtj e,,
De n rifiie r,
(get.) 11. Bo,<; ,',
\'oor eell .. luidend afschrirt.
De Go uvernem euts-secrelnris,
J30oL.
Anrl deu HC!i dcl1l vnn RSlIlaraflg.
Kentl ll l, del1 16"·n April 1867.
l u \'o ld oCll illg flan U \r t: l c~ l el Gcslr. aposti l van (J en 2S"'tOl ]!'cbrn:lrij
jl., 11". J 5V:;I1, g stele! np het "fschrift der missive V;\II den directeur
van billuculsndsch bestuur, dd. 7 dier mnAlld . na, ~l. heb ik de
ce r
Weledel Getlltr. hie rbij in origill.l i :I8U te biedelI Iie IIlÎs!'IiYc'l
van (Ie co ntrolerende amhtellllorc u tJ C1.er Ilfdeeling te Selokalou, Kali
Wocligoe en Keudal, lid. 1 en :Z6 Maart j! eu I" deze r 11- , 802 S,
91 ell ~ I l O, lOe t beleerd venoek mij dnar41\u ko rtheidshalve te
mOKel! rere reren, Iluligez ie n hel brrigt {Ier beide eerl!ltgeuoem de IImbte Ullteli vrij wel overeenko mt CII ik mij met he t rellul tooL V BII het
cllul l' r1.ot:k. nis geheel mei d p wRnrheid o ve reenkomend e. knn vtreeuigeu,

J)e Ad sislcnL-residenl vnn Ke nd:t.l,

('ol', g.)

W. DF. V OOEL
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\~oo r

eeullluideud .rsch rifl ,
De Couycruemeuts-t!lCCrctArÎ:!',
B OOL,

N. 8112/".
Aa n ,Ic n Alls istcu L-rcsidenl.

Keuds!.
Soekaredjo. den 1 drll ) Ioi ) SG7,
Bij d czcu hebben wij ,Ic eer U '\Y'elede l Ge!llr, te .berigtell. uat
\vij u:u., 3!11llcidiug \'IUI U\V opostil, dd . 21:1 .Pebrullrij JI., U·. 4-Sa, I,
ecu ofl(l Ctl,oek he b beu ingesteld bij dc de!!!!aboordclI, wMrdoor wij iu
de gelegenheid geslchl zijll U Weled el Gesl r. iu weteu!lebap te ~Iellen
van d e gewoonten, ", elke in het district SelohtOIl om treut hel geb ru ik
V311 OllulllgQuUell g ronden ill tw allg zj.jn .
Ouder [onon lgonue u] gronden wordeu in dezeu vl'r.!laan alle g roude.u,
wl'lke hiet ge regeld door dc be volking gecultiveerd wordeu, gelijk de
llILwahs Cn de tegftlvchlell, welke de bev olking in gelijke deelen onder
zich hee f' verdceld, welke ecu m81l1 Îu de I "'ce or drie jaren bij geregelde
rlfwil'lleliug worden bcpluul . eu WAMVnl1 IAndreute wordt opgcbr:lgt.
VIlU

(;I j

Hij cic beoo rdcel iug VR II Iie zoogcun:u nde regten der des51\ bevolkiug
dient. mell de uitoefening dnnrvnll VI\II drie etRlldpulllen Ie beschouWCII, namelijk:
le. de gemeente tegenover Rndere geOlecn teu;
2-. de gemeente tegeno\'er hel. Gouvernement. ;
3°. de dU!Rbcwollen on der elknnder.
Alvorcn!l tot. de I' pecinle behandeling dezer onderdeele n over Ic
gaRn, yuIL o p te merken lint. men moeilijk vnu regte n <ler bevolk in g
kan gewngCII, mz\nr dnt. er slechts sprake knn zij n "R/I 8uugeuompu
gewoon ten en gebruiken. Deze gewoonten cn gcbrui kfn 8telle ll niet
eC Ii ollbe.!lcl,reVeli N'gt da:lr, geldig voor geheele Illud!llrekeu ell onL·
leend. aan eeue aloude "·el. of bevell.'Chrifl vall cell vroeger inlandsch
b!;'slutlr, mur zijn iu iedere clen.'\ venehilleud. Bet is dUI tcn o nregte, walIneer mell I! preekt ,'au Iie ndn t, nlll of dele eCII vMIe>,
ze kere regtsbrou in het nlgemeen uilm fHl kt , wnnt bij onderzuek znl
mell bc.indeu, dat iedere IJ e!sa hllrc eigene geb ru ikeu heeft. W cIi!lwaa r mogt'1I {Ieze geb ruikeu veelal dczelfde ziju of !'Iechts in ge·
ringe mate vall elkaude r a fwijk en, toch blijkt, dat mcu den oorsp rolJl{
CII de wettelijke krncht
\'1\11 tie ad;\l ni eL uit een algcmeen 5lalul punL mag beoordeelelI.
Het "Ioude Javaa n!lehe bestuor kende gt'cue ccntrnliMtie: hel sloud
:UlII ce l1ige persauen gmutlc u Ar. om zich te vesligeu 1:11 eC II" dc~
te vurmcn, cn eischle dnnrvoor jnnrlijks slecht! eenige pacht iu geliJ
cu persoolilijke dieu!lten. Verc1er echijnt het. zich niet lIl et de luwendige regel ing der dc!'sn. ingelaten t e hebbcn. en du!'docnde Iml!!tolld
i 11 iedere (l ~a cru .rll!ourlerlijlr::e nd!l.t. mcc!ltal dijk a .1I de gell'ooul eu
der uaburige ,lcssa'!!, mal\r toch inderd a:td doarv,," gebeel ol1;\nHwkcliJk.
Dat de Jtt!woouteu V:l n nnburige dessa's gemeelllijk gelijk zijl! z:l l
dnllrllftn moete n ",ordeu toegClchreven, dnt. zulk ,.elle :ld:lt. Illech t!!
,I c toepnssing is Uil het. meest eenvoudige nntuurregt. o p ongevee r
gelij ke plaat!lelijke omstand igheden.
'''aoueer derho.lve hieronde r over de gewoonten iu het district
Selokatou in het algemeen z81 worden gesproken, UIl blijken, dllt iu
enkele fl e,sa's welligt uitzollderingeu op dt!n als nlgemeen vcrm cldell
regel ge \'ondell worden.
I.
H et ,lislricL Selohton is zeer goed bel'olkt en overalliggeu t1e!!sa',!/
verspreid .
H et g rondgebied is geheel onder die dC!! a's verrleeld, ZOodo.L er
geen enkel etuk grond is. heLwelk niet. onder eelle bepanlde d essa
ressorteert.
I ndien het grondgebied d"r dessa zoo beperkt is, dnt de inwoners
dier deSIlIl. den grond uf zijne voortbrengaeleu zelveu vermeeuen 1l0011ig
te hebben, wordt 1'111.11 geenen vreemde heL gebruik da.srvan locgelateu,
l ndi eu daarentegen het g rondgebied uitgestrekt en de be"olkiuOP
gering il, ",orde u ook vreemden tot. het gebruik toegelaten. De voo::'
wsarden, waarop zulks plants vindt, verschillen naar de gesteldheid
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der g ronden, wc!hn l \"e rli~ bijwud('re gevallen IIfzooderlijk dienen
hehand eld Ie worden .
a. Gronden h egroel d meI. klein huut , str uik gewas,
g l agah, e 11 1'..

B et zijn deze gronden welke dr bevolking olltgi ul , door hel. ho uI.
uf de gingab te verbrnlldeu, cu dl\3rna gogo's aan te leggen. Na een
of twee malen bepill ut Ie zijn, wordt zulk ec u s tu k \'erllltell en ~ II
nieuw .\lInk ollt,!l0llllc n. •:Chter blijft tie eerste olltgioller, mits in de
Il eSM behoorende, ee n zeker regt op dieo grond behoudeu, e n I llee n
WIUlIleN d oor ve r mcerJerill~ vnll bevolkiog als aoderzill!J geb rek
nno grond begint te oulstaan, vervnlt dat regt IIAti de gemeente,
I!iC cr eCIl nnder medc bedeelt.
I .. hoeverre deze regel strikt opgevolgd word t of niet, h:l.llgt :lf
V/\IJ J e uitgestrektheid der grollilen en hunne qUlllileit; op goede
grolldell zal de o utginner zijn regt zoo Inug mogelijk h"lIdIIlU'f'II;
o p I!lechte g ronllen zRI hij hd williger prijs gC\·en.
D e gronden, ,",' elke nog IIImmer oll l ~'"Onueu z;jn, of Wft.'Uop zich g~ 1I
rrgthebbelll1e voordoet, kuunen door inll'oners . "u audere deM:!'.
worclcu hepl:iut , welke danrtoe verg uunillg vmgen 111\11 het cleullhoofd
ell hem d"nrvoor eCIi gedeelte "1\11 ,lclI oogst (tot Iv gedeelte) afsJMD.
Dit MUllh,t'1 U il den lueraIJ is bekeud ouder deu 11:1Am vnll milllltsli.
Ue gemeente of bevolking oll ln,ugt gecue schadevergoeding voor
het gebrn ik vau hnrtll g rt)nd.
h. G r onde n b eg r ueid m t t a lau galang. indien dez.ev rOt"ger
lot gogo'iJ gediend hebben, verblijft de :lll\uplllug aan den outginner:
iu d ieH er I\lnllgaltlllg\'elden gevoudl'lI " anIeIJ. wl\A rop door niemllud
~pecitlal anll~praak gClIlank t wOld t. kunneo de inwoners V311 :Uldere
d e~'s deze suijden. Uaartoe vragfll zij eer!'t vergunning .0. 11 het
de!-.... hoorct, eu dxunn t reffeu zij cene o"ereenkom!lt me' de gezamenlijke Uewouen. der rle&:lll of doekoenn (gehuchl). w88fonder die
:a1allglllaugveldcli gerekend wo rden Ic r ~so ,l e rell: voor dl"l.e ,'erg unuing wordt ccn~ ,chndcl(1o~ t el1 in g in g hl, Dlcei gtllt\Bro,l, anll
de regthebbencle be\'olki'lg uitgekeerd. gemeenlijk Ollgt\'eer ren
gnlden per bllUw voor une llllt'de btdrngende. Ile alDog"lang wordt
~én manl 's jaMS gt'8I1edt!lI.
c. \V i ld l' b3mbo e. W'allneer ,1 e o mliggl'nde grond reed. ontg o nnen is, wordt de b"roboe gerektud 11\11 dt':n ontgi nner te behoo reu.
De bamhoe.lruikeu nabij de woningen zijn ouder de Înwouel'3 der
tlt1'!'/\ verdef'ld, df' verder in het wild vtrtprt'idt' behoortn Aftil de
gemeente; ",jl ieml\nd uit teliC andere dH!1l dan rv3D MUknppeU.
dlln vra:lgt hij vergunning aan ht'l deS!:l.hoord eu de bevolking ~all
,1e dessa
lIet gehucht ea bct:u, lt aan die be-rolking eene kleIIIe
8Chl\lting. lOt' i geualllnd, gemeenlijk 2 of 2~ cen t voor et'1I mall!'dragt \'IUl ~, 'I. of 5 bamboe'!!.
d. W i I ,I b 0 u 1. U et slaat iedrreen vrij dit te nemen, mill aan
de regtbcbbemle be volking eelle kleiIIe schatting of me.!!; hetRlelldt",
ht',lrtlKf'nde ongeveer 4. of ij ceutt'n per stuit hOllt
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Wei dep I a a ti! e 11. De gronden, welkt van hun hout beroofd
en eenmul bepln.nt l:ijn, mAar ceut:' te Illech te gena rdheid bezitten,
urn veelvuldig beplant te worden of alangalaug te d()en opllchielell,
wordcli Illechts door een korl gm! bedekt cn rfieuen dau lot weideplnnlB voor bet vee.
Indien va .. znlken grond meer yoorhllilden is flan de dessa zehe
nOOflig heeft, IItnat het een ieder Hij daarop zijne beesten te Il\ten
weiden . Alleenlijk wordt voor ieder fItIIk vee \'nll eeue vreemde
,!esSA, tint nl daar weidt, eenmanl 'I jft:l1'3 11ft den suijlijd der rijst,
opgebrngt een weinig rlj!t, eene kip eu een weinig geld, W1\81\"8U
de gczllmenlijke killderrll, welke de beclltell hoeden, zich een klein
feellt vefllchatreu.
Gaat men ~Ie ooveuvermf'ldc gewoonten nn, dao merkt mtn iu
het algemeen op:
1°. dnL "oor het gebruik \'Iltl den grond der dessn dc bevolking
geeue sch nde\'ergoediug eil"Cht, wnnt het aUlltieel iu rleu oog!!1 voor
het dessnhoofd (mino.tau) zal veeleer als celle kleine heffing door het
belltn ur nangemerkt dienen te worden 1
2°. dal echter \'oor de producten VRO den groud cene sc::h3delooll~lelli ll g of koopsom doo: de bevolking gnordcrd wordt (mesi).
Wau.tuit \OIgL dat de g rou d geelIe waarele IChijllL te hebben, rn3Ar
"Heen de producten, wdke, .Ioor trAnsport IIAAr elder", terstond eelle
OIarktwaarde verkrijgen.

u.
Wann ee r het Gouverneme nt , hetzij voor zij ue koffijtuÎIIPl1, hetzij
fll1de rzi us, g ronden VRn (Ie dese3 iu beelag neemt, dali ui de beo
volking hie rtegen !liet opkomen, tenzij er 8pnlke mogt zijn \' 1111
Inwahs, geregeld b~plallte tegalveldell, lillmboe eu vruchlboomeu.
Waullcer Ban den inlander gC'o'J1I,agd wordt. of bij zulks toeslnat, ui
hij met zij ne gewone uitdrukking van berusting o f toestemming,
eoemouggo ma won, anLtroordell eo er bijvoegen, dnt. zoodauig de wil
is vno heL Gounruemeul.
Meu &ehijot er uil. Ie mogclt opmaken, dat de inlande r beschikking'
ovcr of eelle ontnemiog "all deo grond, welke hij niet bepaaldelijk
voor zijn leveololHlerboutl Doodig heeft, toelliat of er iu berult, even
all hij be.ruet i n de bela.!tillgcli en lasteu, welke hem wordel' opge·
legd ; mnB r tevcos volgt damuil de stilzwijgendc erkcuuing, dnt de
regte n van het Gouveroem ent op zulke g ronden boven de regten
der gemeente go.au.
Of deze erkenning het gevolg is vau een alonden despotiehn
regeringsvorm of vnu bet geb ruik der Jullte S6 jaren of van de
mindere behoefte Mn die g ronden, d:an wel uu een pJigtbesef.
even als dat van beld. ting te belalen, valt moeilijk uit te maken.
Alleenlijk zij het ODS vergund op te merken, dnt in het dist ri ct
Setoka~n reeds v66r 1823 twee cOlltmcten van landhuu r door de
iulo.ndsche vonten wareu uitgegeven, ten ge"olge WRfluan de con tractanteu bellChikten over de groudeu der deun.',.
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111.
Reedt' bovclI i!l vermeld boe lito olilgillll<'f vnu wnestel! g ronrl.
ook nl cultiveert. hij dil'lI niet geregeld, toch een zeker regt beboulll
op dieu groud, op d~ nlangalallg welke dnn rop groe:ijtn Uit, en op
dIJ bamboe welke Îu de nahijheid !!laal, mnllr d:,' hij, wnunter de
gem~f1te dat. terrein vour nieuwe inwollers of nnderzillll1oudig heelt.

zijn recht vrrliest.
Aleo kan du!! zeggen. dat de gemeente Uil den centeu ontginner
eeu vruchtgebruik voor onbepaaldl'1l tijd toektlllt, met regt VAII
wederopzegging I,a geblekelI Iloodzaktlijkheirl.
In het. nlgemeen blijkt derhnln, dnt alleen de regten op de producten vnn onontgollne n grondel! V!l!!t bepllllid zijn, nnmelijk, dllt
dic protluctrtl hehooreu aan de gCl'.8I1u.:nlijke inwoners fier ~emcellte.
Ue grond zelf heefL getllt waarde en verkrijgt die ~ersl dou,
wlluueer zijne uifgt'lIlrelnheid wordl opgewogen door eeue vermeerderde bef'olkiug. D e regten da.1rop zijn \'nu ceu zeer vageu, onbeparald 11
tI/mi, het bezit or vruchtgebruik komt IlUereerst. tOf' Rail den Ollt·
ginner; deI!! i, ~ehter verplicht, zoo uoo:tig, l.ijuc regteu xon(ler
IIchndeloo ... t<-lling o'l'e r Ie bten MU de gemeente, terwijl .. (! rd ~r de
grmeenle. zonder Ipgl'lIwl'rplllg te lII1lken. hure reglen Ilrijs geert
aRII dCII lIlanl.
Meu htl"rt iu de1.r n:.IIIgt'lcgenheid geeu oOlwikkeld regt vour1.Îch,
UIIlaf het eeuvoudig!lte "nlunrreg!, gegrond ol' iflb~7.itncming. hetwelk,
duor hel Remi. VIUI ""sardo rail dcn grond, ,.,irh lIog nit:i slcl.clmnlig heerl ontwikkelrl.
Hel ,'alt dll~ morijelijk bepaaldelijk op te g{"'('lI, welke I13I1Spraten
de buolking op den grond mn3kt, WRut bij hd vermelden 'nn MUI
ti)lrnkcn dient ten'n" Ie worllen ungegnan, ...a:!.rop y.ij hertUeli en
in hoeverre zij geldIg zijn. Ut eerste uII1giuner heef!. &nusprakeu,
mnllr zij vCf\'l\lIeu vOll r de "An"praken der ~cnieellie. welke t:ich
Inter gl'grond cu bep3l\ld "oordoeu; lOanr biJ dl! beoordeeliug \' 30
de Ifettighcid van dezen mllg wederom uid uit he' OO!l; worden ver·
luren, dal Ilc vroegere 1IIll\lId~dle 'orateu rle!~ngrondell in huur
ar$wlldl'lI, en dat ooit de tegeuwoordige Hegcting ~teed~ zonder verzcl
VUil de r,ijde der be,'olking over ~rolll.1cu hl'l"rt bt'~chikl. tuodll.t de UilaprakelI, welke de Rege ring tot dunerrc heen doen gelden. ook doorde bevulkiug lIitL als OIlgegrond zijn belChouwd, maar slih.:wijgcud zijn erh.ud.
TI!II slalte nemen wij Iie vrij heid Ie wijun op ('til bl!H:hou",iug van dell procureur-geuernal, betreffende erlle ftlUI due qufte!tie
!.cet verwa"te aAngelegenheid, "amelijk in honerre eene beplanting
vnu ,,'oeaten grond met cnkelt' hoomen of eelle ~lIkelc bebouwin~
eeu regt 'au den ontgiour f op den g rond "Htigl.
hel. Bijblad
0)1 het !'I taabbl.d nO.
19~2 111'0"11 nnmelijk dC7.e beschouwiug V811
den procureur·genemnl gevonden. dat de meeuing dllt bet planten
VIIU enkele hoomcli deu IItlnuder err~chl!;regt op den grund :lOU
vetLckcrt'u, hein lIiel jni!l ,'oorkuml. daM htt rcgt Ol) deo grond
uiet volgt de d:UHOp gel)laute boomeu, ma:u de boomelI .Jeu grond

r"
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volgen. CII tol het verkrijgen VII" erCpzlCht word e u vereisch\ etne
tladelijke bebouwing, hewer kiug cn bf.'L underboudt,u. lIl e\ lUlfl ... rt'
1\'OO rrlell, hel iu beZit hebben van deu groud.

De Regeul VllIl Kelldul,
( w. g.) No'ro II AAI I PIlOJO.

De Cuntruleur

elukalou.

V:l.II

(w. g.)

KI;TJI: ....

\'uor ecu luitleu,l IIrlocllrirl,

De

Guuvetncmellts.!lccrcta ri~.
8001..

N°..91.
Allu den A,l sil'lellt ·rt.idcut
VIUl Kendal.
Menjahoeloo Knodjcug Toe l" "
ILmpoenja apo.til 1/lIIggnl 28 "Februurij jL. N°. 4S:.fJ I hal dt t i perknra
ora llg keljil bolchnja IIgoekoet i
1-"lIIIh ber" 31n\l'a k locwa ra lllljil
peugali llln, deri iloe deugcn h ormnl
kita orRng nt.oc r kRlra ugnn lIeperti
die ba wah illL
Meugutillja tauatl bern Icmoea
t"nRh j ang t ida katanemllu, djlldi
Inuah I.wah ata"a tegnl dau hBo!
IlOmahau l id. telDllsock ilOcngan .
Dc ri io i per knm mcsti di iuget
lIjaug iloe t ida adA pe rllata njll
tleri knpnln lIegri duebe·doeJoe
abw" j a ug di beki" ttllDloe boc"'al.
1lI.1 1~ ro uegr i, tel "pi, di mMing.
IDlUi ng de"" nda Ildn."j. kend irie·
kend iri e fle ri tempo kOClun-kocn!l. :
IICbl b moelai -moeillillj a ujang tlikasi
pegn. ng koewu5:1 de ri !lcgllin pcrkl\rn
di dc""" 1.oel'1ll.1, dau kepaill uja,
aln.·ft rfl{ljnlljll tjoema poeugoeL
pndjeg d:1Il nlll bli p:l.kerdja:innja
ornng, li d" ljampoer deri kaiidltlljll
perkR ra d i deun..

1lodJ:t , den

:!(10l~·

Manrl 1 S67.

l u voltloe ui ug OtUI uw RpO!lil van
2. f eb runij jJ., N°. 43áJl, hebbt!n
wij de eer het volgende te be rigteIl
omtreut de :Innllprnxell, die de beo
vollr:iug in deze nr.leeling mantd
0J> ouoll tguu lleu grondel! cu tie
\'oorlbrt'ug"elll d" Rf\'RIi.
Zoonis het woord I~U aaogeen,
worden ollder onontgonnen graotleu

Ve,.hUlU die niet. in culluu r gebragt
zij",

:loodnl tlnu\'D.u uitgefloten
hlij\'l~1l de sn"nh. en tegnlveldeu
or er ven VIlU de rleua'll.
)jij de hehtlluleliug vnll de aRIIspraleen, die de beyolk iug dllntOp
maakt, moel men wcl iu heL oog
boud en, dnl. die niet aleunen op
erll onbesch reven regt, tbt eeu
Uitvloeisel i, vou ecu aigemeencli
mant regel \':lU hel vroegere uilvoere lld gezBg, c u IIboo p:elrlig il
voor de gehede "rdeelillg, Ul Rar
daL die !","sprokcn geg rond zijn
op aangenomeu. lindl InDg be·
sllIlIlIde en ook gCl!crbiedigde ge·
b ruikclI, die in iedere deUA. lIlUIt
gelang valt locale nmsla mlighedcn,
\'ersclli llen d zijn. Hel il toch Ct!1l
regel VRtI " Igemeeue nOloriétei l ,
dat vn u cle vroeglle tij deu nr het
gczlIg OH.r nlle nangelegcnhedeu
VAn ecu dessa geveltigd ie geweesL
iu hel dessaboofd , te rwijl de Y orat

IJnri Hoe wallllg",nn.sing dt'MlI.
nda ntlntlljl'l kendi ri kcodin, jRIIg
koewat koewill ,:.ma dJOf'gn ndaluju
tnOlitjo moutjo dl!!!!11 ntaw. kafjek
Rdikil, Idepie ojnug l'IAbetoelllja
tili" 1r:a.too roet. {leri
dcri anloe tie
Inlu de!!a. ~bllgko iloe di blt.wnh
iuie kit, oraog tneuKfttotr oh,.
kalmugl\n tle ri odatnj" jang lotlllrnt
dBlcm ini Il!deeling, lelBpi tidB
lemloe uj.ng itoeadat tepake boe ... t
lamoell d~ft, fttawa ujaug hda ada
deIS" poeoj:\ :td" ~edi.k.ü l:tm" lIjaug
te.rseboet di bawah ini.
tI,,1 deri adatujl\ or:H1g keljil
bolehnja ngoekut'ti la"3h bent. !lla,,"a
kloewllrlloujn pcugll!i.iloll, itoc neht,
ligt' roe~'
1-. deri satoe MlOlt loiu orullg
dalem aatoe dea.~ ;
2°, deri lUltoe de .." pa ma Illin
lain tleN:t. ,
3- dt'fÎ deMa l-Atna lI('gri.

r.
S-'\tn()('3 IlralJ~ d. dliletn d~
bolt:h p,kc(' 'allnh ben! ujall g locmet itoe dCM=a, Kal ot' itoe Inuub
dibekin S3wah (.. wab bemn), omng
IIjB lig bot'klllt lebeh doe.hK" itoe.
ujallg ada knkot"wafall di ilias tl1l1ah
Inlli lebih den l!liu I"iu oraul.\'.
Dalem tiga bhGen ilot I'l\ wab
tid. dilr:euakau padjeg; d.ri liwnt
iLoe ",.kLoc itoe Onl ug njllllg bnbnd

Zith heeft bepnnld tut hct vorderen
VIUI 8Chattiog ell persoo nlijke dien·
steil , zond er zicb 10 Ie laten met
de regeling ,"all deze huishoudelijh
a4l1gelegenhedeu. Daardoor zijn in
iedere deua aJ%Ouderlijke geb ru iken
ollUitaan, die, wel i. hel "'lUlr, veelal
oyereenkomen met. die yan nnbnrige
de..'lSA 's of d .. rvan Idechts in geringe
m"Bt arwijken, mur in werkelijk·
beid da.'1uan geheel onafbnllkelijk
zijn.
' "an de "lh ier bestaande gebruiken met betrekking tot onontgOllnen gronden cu de voortbrengsel8 rbarnn kau derhalye
tlllct'n in ht:t algeme~m sprake zijn,
7.l)l\d", daarom vRat te alellen, dut.
die op elke de5!!11 zonder uilzollIiering vall tot"passing zijn, of dat
dl'lDrop uiet e~uige geringe afwijkingeu heslaau zouden.

J , aBu&prake.u. die de bemlldllg
op dergeJijke J:rondeu m:t.:t.kt, Uil
mell uit Ill/e oogpuute n bc"",huuwen:
te M"eteu'
I. de dt: abt'wonNK ouderliug;
I r. de eene Ilelll'.'l tege nover
alldrre de_sa'a;
111. de gcmeente legrIlO\'tr lI .. t
Gou.crnemeui.
I.
l eder dl!t'~\be1fon .. r h~t:rt even
\, .. ,,1 IInn!'praaJ,; op dl' ollolltgllllllell
gronden \'811 tie deua, \VallUleer
dergelijke gronden Îu !!:awah!! her!Cllspen wordcu (s:1wa h benin) htert
de eente ontginner de meesl6 allnspraak.
'oor de drie e{'nte Jaren geniet
bij \'rij,.telling van landrente, en
beru!!1 men er in, dl\t IlIj flien gr,)nd

lebeb doeloe boleh troes garap itflC
s:lwnh. (ljiknloe din sauggoep bnjar
pluljegnjn da n nj ouggo perkcrcljniin
negri.
Di dalem 51\toe docwlt deS!lR :ada
orang njClIIg gllrRp mootiujn bod:nhau ba roe dan lam bat dapeL sanggaman sa w"h c1eri sawah bnkoe.
D i la iu dCl!stL itoc SRwlLh bnroe. knloe
aoeclnh li "'nt tign Inhoen. didjadilcatl
saw:-ch .bakoe. Beioei iloe IIjang boeknh Icbeh doeloe, boleh gar8p Hocsa wah , tetapi fljikaloe Hoe sawnh
boekaban lebeh leba r deri "IlugglllDalluja la in laill orl\ng. iltJe di
lougi, di Iriml1ku ll knpndn Illio
oraug. 'fetupi koe wat. kocwat Îloe
tauAh bem dignro.p bocwat gogo,
eebnb lIoelmh sta. wu lid a lmlch kllsi
naik aer di lIitoe. Ornng ujallg
boek" h iloo taoah, djoeg:t :\da knk o~wn tan di atas Hoe gogo lebeh
sen t uso de ri lniu ora ug. Adatuja
itoc Inllnb, kaloc lIocd:\ d i l:-croo iui
lIl'knli, doeWfl kali, lu nlas (litillggnl.
da li orang bil ang djndi Ir pcuJÇR lan gnlallgnu" nlawa lI latoen ."
Peugalang-alnugan mellgerlienja
lcmpst. bekn.s oro.lIg glIgO, uj :HlS'
sellg:ulja dikasi timboel alang nlangnja dan dipiaro. ,lau itoe ala ugnlang nj nug poe lljll orllng Iijang
tadinja gogo disitoe.

'I'alocll mengertinj n: tempnl.bekas
gogo ujn ug !oednh ka tilnboelnn
nlnngalnllg daulfl.inlaill. Itoe nlaugalA.llg sembarnugnu orang oo\eh
ambil, dau kaloe ma hoc, din boleh
biekill g ogo kombnli .

hij vc'V rhl urig blijft. be werkeu mils
hij tic daan' oor vct!chuldigde In1ldrenlen betoult, eH het dURrO) ru stemlc ser vituut. op zich ueemt.
r,oo heeft meu i n somm ige dCl!sa's
personen, die f t !!11 Iloor heli olligontlell grond bcwerken eli bnveu di en
een Illl llri ecl ill de gc mecllschnppelij ke !!nwn hs bekuUlcll . Lu llutJerc
de8!a '6 wtlrden de l.Iutgonllell SIl Wllh'l
met. hel vierde jftnr de m:-C!!$1\ le
bezitting V811 de des~a. De ecr8tc
outgi1l11 er hehoudt rlall 1I 0g altijd
\'I'el deu voorrang, doch zijn flun deel daarÎu wordt: gereduceerd tot
d:l t \nu de l1 udere Il~!nbewOIICrjl,
WIllIueer de olitgoll llell g rond uiigest rekter is d:l.1I helgeel I ieuer mali
bekomt.

I)oorgllalls echter \l'ordeu d e oulgOl/tlen g rollden :u\ngcwt'ud vour
hel doen ,'nu gogo-aanplan tingen,
wnUll ee r dan rop niet, dan wel met
Kroole moei te wlller te breugeu is.
Ook hierbij heeft de eerste Oll igilllier de meellie unuspraak. Gewoonlijk
wordt zoodsuige g rond, IIn ccu-of
tweemaal beplulJt te ziju, verID.teIl :
eu heet dnn " pengalaug aJangnnlf
of .. 1I'loeu ....
!)eugaloug nl/luga n,
wnnuecl"
men danri u de 1l1nllgnlallg met voordllcht lnal. opschie teu, en untl i! de
IIltlUgaln.lIg \ 'tll l deu celllien ontginner. 'fnlocn heet. een eluk \'oor goed
ver/atel] gogoveld, wanr nlaugalang
enz. groeit. Ieder lUider k8.11 de
aloogalaug nemen, cn, wallu eer hij
het verkiest, d en grond op nieuw
outgiuneu.

lol
11.
clt~!E1'3 lIjaug
'nnnhujn. hem :liln lehat. o ran~ deri
Illiu df'~~l1 hf/ Iel! pn ké ItOIl 111111111.

'1'j0(' 1I111

di

IIlOlla

IJ
Alleen iu de ,Ie,.,,.,a'!' waar !DeL

een oVE'rvloed van Ollolitgonll~1I
g rondelI heeft, kali u'dc r IlIlder 1I11:\rAlHlcujA dia udll uiula u lJiekiu VIU1 gebruik rnnkcil. W enschl IC-

gogo disitoe (mrsuljaug) elia misti
roekoell ulaw:t djnwnL !l1 m a Loernh
IIjnug poenja tauI'h. dan dcri acgala
njnlll! din Irlllem di $itot' dia bnja r

maml g roudcil \'!lII C..:tI .udere tI eu..."
Ie olllginu en (mmnljaug). fl811
treedt bij in overleg !liet hel hw rd
VRII die de!.!Ia Val! het. produc t
pndll L-Icrl\h Ilomonjn "miualall. H dllt hij dnnrop teelt belnalt hij f'ell
_4.dlttnjll itoe lIIillutUII bauj"kllja :reker Iri buut L'\II ill'l hoofll . (ic-

smkuewatujn utoe O f RUg piltOeI. woolllijk l,edr8:1gl hrt. eell IIII\ II S'
l'igimaull lIocclnl.J lersc:bnet di ntns, dragt, en ilJ bekell d onder den IIAaUl
~Iaugllinug ujnllg deri pClIgnlll ugalaugfloll njllug pucnjn. Ortlug njaug
tadilljn gugo tI! lIituc 'relftpi aill ugnlt\lI~ ujnng chlri IlIl oeu IItmbl'lrnug.
lUI orallg Lul eh li mbi!. Omug dn,i
laill dernt mi!!lÎ roe)weu nln wa
djawftb kaplldn u )crah ujaug poellju
nlnllgnlnllg, dUIi mi:lti hnjsr .. me:li .. ,
bnujllkuju iloe .. mcs Î.. adnluj u :lt\tm'
eh' ri limn pikoclnll (penggol'loclI g).
lial lleri bAmboe lIjfI' g tlmboel

kaudirie di m!\o~ oetnu, Iljallg poeujn
~nd eua. Ornllg den laiu de!!SR,
kn.loc mn.lloe potoug Itot.' ba mboe
djoegn milt; roekoen kll)JadA l..oerah
nj :wg pueuj ll t:&lIlIh, dim djoega
bajur " lDcl'i .. tHlntnjn r 0.50 .Iah:m
J uO IOlldjo r. 'J'cillpi knloe ornug

orang

laill dt:Ma mRll ol' nmbil kajut! duj o.
ndnluju ujaug loe mrllt th. lld n
oe8.lh djulIIlIb kll)lada Lotrnh. d:HJ
djoegll Lids bajftr npa :l.pa. Hnl tlnri
aro oro, t emp!lt /):'lugon;m IIjang
poellja u nallg !lnde!'!'a. Omug clari
laiu cl u~ djocgn buleh n.ugoll din.
pO Clljll billalnng disilot', 11011 tidn
OClInh miutn I'crmisltl Jcbtoh duc!ue
nl:\WI\ bajar IIVII Ilpn.

van " lI1iIl8I1ul ".
Zoo al_ btH cu reeds gCI.t'gtl Î!'.
beh oorl ti c alangahUig vnu de 1.uogClltttllHlc pellgalang-al ftll gou bij uitIflujliug !lall IJ eu l'ctllcu olllgililler
loc. De llitlugalaug VIIII de lalocus
kali ielierec ull'Uijdeu. Oaa rtoe v",lIg'
IliJ de vergulluing VRu het dep 1'1hoofd c u bl'ta:'\lt f'en kleine schrul e100 ~lt"lIillg. "mc!i" gCllnRmd. lilt"
gemet'ulijk teu ' ' 11 de vijf pikot'lRtI !:l (pellggoeloellll') hedraagt_ J)~
bamboe die in hel wil.1 g rm'it, i~
de oUI$I!.'\le bezitting vnll de gt'mef:llte. r uur het kap pel! \'tin 1.'>0d:ulIge b.mbot' mot:l IUlRnd uit t!t'u
andere de:.!a de verguulling \'n'gell
"au het betrukkeu t1e~nhoord. CII

bdAAlt dnat\"oor mede eeuc ~bl1t.
tin!; (me3i gelIlIamd). di~ gewoonlijk
f O.!.O V/lli de 100 bnllloou he·
drn..'lgd, te rw ij l \'oor Iwl. nnDkApPclI
\'a ll wild hout in deu regt'! gee ..
" e rgunn ing gevrMgd ('TI ook niel.!'
betaAld wortlt.
Oe weic1eplnal!!"" makt'Il Intdt'
dj' ~ezn lll c lijkl' bezi tt ing val! .It'
dehll uit; en kUllnell pcnoilcil
vau Andere Ile!'l5ll'e on belr'mmt'r,1
huune bcesicil daaroplftten grazcu,
'Zolldc r ecuige voorafgnllncle vergunllillg of het betlilcil \'all c{'l1e
!lCbatt lllg.

.\l IUDt.L·JA\'A

111.
PigicmalltL

ellgai rulllja

o~atlg

kelji~ .ellloc~ tnlmh beril IIJllIlg
POCUJD, negr. . Neg ri bolch pakee

itoe Innllb pigÎmnlltL $Och.

Mangh iloe dcugau hormat kilo.
ornog aloel berl.hoe njang aOHah
sekali boewIlt ocmtoekao, pigiemana

LIL
\'olgcus tie begrippeu \'all dt'll
inlauder. behooren de ouou tgOllllCIi
gronde.. Bnll de n Souverein, llie
dllllrovcr de vrije b~hikking heert.
Na heL bovenstaande veroorloven
wij DUS de vrijheid U 'Vol cde!
Geslr. mede te deelen, dlLl het moei.

DrAng keLjil poeujn adat. di alM
holehujl\ , ngoekoeti tlluIlh herft, se·
bah iloe tidn kamoc'lran, dnn aemoel!.
ornng bolch pakee i10e InllRb bela

jelijk is te bepolen, welke a.napro-

nla"tI nmbil pengnsilllunja , 'rjoemll
de ri kakocwntaunjn Orllllg ketjil di
alns tallah ujang ,oedu l! klloluh.
itoe ujaug tcrtnntoe,

heeft. icder regt. om ouou tgollncli
g ronden in cul tuur te brengen, dRil
wcl de voortbrengseleu danrt'Dn te
Demeu. Allc(,11 ten optichte vau
groudell tHe reed" ontgollnen zijn
zijn de regten van de bevolking
bepaald goed omsch reven,

ken rlc bevolk.iug maakt op onoulgOL"l1lcn gronden. Deze 81ullpraken
7.ijo nam elijk zeer onbestemd, cn

~I:ulgka iLoe IDelHljadi KandJeug
'Clleau ampoeuja pariksa ndauja.

De regent vall KeIltlal

en de Controleu r van I\llliwocugoc,

(get.) No,t,O I:f..un PlLOJO,

(get.) VAN' SLIJPEN',
\r oor

eCllsluidcud

Ilr~chrift.

Ue (:ouvcrncwclltl-!ecretn.ri,.
BOOL.

N°, 3S/ 10.
Aau den Ad i,tellt-retlideut.
\'8U Kelldnl.
I\.cudnl. J 4-' April 1867.
i\leujoekoepie 'foe"'au nmpoeuja
In voldoeuing van U " ' eledel
"p08ti l dd , 7 Maart jl. •. llo. ,J,S5, I Oestrellg c" apostil dd . 7 Maartjl.,
di n.lo, soc mluja Tocwau Dirccteur nO. 435, ge!tcld op de mi!8i .. e vuu
13i lluelllaudsch Hestuur <Id. 7 Febru· den di rect~ur vnu binuenlllod!Ch
",ij jl., uo, 2l deugan hormat. ki tn bestuur, dd.1 ji'ebruarij b.v. TI-, 2 1.
Ot3ug 3toer bertaoe Iljnog di dalem hebben wij de eer U Weledel OenrdeeliQg KeudR! tida ndn orang strenge mede te deeleu, dat zulke
dja.ll, ujaug poe lijn tnUIlb oro·orc gCTallen, 8111 danrill bedoeld wordelI,
cu ujaug kMi sewn itoe ltmab zich iu deze a.rdeeliug uiet. voordoeu.
&'lIDa Toew31l loewftn. Kal oe :ldn O p de onontgounen gronden heeft.
tanah oro-oro, itoe rleQn nj aug de gebeeIe de ft regt, met dieu
deket. poeujn , tctapie knloe ndn verstande echter, dnt. Wlllllleu ee ll
ornng jimg maoc boekn, ija boleb, der bewollers di en grond outgioueu
eu knpall soedah 5 taoen lcboek:!, wil dit hem geheel vrijstaat; \' ijf

MIUOEl.'JA\'/\

ilo!! ItllI" h IURsuk

~""'lIh

dC~~:t ,

of tagal JllrCII echter UA de olitgiuoiug moel
dezeh'e gevoegd worden bij de
andere stl.\l"a hs of tegnls der (Iel!sn,

De regen .. "IHI Keud:I1,
(w, g,) Nm'o H A'" PUOJU,

De umbtenaar te r besch ikking,
(w, g.) û'l"ruuoi'I'.
'oor eenslu idend afschri fl,
De Gouveruemellts-sccrctari!.
Doo I•.

Ne. 1:'33/29.
Aan de n Directeur

\'IHI Biu lIeulnndsch Besluur te Blltllvi8.
Pl\lt j ~, den Ll h .. Mei 1 67 .
Als CC II gevolg vnu ecu IUgesteld 10clI.:II onde rzoek iil geblekelI dnt.
e ven als elders op J nva. olioulgOIlIlf'U g ronden ook alh ier worden geacht
te behooren tot eellC bepaalde des!'a ell ecu deel uil t~ omkeu vnu
huar grou dgebied,
" oorbeelden dat de iJe\'ulkillg "a u ~pmkeu heeft doeu gelde u op
sclul<leloo!!!llclliug of wtl C!cn zekereu j anrlijbchen huut!!chat daarvnu
heeft gevorderd, bijaldien een deel die r grondt.lll met inwilliging der
Regering nlill pa.rticuliertD zij n 3fgcsunu of voo r ptl rticoJiere ouder.
ncmiugell zijn diemllba:ar gemankt, hebben zich tot dusverre uiet
voorgedaall.
Trouweus, dit bezit door particuliereu strekt zich alleen hier uil lol
kle ine !'tukken groud!!, dOO f d!" ,uikerrabrikfHlteu Ier oprigtiug
hu one ondernemingen en dell nankle1'e \ nu dien gebezigd wordende,
cu waa rvoor J8lUlijb eCIi hllursc:hat. nUII de bevolking der bclrokkell c
lI«:ul\" wo rdt uitgekeerd :1.111 !lChadeloo tell ing voor den aC,laud dier
g rouden; ce ne verpligliug vnJl bestuurn'egc uitgeguau en belt opgelegd.
Behnt"c de particuliere Innden Tel ook Awot, Bodroll\ugoe. KalinjlllOnt., Soe ll brcng iu het regcntscbap J npnrn, die :lnll bepl\Rld e petsQllcn
behooren, wnn rop zij het. rrgl \'nrl landhee r uitoefenen. meL de opgc·
zetelleu uve reenkomsten o:lIIg/1all, geheel vrijwillig. ZOlldcr eenige
bemoeijellÎ9 vnu het bestuur ell voor de teelt vnu producten hen in
dl\ghllll r in dienst nemen, beel;l;an geeue andere particuliere ollder·
uem ingen in dit J:6we8t op woeste grolldeu dan Itllééll he ~ \'tiri'uurd
IJllrCed iu hot dislrieL "Le.rgf)toeko~, WOllor('djo gebeeleu, toobeboortmde
Dnu de erven }'e1dm:w, wanrop kollij wordt geteeld, door nijwilligcrs
die uit de omligg6ude de~8lI'g in dagh uur zich bij den ondernemer
eugnge rcil .
Ik heb de eer het vorensln.nllde te doen :!!trekken al~ iu voldoening
uwe missivc van den 7d.clI !i'cbruarij jl., 11 .21.

"'lil

Oe Hcsidellt VIII Jllpnnl,
(get.) "AS ~I'ALL.
Voor eelJ!'lnidcud :arsch rift.
De Gouverucmenls'l!ecretari~.
liooL,

"

lI I DOr.L·J.\V"~

2-953.
C'o rnmi St'lllr l :IAI vnu 7 rebrulHij I 07. 11". 21.
(1I1iuÎve).
l":IJoL om t:C U IIf1RuwgczeL ollderzoek in Ie ~lcl1ell. or. cu :LUU jR,
welke Mllsprnkcll (Ie bevolking lUilAkt up de iu deotc re idcn lie a:lII ·
"'ezige 'lllun igoulltll g rolldclI, cn VAU dell uitslag \'1111 d.1 oodcrl,l)ck
oUlst . lIl1ig te rnpportcreu.
0.

AAII

OÎreclrur vnu UI1I Tlenllllldsch Bestuur te Uft taviR
n rnlJallg, del! 20'\'" Julij 1 07"
Berigt. vnll del! He ideut VIU I Ilem bl\ lig.
1u de zakelijke U l mcte ll toL het. cuhuu rlltc lMlI t3llt.sblad 1 :H.
liD. :!:!. 1.egt de gmar VIn den Uoacb '
.. Me u hetlft teil onngtc be."cc rd, dat dc ,J" vMII gecli denkbeeld
l)('Jo;i t VRII het regt " nu eigoudotll op deu gw nd : volgen 1 zij u begrip,
strek .. zich het regt VUil den Souverein op cell behouwd st uk laud,
uiet verd(! r uit dnll tot het hefTen van het R(lndeel, dal hem volgens
db AdAt toekoltll. or lol h e ~ bezwaren V:lII den bcûlter tnel COllt
upcubo.rc dien~'. nan dt'l versohuldigde belMt ing geël'cnredigd ...
.. Voo r het overige ~"'"lI" n ci c gronden op de led en der f"ruili e VRII
llclI eige naar .. (beZitter ?) .. over ; zij vcrko" pell of vcrhurcl! dio onder.
ling. volgens de ncl3t, cu deze gcbruiken h~t .. nll lIog oveml. WRAt
dezel'l'e ni et, door de wi ll ekeu rige belOue ij cuÎ8!'c li tier }o;uropcnneu fOet
tie hui.holl dclijke lutnge.legen hedf'n ""n de n Înlnndu, lijn vcn,,.,llen ..
nApportclir vcrmeent. op grond va n heL door hem ingesteld onderzoek, dat deto zoo vrijmoedig uitgesproken gedAcht.. , den Wluell
tOC5talld n/l ngeert, 7.oowe.1 io deze residen tie. ,.,Is cldo"" waar hij iu
de gelegenheid ill gu'ecel zich Ier ZAke ceue OllÎui e t~ \"o rllum.
Voor zoove rre het eommullAl\1 ber.it rler bebouwlle g rond elL lIid
bestond, en individueel bezit is fUl ligeno mclI, on l tOinl zu lk door
heL regL " lUI ef'rste olltgiu uing ell oo k. door gifte n " IU\ de zijde der
vo~teu iu errl!lijk bruikleen, hetwelk "crvi el zood ra de bez itter niet
IInu zijne verpl ich tingen voldeed lell opzig tc der tc voldocue belnsliug
ORU deu Suuve reill .
Bet. illdi ... iduce! bezit in de 00 lelij ke re!li dcu ti ell \' :\11 Ja ... a \\':tll r genomen cu WRurop zoo menigvuldig word t. gcwue.1I om nllc.rlei
be'A'c.ringeli I e stRve.n. is uUllr mpporteun go \'oeleu nu IAtoreu oor·
i!prong en hel'fl, onder eenc bovölking dil! grootelldee)s govormd iol
door immig rntie vAIi hel unburige Maduro. , Y.ijn ontstnau op de ..
tcgcllwoo rdigc li voet te danken, a.'lQ\·:Ulkelijk IlBn de mindere bemoeijiug
met de hui shoudelijke u:\l1gelegcuhedcn Vll n den inlande r CII Inter
n" l1 zoodltu ige bemoeijing al" bedoeld word t bij de 1.I\l!t nnngchn"ldc
woorden ... nu dcn grnnr V/\II deu 13o..--ch .
Op de woesle or oubebouwcle grondeu, welke men iu mee rd ere
or minder ' mnle bij iedere dCSSR \'iudl . mnken cle guamelllijke dCMR'
be"ollcn Rltns lJlnak op zeker bruikreg t. ten BIltlzien "tm de ulllunrlij ke
voortbrt'lIselcu dier gronde .. i zij o0Sl'ten dat\,...Rn hunlle honig, guHnh.
11t!1l

.\IlIlIIBI.·J ,,',
gebrui ken rl e III.IIgala ll g. bn m boe t:n brAnd hout, t:n al wat zij voor
hu nne b"hotfteu t'r vnll krijgen kUUlltli.
!Tit ducl! ftitelijk br~ta:",dell tor tAnd volM', fllli fl" bf'volkiug
de!!!,,'. gew ijze 1I111l!l' rI\ nk IIlfUlkt IJ ll de OIlOlllgOIlIlC'1I g rolulell ' !!t.lmullt'

.IC5"n bchoorcudc.
lI itrdoor i, hd 1I1l1uurhjlt dAl ,,1It' berigleu, dC7.t'uijrl Ier zAkt"
illge.oulleu, dAaro p Ilcdcrkolllfn, dnl. d!lBr wunr OIlOlilgOlllltll ~r()",Ii:1I

1\1111 l':nticulie reu wordelI ",fgeatntlll, 11 .. de5llR-bewooers eent "lhndt'\"trgoedillg in cell vCr'toe:kclI voor ht:t gebruik die r grondt'n: ook i
bijv. de bevolkiog "" .. dC' felle d~ a, dit' iu ('eut' nmlere ,.;rolHltli
o ntgin!. verpligl erue zeltl're 10111 geld Ie belaleu of wel ('('11 ~edeC'ltt
VR II het product aa n de bevolkIlIg vau die de
,.f It' ,I"an.
'r ol wover de Ill\IISprnkrn, die rlc bevolltiug ml",k!.
Het lig t lIi et. in de bedoelillg VBII den iu margIne o Ulschrt'u'u In .. t,
om te owlerzof'keu, 'Iunrop ,he tlflll'pl'Ilkoll zich g rolHlell.
M en ~o u .Inn wt'!lIigt ook \'('n 'Rlle u in de oude qURcetlc. f)lIIlrt:'1I1
lle vranK, wic of eige rlAA r i. "Jlli ,Iell Grond, welke tlu8ellue, olub"b
de geleNd!lle vertoogclI, lIog uiet in eC II 1.111 IS ulIgcmRakt welk"
" l1e partijen bcorreJigl, lIlogt.lijk omdat het deukbeeld Tftll groutletgcudom te ~eer iu W e'lerschcu zin buchou", d wordt en bij den rolauder
dnaroml rent begrippeu \erollclenleld worden clle hij lIoR niel heeft
Ale regerlugabr-giU1!t'I toch i~ ftIIogclio rueu dal (Ie. oUTtreilI, dut
de !llaal, ia eigenaa r \'aU deu grvlld. ell hierop !!leun'- het cultuur· en

Ift"d rellte-slel!el.
Auderen bewereu dal de groud Aan de bevolking behoorl.lMJm ltllgCIi
weder rnad plegf'1I he ~ \I oha wmcd nllllsch regl ow deu ~glaloC$I",nd
vnll den grDud UIt te makelI, ,loch zicb IlI!ldau Te rlieuude in ,lell
IslaDl. vermeugd md tic overblijf!eleu der Hindoe·pe riode.
Ue Uleeet rahouele vuor!:-Ielliug, dte rapporteur Zich denken klllr
il! die, wellte IJl dell alIllllt~f !luc.. door \au dell Boseh uttgt'''prokt'II,

~:;~~I;~I:~i~~:: ~~I:jrl:d:e~~I.d;i~~~!I;.e~~:~ uhc~:~~. :f, ~~de~;?I:~~t;::,jlb:~

undCf~eaehlLle bczil~ter bhjft ,·au deu groJnd.
Tot dUl!verre ia het .. immer bIj dC' buollcing opgekOMl'1I um dcu
bel r('gl te belwi lell in 'Iijll belang o"er stukke .. wut!tteu ~roud
Ie bcschikkeu, doch heeft 1ij wl'1 hel hesef dlll h'U\f oungt .ardt
IIllllgcli lUllI, "'Buueer zoodluulI:e groucl ,uw p:l rltcuhrroll wo rdt I\fgtMUtI,
zouder dR t hur tloll r v60r lIth ade\'t rgutdtug "'tmil gegevtn_
'I'eu ~loHe zij hel rll~~orteu r H'rgulld hil'rbij O\'er tI" ltggcu 111
" rlch r i ft de mi~ive val! dril regent VAII Rembllug VIII! :! \.pril jJ..
lil. H , ell hl't gakriJk rapport Uil deu ad.i,ll'ut·rl'.idC'lIt \'."
'r ocb:lII VRII ~5 lhul j\.. u·. 51" .3 ell bijlagen 10 uriglOah, 111«:(
..dit ""pport de ondergeteekendt' zich grooteudl'el! vereelligl.
1)(" Hf'!';illent \'nu Jtl'mhllln~.
(get.) TOBt \'.
\ dor ('(,II ..luidelld "r!lchrin.

Mvolkiug de a!ln deu .IIfBot

~l n Bt

Ilc

Glluvern('me ll l~
HOO I••

('f'rctt\ri~.
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L it . A.
I)nteng
Kep"rln I'"duka 'I'OCWIlU U e~idellt njllug memrenlnh IltligRII
kahormaU:l.llja Ili e dse rah Ilcmbnllg.
Rembl1ng. nrie 2 April lS(i7.
Denge n hormat membnlcs Paduka Toewnl1 Resident ampocnja
eoorat roesiah lito T, tanggal 28 MRnrt iang hRroe liwat. inie. !lopn.ijn.
saijn oelldjoek katfftngoll prihlll tanah IsnRh kosollg toeroct !i/Hoe
cle$III\, bégimana ingetllnuja omug ketjil.
Mnkn. die bnwlth iui e snijn mellgoendjoeken knl rRlIgnll :
1". Dnrie ingclnllllja urDug keljil itoe tllllRh tnnah kosong. daritl
doeloe kaln sa mpe iuie w"ktoe, ia !lrie Mnlmradjn Inh iang IIH'm·
poclijni, malillgkell din oruug gndoeh sndja, begi(oc djoegn tiacln
m:diugkell lanuh kosollg !l..'l.dja, meskie (allah iong ad" asilnjn. ia
.ljocga s ri Mah:amdja Îang me mpocojai.
2". Saud eoja Kaodjeug Gouvernement (Radja Sow~rei,,) SOf'k:t
am bil pertjoewl\, temtoe OfRng ketjil tindn. nda iallg bilaog liada
betoei. nkeu telapie djiekaloe itoe tnnah dikasiekell pada oraug
p:\rticulier :1(ln ujallf; kctjil hati, k"rna Hoe I:lnnh kosong b:lrllug
kalie lama.h Ismah boleh terharep ntnwn darep kloewar a5illljn.
ArIapoen !'aIHlenj:1 'roewnu-toewRo Fabricllut sOPllu pake nkcn
bederikelI gocdnllg, memRlIg disoeroe bnijar purln orung del.!':1 iang
tocroet iloe tnnoh; dat ie orong kelji! a mpoclljn ingetall tidn. nd:\
taudauja mengallggep din omog poeujn seud irie. letnpie dia o rnli S
lrima deugao reun hntienjn, scbab kandj eng Gou,·cruemcnt ampoclljl\
pellRatoerall .
Maka dtlrie pada iloe, socJl.ija rnelldjnd ikcu Pnduka T oewall
Heeidellt :1l11poenjn pengntoeran djoe,.." nrlnujn .
De Regent van Relllbnilg.

(lil'. g.)

'rJ(}~OlLO DU I "I~OK,,·r.

Voor ee nslu idend afsch rift,
De Secretaris <le r Re~i d e llt i ct
(w. g.)

"AS

Lr.':UWE!".

Voor censluidend afschrift,
De Gouverllemcllts·seCtel:lri~,

RooI •.

Aa n den Hesillent

\'IH1

Jlemballg.
'fochn u, dcn 25 1'U Maart 1867.

Rij mipsivc V:l1I den Directeur V:lU Biuoeul:lIIdsch Bestuuf, cid.
li'ehrunrij Jl. 11°. 21. mij iu "fschrift toegczoudell bij uw npoelil
dd. ]8 daaraauvolgende, nO. r,30, is de vrnag gesteld, in hoeverre
tic JavnDlIsche be\'o lking in dit gc\vest aRnspra.kcn mankt OJ> de
aflnwezige ollonigoll llell grondeII .
Hoe wel ik iu vroegere b~t r ekkingen, 'Zoo ook bier in deze afdeeliug, de gelegcuheid niet he b laten \'oo rbijgnau om over !lit pUilt
Il auwkt:urige infor mati iiu in Ie winoen, zoo heb ik 1I0glaus opnieuw
met opzet eell ouderzoek daaromtrent ingesteld , welk ondeuoek
dezelfde rcsultnlcu heeft opgeleverd als fl ic vroeger ook ehlers door
mij verkregen.
Gelijk met zoovele :uulere vrnagpunteu 'l geval is, waaromtrent
\CT'$Chitiencle antwoo rdelI zijn gege\'en, zoo i!; ook hier ,Ic wijze
waarop het onderzoek wordt. gedallll vnu het grool.!te belaug.
Teil eersic hehoort. de oude rzoeker \'rij te ûjn van de zlIchl, 0111
eClle een maa l door hem opgevatte opinie te zien zegevieren, en teil
Iweoo c behooTen de el oor hem ged:lut' vragen zoodnnig Ie zijn. ,1111
zij goed wordelI begrepen cn den gevmngde tot de vrije uitiug
zijner drnkbeeldell de \'olle gelegenheid \\'orde gegevcu.
Met iunchtlleming dier \'ereischtell is door mij het Il:lvolgell(le
he\·o nden: l lU1ien men nnu inlnnd!ehe hoofden V:l1I eelligclf rnug
de vrnag voorlegt: wie is eigeuunr \'nn den g romt P clllO zullen zij.
bijaldieu zij eeuige kenuis vall de heil ige scbriftell bezittcll, dikwerf
:Iolwoorden: God i!' tie t'igeo:lar en tip. Vorst ol de SOU\'erein i ..
slechts de penoon flie met de uew:lriug dann'all belas t. is .
.oi~ antwoord is echter IDcer theoret isch d311 praktisch, eo JruÎd
\'obtrekt uiet hel denkbeeld V(UI het volk Uil omtrent d".u eigeu:lar
en den wettigen bC$chikker van deu g rond.
De Jn\'lulllsche bevolking in 't algemeen heeft den U(I.:\I[I V:ln
blamietell te zijn, doch het is genoegznnm bekend, hoc weirllg
zij hel iu werkelijkht'id is, hoe weinig kcnni:, zij draogt van de
voor!'chriftell VIUl Mohammed eu dieus yolgelingen ; hoe zij zulb
d 6~clijka toon (. iu ha re h ui!'houdelijke 2.l\lnrnleving,
Bet is outll'Îjfclblior zeker dnt iu vroegere tijden. voor de iuyoering
der MohamDlednnusehe god!!d ieust. de Jayannsche \'o reten als de~poteJi
heerschteu, evenals zoo vele audere onbesch:ulfde volken door lIespoten
\\'orden geregeerd cu het blijkt dnt het Mohammedau isme II:ltl!t
knra.kter van slRafsc he ondcr lve rping ell lijdzaamheid lIid heefl
,-eranderd.
Zij die bij de behalldeliug vau dit onderwerp de godlldien:!1
rRBdplegc n, bewnudelcn een ouvruchlbnllr terrein en model! vRuzelf
tot gehecl verkceerde gcvolgtrekkingen geraken, indien 't teu miu!!te
geldt de begripJlen \'nu het volk; wil ut, gelijk hierbov en is gezcg..t.
de geriuge Jnynnll , til de hllulbouwer in de eers te plftlll~ , kf'lIl de
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voorschriften der hei lige ~cbriften uiet en breekt er ook zijn hoofd
niet mede.
Volgens de begrippen VAn dell J:l\'l\all is de Slaat (de VOn!t.)
eigenanr VRII alle groudeu, zelf~ YRII de hebouw(!e of oll lgOllllClI
groodeo .
Teil opzigle dezer Innbte gronden eohter verkrijgt tIe onigill l lf~r
rep:tell, rlie de Vont behoort te eerbiedigei:.
Hij mijn rapport , <la . 10 November ISflS, u". 19S1 / 11, hRlllle lclitle
over individueel grondbezit, zijn die regten buprokell.
Aungeziell thans (I e quacslle niet over dnl punt loopt, zij het
voldoende hierbij olleen te IloterelI, dlLl, %oolnog de onlgiuner nnll
zekere verpligtingeu voldoet, hij het voorllurelld en erfulijk hruikregt
op .Iien grond heeft: zelfs om [di t] regt Uil anderen tP. cederen en dnt
de alna l zich aan eeue groote onregtvlLo.rdigheid 7;OU schuldig mnken,
iudieo hij den tijdelijkeo bezitter dot regt o ut neemt.
'f en anuzieu van de niet ontgonlJen gronden echter zijn huuue
begrippeo zoodanig. dal. de staat daarover kno beschikken naar willekeur, 'Zonder de regle n der dCfl!a wnnrOllder die gronden lIorle ren in
't winst te verkorteu.
De omltalldigheid dat alle gronden. waar cu hue ver ook vnu de
dCSllL'1 gclegtm, onder de u no of ftndere bepaalde de5S6 flOtteren,
wordt. dikwerf door som migen ~e9chouwd :als io "e rhsud $lnaude met ..
tIe regteu der res pective deua'l op die grOtHltlll .
Uilt argument vervnlt e~h l er zood ra men bedenkt, dlll er uitgestrekte
woeate gronden zijn, gelijk hier in deze ardeeling, die zoo sleeuachtig
en droog zijn, dat er hoegeu8.0tod getmc voordceleu vau te bebllieu
zijn. noch voor 't. tegeuwoonligc, !Joch "oor de toekomIIt. ell toch
zijn ,lozc gronden ook verdeeld onder bepaalde desM·iI.
De reden voor deze verdeeling moet mijn. inziens veeleer worden
toegelChre\'e u aan ecu politiemaatregel, druH elk deuahoofd verllntwoordelijk wordt gellteld voor de mÎ!M.laden, op zijn territoir gepleegd.
Bet is wnar dil! bij het anll.ijzen \'IIU lH\tuurproduclen op zekere
woeste g rouden, bamboe, rotttlll, nlangalallg cn boomvruchten, de
dessa, tot wier gebied zoo(llIo ig terreill behoort. zich die product en
toetiigent en aan rmderen . die daa rvan voordeeleu weniCheu te trekken,
eelle kleine belasting oplegt.
Deze: bela~ting is ecbter eene willekeurige heffiug door de delilahooCdcu. tlie vol kom eu gebill ijkt wordt door de omstandigheirt, dat
die g roud door den Staat billnell tie polüie.rayou zijner desso i~
gesteld; immer~ ill die persoun niet voorzien \'Im tcue speciale vergUlllIÎUg vsu de.u Stout om bedoelde voordeelen Ie trekke.n.
Uijaldieo een Europealln (particu li er) eeu stuk niet ontgon nen
groud weuscht te bezigen tot het opzetten eeuer schuur bijvoorbeeld,
drm wordt door den ondernemer eene !cbo.dcloolstelling voor 'I. gebruik
van den grond betnald ann de gezamenlijke deua: doch ware 't
daL de Slftl\t aldaar eeu pAkhuis liet bouwen of op eenige nudere
wijze daarover beschikte, 'Zoo 7.oU VILIl geen t'chadelooutelliug SpnlKe
zijn. niet alleen omdnt de kleine mali uit eerbied \'oor den Staat
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he L h oofd buigt, mallr hij gf'voelt ti eh niel in zijn regle u verkort,
W!luL de StMt is eigellusr cu kao lIatlr will ekeur er ove r beschik.kcu.

D3t zij tf'geuoYcr particulieren Blllisprakeu op den gtond laltu
gelden, is zeer natuurlijk:: doch die aam'prnken 7.ijn vooml door fl e
Regering zelve nangemoetligd, door het uiet t()(!staau clnt eeu pnrli.
'e ulier zouder belaliug cener "cluulclooll!!tellillg. "zij jl\l\rlijks 't zij
in ecue, gronden bezigt. '
De Javaallsche Jllnnhouwer stelt zijn voo rtdurend t'rrelijk bruikregt
op de dOOf hem of zijne ouden OU lgOllllCU gronden op zeer hoogcli
p rijs, doch teil opzichte VBII niet. ontgonnen gronden vermeent hij
geene bepaalde a8u!prakcli te hebben, Budcn llan tegenove r particulieren.
Mogt de staat 'lt'Clischeu woeste g rouden, welke lIotuurproclurtru
ovleveren woarvsn de dess.'lbewout:rs \'oordeel hekken, toL zich tt'
nemen cu daA rover te beschikken tcn voordeeIe \'un zich zelf, zuo
zou zulks vooneker eeue teleurstelling- zijn voor heli, welke alsdan
die voordeeleu zullell moeten mi!!cll, doch volgcus hunne beg rippt' 1I
7.0U 'L geen onregtvtU\n1ige d3ad zijn. Rij uitbetaling eener billijkt'
2!chadeloosatelliog in geh] voor 't gemis der voordeeleu, WnBrl\tlU 'tIj
gedurende zoo \'ele jaren 'tijn gewoon geweed.• zou de %.aak volkom cu
'tij n geregeld.
HeL gtbeurt ook meermaielI dnl. ie mand uit eene Rudere dtlM3,
ecu stuk g rond ontginnende, door het hoofd der beirokkcli desen
eene belasting wordt opgelegd, doch ook dit heeft zijne bij'tonderf'
reden,
De ontginner zou eigenlijk de heeredieuslen tier clea..~, "'tlartoe dl'
g rond behoort. moeten helpen dngen, doch dftar hij, tot etne andere
dessa bchoorcodc, daar toe niet gemaUclîjk kau worden gedwougen,
7.00 laai men hem eeue belasting iu geld n( in producten belalell.
Al 'I. voreuBtlU\ude is uiet bel reaultnat VRII mijne beschouwingen,
doch bepaalileJijk de feitelijke toestnnd iu deze nfdeeliog.
Teu overvloede heb ik de eer hierbij IlSU te bI eden een afschrift
der mi!sive van den regent \'311 'f ocbR n, over dit. onderwer p handeiclld4',
in antwoord op de mijne, welke mede in 3f!cbrlft hierbij wordt
overgelegd.
l)c l\,biat ellt·rcaid ellt.
(w. g.) H01\fE

'OI>r t:eu!luidelld af",chrift,
I){' S!!1:rclari .. ,Itr I(c"idclltil',
(\v. g.) \-A!( LIJ:l\n: ....
Voor (,('lIsluidl'lJd nf!lchrifl ,

Dl' Gnuvcrn('lncn,"·secrellltl ..,
But l!.
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:\Ioegll knhocudjot'\: l\nngc1jeng
HCllideol, di ' I'oeban.

lOeIIJl

AllIlilteut

'rorba u, nrie 6 Mnart 1861 .
])ellgeu Ilormat!
Sllija hoendjock bertnoe knpndn loetln Athietcnt Resident j:\08 uijll
soeda koeJiJing prgir ,Ij district district. tnuja\: pneln omng orang
lanie, meooeroet dio Rbls !oeRIJ Adtlialeut Rellident poeoja pcrlnujnknu
jnllg terscboet die dalem loernt Mi 26 boelan fcbruar~' H:S67, 11-. 74J I~.
Darie knhndallja aaijn poenjs Imprilulliin Inlljn\: pnda orong tnnie
mnaÎng-mnsiug dilltrict. jnng dengen kloe1l'nr lIlirie din orallg poenjn
ingct:m send iric sendirie, bagimnnA die bftwnh ini. Din omog ketjil
menjahoet BfLmn mtn jnng Hoe 1:'IIlnh kOIODg mcm nng nadjR poenj";
diA orang membrAsn tjoemn nkel! menoenggoc !Indj,.; hadn snknlieklllie (lin 01':1IIg inRet atnwa mcogakoe pocnjn acndiric.
Adapoen t nUtlnnja ksloc Hoe lallah Rndja jal1g p'ocnjn, nlldenj:.
lladja maoe pakee iloe Inllah jang litulA dengen bllljar pada omng
ketji l, ala ... a nAdjn lc:l\Siken pnda Inin om ug pnrticulier ; din orang
Iltoerken djoega; tetnpic ctjikaJo ad. saloe oraog particulier nlawa
lot"nn toean fabrikant maoc pakee itoe Inunh, knpan tiada d~pet idsiu
darie Radja 81n\1'8 Negrie, diambil pertj ocmat dia orang tradn ka"ie;
sellndjall 'dibnijnr, kal oe belon dllpe, RAdjn ntn"a )legrie poeIIj.
id,io, djoegn din orang tiful" mlloe h!!!ie. hlllkn Radja :ltnwn Negrie
pakee Hoe tallah tinda baijar, dia ornng ntoerkeu, krolla din Ot:lllg
membrasa jnllg iloe '''oRh memnug "Radja pOCOjA. MendjlHlie dnric
din. orang poelljtl iugetllll dtllem alie itoc pengntoerall jllng ICNehoet:
toean Ad!istent Rellident pucnja toerat <lie mork:t beloe!.
Makll darie padn itoe soepa ijn mendjadikclI tot All Adtislent. ]leaident
poenja hlaoewlllI,
Regent 'foeball

(\\'. g.)
V oor

TJtTRO

0)10.

e~lIs1uidcDd

afs.:hrift,
De Grifljer
(w. g.) 1:1. " -. DE SA!"'I'IJ,

Voor eCllllluiaiend afschr ift ,
De Oonverllements·secrclllri~,
BooL.
Aa" den Regent van 'l'oeball,
Toebao, den 26-1... Februnrij 1867,
Snjll milllnh loepaija rilden ndipntic mem brie kllLtAugan pada Illija,
~ngimana orang ketjil poenjll illge1:111 Ili 1111lS tallah-tnnnh kalOlIg
JflUg toeroet. la toe .nloc clellJJ\.
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Ap" Îloe lallnh kosollg din kim di" pocnj n senrJiri, apaR:\dj3
poclljn, "pa Goelli Allnh jallg pocojn?
Jallg preloe snij. tuuja tidll bagilDl\ua bocuinja kiLBb kitab; ltol'
lida. scbab brapa orRng tani jaug mengerti oelnwa jnn&, tah oe boeniuJIl
kitab Igama; teillpi jnng "Rijn mini". kntraugnu bngimlulR ortlng
keljil scndiri deri kal,, ' dnhoeloe Mtnpe ini lUl ri din Grillig poenjn
ingelau dj alas lIIi prck:nll.
Saudcnja Kangdjeng GoU\'Crllcmclit !loch ambil pcrljoema Inonl!

kOlong lIj mlwa sntoe lempnt nkon bedirikell gOCt1f1l1g, 0011\1'1'1\ skaI!

knsih IJnk6 l)O,d" IJ,ill 13ill oraug pnrtÎeulicr, Ulema lig orlln!; kclji!
lid a braui 11\,I\IJg. lelapi, brnugkali tli d~lem hatillja dia rUil Îloe
lida beioeI.
Sandcnjn .. toe 'l'oeWIUl rnbrikant !oeklt. pukt lanah kO!loug .kell
bec1irikell goedllllg, din memnllg dj"oeroe bnijor pnd" oruug dc~~n
jaug locroet itoc lalll\h. Apa iloe lili" tnlldnujn. ofRng ketjil Jloclljn
illgelau flepe rti iloe l:lIIah dia poeuja soud iri, orang Inin tida bnleu
gl\uggoe I':onder diR poenja permi~!ie?
Saija !Ua b&ik:. lladen Adipn.!'ie tanjn pndn onmg·ort.ll~
!!eluliri.
hn rnngknlie raden Ildipntie bl'loem s&mpe timbl\llg 8endiri ini j1crtnuj:u,u,

',,"i

De -\(histent.Uesiflelil.
(W', g,) I1n",,',
Voor eeusluÎ {lend afschrift,
I)c GriRier
(w. g.) 11 . W. IJE HA'

rij,

Voor t'ensluideml of.echrirt.
· Oe Oou\'errlemenlfl·!eerclnti ~,
[JooL.

N-. 3686.
Aan dou J)irecteur van Billuelllnndsclt H luur te Balavia,
SoerabnijR, den 6 du April 1867,
[Volgt onller Serie E. 11-. 13,]
N-, 2637/ 28,
J\an den Directeur \'3U Biune ll13nd!l'ch Ue&tUlir Ie Bah via.
l'tlIOerOeRU, dt'n !2,I~n Mei 1'J07.
[\'olgt onder cric E, n'. 13.]

N-,875.
Aan den Directeur \lAU Binucnlnllllsch Be!luur te Ibl nviA.
Probolingo, 21 MIl.n rt 1867.
[\'olgt OOIIe:r Serie ~~, 11 '. I;q

N-, 2538,
Ann dell Directeur vall BinDClllnud!ch Bestuur te Ulltnvia ,

lle!ot'kie. deu 17 .. •• Mei 1867.
(\'olgt ouder Serie

~;,

11'. 13.

1I100EL'JA,VA

N°, 285,
Aall dcn 1>irrclcu r "OU Bil1l1elllandn'h BI' tuur Ie Halflvi".
n alljocwRTlgie, den 21" lrn ]o'ebrunrij 1 67,
[ Volgt o lld er Serie E, 11°. 13.1
'. 3 153/38.
.
Aau den lJirectclIr v:ln Billn enl"od!:lch Bestuu r,
du
Balljoemas, (lcn 16
Julij 1867 ,
In voldoeniug afln uwe 1I1i8Jive 1'I\U den 7 dto Febru:lrij jl., 11°. 21,
heb ik d e ee r U" hel. dnarbij ,,,rlnoyd ondrrtoek te hebben ingesteld ,
" reledrl OCllr, het volgende mede te deelen :
E\'en all op vele nnder pla~t ell op Java weet rle bevolking v"n
iêdere dca
hier met joit'lheid de gT"Il'ZCU, 1.00 vlln hare d tull nis
\'an de tot dezel ve boh oorentle borechell e n andere ononlgonnen grolulell
te bepalcn, cn Inat "ij nn.deren Dimmer loe inbreuk te makcli Ol'
die greusbepaliug, Geen atukjc grond wnnl! er dan ook gevoudclI
of hel beboort tot dcr.e of gene c1rua.
'''auneer, 1.00 "Ls het hier D Og dikwiJls voorkomt, de bevolking
of wel eeu bijzonder persooll van eClle dessa op 1'1e ouootgol1l1rn
grooden, b eboorende tot het. gebiea eener audere des!'la, aawab.,
legaUso.! of gogo velden weolCht aao te leggeo, dau wel ovrr een
gedeelte der Dftluurlijke voortbrengselen \'(10 die gromleo, zoo ale :
hout, alaogalaog of gelah beschikken wil, dau m3g. :looftls irder
inlander hier weet, zulks niet g~chitden dan na toe.temming dlU\rtoe
yerk regeu te hebben ynll de bevolking dtt de!!'!a, tot. welke dezelve
bebooren, Hel h oofd dier dessa is in aal. geval dlln geregtigd lot heRlng
ten voordeele der be,'ol kin&, 'ZijIIe r dus" "'-u 'Zekere buur of bela sting.
Voor het inZAmelen VRIJ hout, alaoga.lang eu andere unluurlijke
voorLbrengseleu di er g roudoLi h eft hij Kewoonlijk ctue belutillg ill
geld, bckeud onder deu n.~m vau pa me. i. terwijl bij vau Tlieu w
Iltmgelegde sa"ahs, tegulhaua of gogoveldeu een klein deel der productie
in nat u"' vordert. wellr: deel, wnnueer heL velden door regenwater
besproeid geldt, bekend i8 onder den ilium van p en u 0 TI g go, Cl!
wanneer het veldeu geldt die \'811 Ineud waler Ir:ullueu worden
yoortien, peijeromRk.
Het bedrag dezer belasting is niet met juistheid o p te geven. Het ii
ech ter zelr:er dat dit voor elk district, ja zel fs voor ('Ike dessn loms zeer
verscb il lend il; meestnl regelt het zich nallr plaAbelîjlr:e omstllndighcdell.
Het voreosluude geeft. in algemeene trekken den beelaandcli toe·
stRnd !llln eu vermeen ik door de tnededeeling dnnrvslI naugdoolld
te htbbeu, welke Illlllsprnkeu de be't'olking nu dit gewest op de hier
nanwf'zige onontgonuell gronden maakt,
Bij nfweuD ,
De A,histellt-residenl bela~t met hrt belltuur.
(gel.) V'.RI'l.OEflll.
Voor eensluidelUI 3f~cbrifl,

De

Uuu\leruell1ellta.~e(·lelnri(t,

110u I,

lUIH)I,I,'J\'- '

N·. :!t2.á .
Aa ll 11t'1I

Diredeur '-au

Jhlllu·ulaudllch Ile.tuu r Ie IlAlnv ia,

I'oe rwo redjo, deu S I ·~· J u lij I G7.
li et onderzoek, \'crlllllgil bij uwe circulai re nUi 7 l"ebru lHij JI.,
11". 2.1, o rntreut de MIJ!prakeu die rle be"olkillg io dne reaidcnt ie
Ul:\akt op de ftallwezige o nlgonneu grolllleo . heert de volgende
uilko mst en opgeleverd .
Door particulieren wurden geene woe-te gronden geoc:eul)eerti or
gebruikl.
Alle wOeAle gronden "'o rden gerek,cud tot. do :\augrenzeude or meeJ!L
uabij gell'gen des._a·1 te behooren . TNw ijl de a1Iuwezigt' gellleelle
weiden ('11 gronden. mr t. kreupelbout begr.:>eid, doo r de 0 llgeut.l!ncli
\'811 elke hetrokkeu dn!!. gemeeuI.:happelijk vrij "orden beDot, zij ll
Ilnnrclitegcu dc bijbt'boorellfli" a lf\ugu llng velden nuder ae declgeregtlgdell der ..lc.s gelijk elijk ,'erd cehl en kuullen IluI al.! particoli er
cigeudom worden be'tCh uu wd,
Md lOCfllemmiug der belanghebbeude dfi"a kunnen IDwonerl \'lIIU
Andere de.sa'. de lu,nW'ez.ige W"oe5le g rollde" olllp;i unell, hier ("olhun
tegen zehre relribuli,'u in geld or product, en erlnllgl de olltgillce r
ecu beperkt eigeudolDuegl op dien QUlgouu eu grond, 111 deu zi ll
dl" drtelve lo t de priOlit i\'e de~a bl iJ rt be hooren.
Na drie jaren H uchlgebru ik lei de ontginner hecre4:liellstpligtlg
aau de de:.ü, die zich Ih'u grund toerekent en draagt hij bij in tie
te ~tnlel1 la ndrente. waarvoor de de 1\ is aauge&lageo .
J){' Reeidrnt vall

nagdell,

(lil'. g.) AU_II'''.

" oor et.'llllwdend arsc::hnft,
Oe Oou \"èrDt"wenf.!,-!'Cl.Tf'llIrÎ!I,

BoOl ..
,\, G. IHW
Anll tlell DIrecteur

\AII

BlUoeulaud5Ch Bestuo r 11'" Batavi •.

l'oerwore.IJ o. dell lti' )Iei J~07 .
Dewijl ltlJ circulaIre \'3 11 U \feledel üeal r , {Id. 7 E'cbru" rij Jl.,
2 1, Iln Ruwk eu rig underzoek IlIaar, eu om:.lt1ndig rapport olUt renL
de dl13rbij bedoeltie 311ngdegenheid wurdt. 0llgcc1rllgen. helgceu Îu
dUt resident ie DOg u id gebeel is beeÎudiga, '"00 ui even wel ~oo
, pued ig mugelijk aan hel bij u\II"e uti ~. iv e 'taU d('11 gdr. deztr, u • 2j,
uitgedrukt verlaugeu wonten voldaau .
tl°,

Ue He!ideut vnu Bagelen,
( .... g.) RERL!..

Ih' t'uuveroelncut_.tlccretari ••
110oL.

N·. l149.
Aall dcn Uirccteur

\'BIt lliullenlandsch Buluur te Ilnlavi ..
Magelnng, dell 17 du Mei 1867.
111 voldoening nnll uwc circulni re vlm 1 Pcbrunrij jl., nO. 2 1, Ilcb
ik tie eer U Weledel Oestr. heL volgende mede Ie deelen.
De b'H,olking van dil gewed be~hou""l elk .tukje groud, hOt\
woesl eu nfgelegen ooi:, lot 0., de loPllcli der hoogt!lc bergen, ab
Ie beh ooreu toL hel grondgebied .nu ee ne bepAlllde deua en kent
zieh het. uitsluilend reg l toe om ov ('r de voortbrengl!clcil vuu dien
groud te beschikken.
Mn:'lI niet. Altijd mauh zij \'an dat ftgL in d en ru im_ten ûn gebruik .
. Opmerkelijk i!l het, hoe niet allee lI in de vcr5Chillende districteu,
manr soms ook door de \'e tl'chillcllde des!lA '! van heh:elftle di!trict,
bijv . Utludougau, oJ. ondeMleheid ell e wijzt: "1\11 dllt regt gebruik
wordt gelnl\:lkl , zooals blijke!! k:lfI uil den hierbij aaugt>bodell elfta l,
beTattendc ("en ovenigt. vau de in ,Ie dist ricten o..,lnk, Nga!'inan
eu Balldnug:ul voo rkomende olloutgollnell gronden, vfln hunne voortbrengselen en Tan de nanspra ken die dnarol' door de bevolkiug
" ordeu gemRakt.
De toe&It\lld ill de beidt: eerelgelloemde districteu blijkt. dl\aruit
duidelijk cu behoeft geell nadere toelichting.
Met belrekking tot hd di!ltrict llAodollgnn vind e het vo lgende plaaill.
D?u.\ r, wanr de bev olkiug eeller de!!a toe!lant, dal een ander de
producten ,'au hl\re ~oeste g ronden l1~mt, ge!Chiedt. tulks or omdat
die producten IlllgCUOCJ.( onbereikbnar zijn eu toe7.igt niet. mogelijk
ill, zoonis bijv. bij de del!..'l\·a SnlalcRll, Godogntl, Kntjettnu en Kebon·
legi, Of omdnt de uitgestrektheid te groot i" 1:uoals bij tie grouden
(ler dell8A 'I Tjepogo en l'emnlJggoolig.
Danr wII"r Dmleren 10egel,lIen ,,"ordell ugcn betaling ... all retributie
(mesi) of 1egeu nfllrllill vnn tie hdft vnll hetgecn gelluede ll of gekapt
wordt (man!) zijn de g10 llll ell meer thlll voldoende voor eigen gebruik.
D:Î:; r wanr de bc,'olking geen Illlllp,rell toelnnl , heeft zij eleehle voldoende o r zelf!! niet genoeg voor eigeu gebrnii: .
In de ardeeling l>robolillgo wordt 111 echt! een zeer geriuge uitgestrektheid o uolll8Ollllell grond gevonden. welke knn worden ouderscheiden in vie r aoarlell , lilt:
1". Die begroeid met. gro., ge.chik t voo r voeder Vl\tI \'ce.
Deze gronden wordeu niel " cnlccld onder d e ~lc&I!:abewolJers, te zijn
gemecnteweidcll en ieder lid der ~emeellte mag zijn vee donr Jaten
gNl.zen.
Het vee, nUIl andere dessa's behooreude, wordt slechts toegell\tell
waulleer de weideu zoo uitgestrekt zijn, dat de gemeellte, nnn wie
die weiden toebeboorell, dnllrBnIl voor eigell góbruik te \' eel hedt.
2°. Die bl'groeid met nlallgfllnng.
Deze worden onder de gemeenteleden \'erdf'eld: ieder IIIdi"idu
weel welk gctleelte bem ja toege\fczcn en lIallllclt dnnrmede nanr
goc,l"illdell.

Wcuschcn vreemde des."ltbewoncl1f :dnugnillug te suijden , dali wordt
cr niet wo AI. elden mcsi geheven, UIa ar de niflugaillollg moet vooraf
gekoch t w(lrden.
8-. Die begroeid met wildh outboucbell.
Deze g rolldeu blijven onv~rdeeld; iedereen, ook de bewoller \'3 11
eent andere de!8lIo, mAg vrij hout kappen .
De exploitntic is echter een regt, dnt alleen de dC!!.!I\. wnnrtoc fle
g roml behoort. zich voorbehoudt.
'1--, Die welke geheel onben ut blijven, hetzij Orndtll dit' ~rondell
IIlechta met onkruid begroeid ~ijn, hetzij omdn t ze te ver ar of wel
t (' hoog op bergen gelegen zijn.
Deze g ronden zijn de wnre woeste gronden, Zijn er bewon ers vall
fOene ll"burige dc!!", die ze Îu cultuu r willen brengcu, dau vmgeu ze
danrtoc ve rguo nillg de r de5!1\ WI1!Lrtoe de g rond gCl\cht ,vordt te
behooren, eu is gewoonlijk de \'oorwlla rde w:lnrov hUil dit wurdt
toegesl:1AII , dut. zij een flerde VA l! h et product :11\ 11 .Ie deMn zullen
moelen IIr51al\lI.
De l(ellidcut

VBO

K.doe,

(get.) "M ,u·oILl ..nUy.
"uor eell!tuidclld IIfpch riCl,
Ue (lau \'ernerneuta,secrelnri ,.,
BoOl ..
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Aautooning der
Di"tri"I,

j

olloulgOlllltlL

lo'l

Name n d er dCijlin'"
heL gebied WI\ III' \ '(l. U
d e~gro ll d o n b r:hool'cli.

'femoe

Dj ognijMRn
Pager GoeuoeuK ( I)
Sidjantll
'fCtn u ll

. 'I'irlo
lIugrnhflu

BIeder
Ngnil iultll

Krtlisal
Ngaglik
Nuugku

SIl.WI~

Gagik
1'ralllclI

I'ager

GOl:lIOClIg

(I)

Kedita ll

Plludeijnu

glouden in do n(deeliug Magtlaug, met

lJeutlmin,.: de.r gro ud (: n.

In het district Ngasinan hebbCII de 011ontgollnen gmlldeu toL
een cu (lczel(de dessa
heboorcndc
dikwijls
zoo vele verschillend e
hcunmiugel1, gewoonlijk mmf iedere ;"erbeveuheid of GaeD10ek (2), waa rop zij
gelegeu zij n, dRt eCIi
durre opsomlnillg van
al clie namel! gcclIuut
heert, Ie meer dRar de
toestand in alle opr.igtCIl overol tlezelrde i!l,
Het zij dus vol-

Ngnlut.jab

doellde iu de volgende

ll.üuhul
l'idjah"n
JJjlopo

kolom op te gevcn,
op welken herg die
groudeu gelegen zijn.

I

'''oa r gelegen.

De gronden vnn

~e I'

dessn's rremoe-Gagik
zijn gelegen op den
berg Ngandong. die

van Pranten-Poud ei·
jau op deu berg
mnijo,
die
vno
Ngrantjah·'fjitrosODO

Tele- j

op den berg

Ngrau' l

tjnh, hd voorgebergte
\' :\11

den 'felemaijo, eu

die van Gelliken eu
Gedamll.tD

op

den

berg i\Cerbaboe.

'l'jilrosouo

Geuikau
GcdaUlull

1S:l.llnk

GcdjngtlU
Moeucug PlnOSlIlI
Mocuellg \\' arllngau
Kntljnug Hoso
Ketoelldt\tI
Pukie (6)

Djimboelnll
Del ik, Sepaudj!\ug

'f oelRlIgnn , 'fjongokall
' l3alldjarllll

Goellocug Merba\.toc
KeualJgkall

Ue woeete grondel!
van het di!Hrict nallak zijn allen 0ll de
we! telijke helliug vau
den Merhaboe gelegen.

I

&7

nrmcldillg der arlll prnkeu, welke de bevolking daarop doet gelden.
F
AIII\ ~"rllll:en.

Vooribrenglle]{'11

welkt' de oo\'olking
a oJ' UIt!
d~L Stolden

d('f de

\'crdere locli"IIIIUg

"londen

Vencbillcude aoorteu

nu wild hout, glogah,
.IAngslang, kamidjoro(S)

en grna(4).

lil hf't district NgolÎuau
kent. zich, cvellslll overal
elflets in deze .fdeeling, de
bevolking van irdere dena
he~ uillluitelld regt \'au beo
schikking o\'er de voortbrengselen vall de gronden.
~'e lke tot haar grondgebied
behoortIl, toe, lOel vrijlaliug
eveuwel aall de be ..... oners
van hetzelfd e di!trict om

dlaan'!!11

ook gebruik te
mBkeu ; !leemt cchler een
bewoner vall hel oallgreu·
zende Ambartlwa, het eeu
or IlIlder voorlbrtugsf'I, dali
wordt zulks all dierstnl beschouwd, die echter, wegenl
de uitgebreidheid der wouden, onmogelijk volrloeude
il tegen te gaRIl.
Ten opzigte van de alaugalnng geldt. het Itelsel vau
Maro (b) ook voor de bewOllers van het~elrde distrie1,
Wil iemand uit telle
lUidere dCM8 hout kappen.
0111 op de paA...--ar te verkoopen, dan kali zulks eerst
geschieden UI\. verku'gen
toestemming .
Voor enkele stukken hout,
tol huisbouw benoodigd, is
geene voorargaaude toestemmillg lloodig.
rCr8Chilleude

wilt1·

houllloortell, waaronder
yoornl pakis bnhtr (1).
bovendien kamidjoroen
gnwoortell (8); op de
gronden aBn dc beide

De Aanspraken tier be,'olking \'au iederc deun zijn
e.,eu uitsluitend als in het
district Ngasinsn.
Aangezien iu het district.
Ballnk ook in de Ingere

(I) De deua Pager GoelIoeug komt 1wc.; maicil 'oor,
dcwijl zij woeste grollliell
heeft 'loowel op den Ngalldong all op den Telemllijo.
(t) Goemoek. De rug met
de hellingen van een lusschen twee vertikaal Joopeude
ravijlleu 1Jt.loteu gedeelte
Uil een beig; ook wUfdL het
wel gebezigd voor heuvel.
(~) Kamidjoro. Een geuee kl'llchtige plant tuasehell
het Rml groeijeude, welke
in den ,wsak iets gembern.chligs heert; leveul eCIl
door de buffel8 'leer gelierkOO!d "ocdsel
(.jo) Oraa, Zoowel weide·
gl't\!I
,wdere "r"SIOotlell,
dir gedroogll en uls brandmiddel (lebezigd worden.
(ó) ~"'ru. Ten opzigle
van :11:1IIgIloI.ug i. , oor eell
\'reemde bepalld verlor tol
.oijdeu lIoodig vall den
eigellnnr: i. dat verleeud,
dau moet de heJrt van heL
product aan deu eiJleuur
lI(geelun worden. Lelt.erlijk
betcekeut M ZI ra iu tweeell
deelelI.

"I,

CG) Pnki!l, lWl!c ,'er.!oChillende, doch Iligt hij elklili'
der gelegen de!y's welk e
deuulMen u.n.m dragen.
(7) Pakit balM. IlIln.lld·
sche beuaming \'oor eeu

ij '

UeDllill ilig t!t·r jotHlllden,

Ul\lInk,

l'Rkill (6)
nnnjoe!!idi
D.lem81l

Bauduugll ll . , ,

S:ll.hu
lledjie
Tjellg RifllllgRIl ( 10)
'rjcug Rinllglill ( 10)
Ngabcijull

Krngilnll
])epuk
Djedoll\lI

Uoenoellg 'fjumloug

Oijl\uti·gebergte ( J 2)

Klodran

idC1Jl
idcUl

Goenocug Gijnulie
ide m
idem
Goelloellg Soembillg
ged e
Moeloek, Bloemb:lug

idem
idem
Berg Soembiug

Pillen gede
Kell~lcl, Socmbing

idem
idem

Katj elau
Kebon legie
Tempel

Goenoellg oenbiug
idem
BloembRlIg Klodr.u

idem
idem
idem

Pcug8rcugllll
M:lllglie
Sed aijoe

Goenoeug Soembing
idem
'l'joeugkoep

idem
idem
idem

Betoek, l'alcu

idem

" ~O()II 0 rotO

Weku
Oodegun ( 10)

Godeg." (10)

Ketjamboll

idem

MI

,'ool l brl'ng1lrleu.

de.sa '. Pald. behooreude, Ihuuellbovt'1I nog
nillugnloug.

,\nn' IJr..kell, ",,,Ike dl' he"olkins
tier de.Ntt op dil'
~rondl'lI doet ~eldell.

s treken veel brui kbAa r t i mmerhout cn veel alougalllug
voorkomt, wordt er nimmer
dali 400r eigetnl fleull" V'UI
die producten gebruik gemaakt
VlLn de weifle vcldeultull
/Ie. eige ulilwl t ot", d"t, ook
"ndtfen gel.lruik maken (9)

""rJt>1"t' loellchullg.

oootn\"luen. welke iu du:
hooge tIt rekeu veelal voor
den
huillboulll'
ge~zigd
wordt .
('0;) G,.eoortell. '"ergelijk
ad 4t bierbovell.
(~) De weidevelden ziju
Illt ijd de loger gelet;ell g roll d en, 1Inan ':!. " telkens een
stuk on tgounen worot. urn

met kool, uijen, I&8rdltppcleu.
dJl1goeug ell7,., beplnnt te
worden; de loutemmi lly wt
hel betigen als weid evelrl
door IIIUlcftlJ, 'taat ilJ vcrooud met het \'oon1eel bij
ontgiuu Îng door de alsdan
verkregeu beme~tillg.
H ou t, glngl\h en ollll1g'

aloug
idem
Hou t, gloWlh en Knmidjoro.

,'oor a lld~rCII zo udcr
v~rgoe(li ug
idem met !nuro
idrm md lIlesi (13) or mnro

(JO) 'I'wee vct!!Chilleude,

Vrij

idem

utem

idem
1I 0ut, groteu KntnidJo ru

idem
idem

idem
Idem
!llem

iu .. m
idem
idem

,luch fli cht bij t"lkunder gelegen d ~"t1. '~, welke deu7.clrdf'u nD:am dfl'lgen.
(11 ) Tjejngo. ))e ce n t·
genoemde ,less:1 \ 811 dien
11 ..,m ligt 111 het !uMiddet
'rollohoij". de tweede iu het
~uhdi8t ri ct

Uitilluitellli \'"oor de dl;!S!3

idem

idrm
Vrij ,'uor I\udcnlll zou de r

Îclem
idem

\'e r~o(!ding

idem

idem
Oma eu Knmidj uru
Ho ul, Orasell Knmidjo ro
Grns

idem
nillugall\ug

1.'11

Hout, glog. h
IIlnlig

CII

nl:tug-

id em
itlem
Uitsluitend voor de dwn
zelve
" rij voor !ludenu met mesl

idem

Uitsluitend voor de

" ontji ,
(tt) 11 ft Gij!lu iigebergtf'
een rij vnn hooge heuvel.
op de oostel ijke helliug "all
dt'1I S oclllbing cu d a{\rVIlI1
"I! het 1I'Me he.t voor&"t()ergte uitmakende.
(I a) Mf.'lIi, n ierolldu wo rdt.
\·cMlI.un het betalen "fA 11
eene kleine som geldlI, gewoonl ijk 2. 3. ). ol tJ d uite n.
WL'lft'OO r de
pl'.nlooU, die
zulk. "oldoot, het regt beef~
et:nmflal 2l){)Veel VIUl het
product mede te !Iemen. al,
i~

7.el\'e

cle~;t

zehe
Vrij V{lor niHIeren U1elllll'!i

00

)IIDUt:I.·J-t VA

X llm ell der de ..,,'.. lOl

l)i ..'l"wl.

het gelliod
de gtoml<lD

BeuIIPling der sronden

\\'"ar ,,('I('Io:I'D,

DClIgiriug

Berg Soembiug

Foetoek

idom

Gnlugall
Ombo
Uondaug. Pleugoknll
Kietel!:, Gendoel,
'fjnugal
Ooelloeug Sucmhiug
idem
idem
'fjnudoug. Oijanti

idem
hlem
idem
idem
idem
idem
idem
Gijallti-'gebergtc

Kcmbang KOCll il1g
IJj loepo
Vjambeijall
Genito
T erwoeui

Snlam
Gandoe
Cot:noeug Gijnu li
idem
idem

idem
idem
idem
idem
idem

NgobaJ"an
Keposoug
fJljepogo (11 )

idem
id em
PedoChU. Scdotlo

Berg Socmbillg

I\oewl\ijue,,· ... n
Derpan
Kali Anghik
Kepering
Tcmnnggoeug

Ojebloek, eudjarall
Bendo. Hodjong
Sepidnl
Kralldegall
MarolI, Boeloek

idem
idem
idem
idem
idem

WIULT\'Un
b{!.h no t·NI

lIand ougan •.•. Uodj oug
Wikoe

I

Soedimoro (10)
Soedimoro ~I 0)
Dalllpil (10
Dampil (10)
'fjepogo ( 11 )
Pada\l:lIlI
Ngempltt.k
Selrotjallau

idem

idesn

ro l

lIlODRl,.-JA \" A

Ann81,rnken, .IIlk .. d{' bc\'()lking
der dtUD ol' dio
gfO ud!' D doel ({elden.

Hout, glllgab cu :alnng.

Vrij voor :and eren met mesi

alang

Hou l,

gtM

hij zelf zonder hulp
drngcn knil .

!l.1lt1 l' r ell

en alnug-

Uitslu itend voor de deun

zel ve
idem

1\1811g
itlem
id em
idem
idem

idem
ü!em
id em

idem
idem
idem
lI ouL eu :.II\IIgnlaug

idem
idem
ÎlI e lll

Yrij voor flll(leren met mesi

or muro

idem
idem
idem
itlcm
Uit sluitelld

idem
idem
idem
idem
id em
\I out en g"' ~
· idem .

id em

\·Qrd .. ~ 1000lioh liog

idem
idem
idem
id em
voor de

idem
idem
idem
itl em
dep!:t

zelve.
idem

idem
Vrij voor I\lIdc.ren I': onder
vergoeding

torn!!

idem
idem
id em

id em
idem

idem
idem

id em
illcm

~ragehUlg,

cl cn 2S" u April 1867.
!Ie cU lllrol cur.

(w. g.) 1'. SI'\"'.
\ 'nU f

c('II!lluilll'uti nr,ch rin,
Ilt n, jll verne rn ell t.!'.~t'(·rt·lari ..
BOOL.

N·.1128/15.
Anu tien j)irect cu r \'no Billll ellillu dl!ch Bestuur te Batavin.
Al ad ioeo. dell .l~. Mei 1807.
In voltloel1iug "nu u .... e m i~ i ... e dd. 7 l<~ebruarij jl.. u· . 2 1. heb
ik tie eer U W eledel Gestr. te berigl en, dnt. er iu deze residentie
geene woetlte gronde ll worden anngetroffen 1\311 particuliere n afgeslnan,
waarvoor de bevolking een janrlijk!Cheli hUll rachnt heeR. Etcyorderd.
Hij onderzoek i~ echte r geblekell , dat de gewoonte be:etnal, dat OIiOlltgonnen gro luien, op cen grouter " fatluId dan een i\ een ell eCII hltlvc
paa l gelegen \' . 1\ de deuft,' , c \'e u .Ie 3udere veilleu ... orden ~5Chouwd
11111 deesngronden, " "R nIUt de in ",ollera VR II :lIulere d e!~a. Reen gebruik
mogen maken ,Iall 111\ verkregen toeste mm ing .nu het dennbelltunr.
Zootlauige toestemmiug wordt all een " crlec ud t egen betoling in
geld dnn \'el l::eM befting in unlul1l ... RIl het geoogste prod uet.
Wnuneer geltl ge vol{lerd wordt bed raagt zulka in den regel cen
derde der "Darde \' 1111 het geoogstt', lenijl tie beRi ng inll1turlll w~e
derden daa r vnn beloopt.
Met. uitzollderillg Vlln bnruboe en rottAII wordelI \'811 alle producten.
die w o rd ~ 1I \'~rkreg~1I VDII de grolld~n in qU II~a~ie helli ngen gedaan .
W"unttr de g ronden op g rooter a r!tand d,," e~n en een b.l ve
pnnl zijn gclegen vau tie des~a'I!, is eell iegelijk bnocgd du rUIl
gebruik te maken %Onder voomrgaande \·ergu on iug.
Nog nÎmmt"r is het. voorgekomen, dnlli e be.vol.king schadevergoeding
heeft ge~iac ht voor woeate g ronden ftD lIgevraagd door pnrticulieren.
vermits zij het Gou\' ernement al s de wett ige eigenn"r vall den groml
erkent , dal daarmode 11111" welge vall en kan hand elen .
Door <le mededeeling \'11. 11 het bovenstaande hoop ik 11.1\11 het
verlRngen VRn U Weieliel Geltr. Ie hebbeu voldllnn.
Ue Resident.

(w. g.)

Plll·rzt)!'Or.....

Voor ceusluidencl arach rift.
1)c Gouvernemenb·accreill ris.
SOOL.

Ne. L898.
Aa.n de u Oirteteur vau Uiuncnlandsch Uealuur te Dalllvin.
Kedirie, den 6 du Juuij 1867.
O mtrent de vrang of de bevolki ng iu deze ru id elltie nanspraken.
en %00 ja welke, lDaakt op de aa nwezige ollon tgoo ll en g ronde n, heb
ik de eer het navolgenfle RI\II te t eekenen.
Aa ngezien de ter wh bestaande toestanden niet overa.l dezelfde
zijn, zoo z_1 ik de toetbaden afdeeliog!gewijze behandelen.
Over het ftlgtmeeo ech ter kan gezegd wordelI dal door de beyolking
op onontgo nnen g ronden geco aaospraak wordt gt'mRllkt. doch is zij
VUil meeni ng dnt die den Stnnt (Negrie) toebehoorelI , die dnn rovt' r
llaRr willekeu r kan belchikken.

In cic IIft1 eeli lig Ked irie word t door de he,olki ug «11 zeker uitsl uitend regt op gronden ell voorth rengseleu uitgeoefend, doch slecht..
dnn r w:uar de gronden in de nabijheid v:In bewoond e of bebouwde
st reke n gelegen zij u en lle g ronden t'1l de rtelver voo rtbrengselen nitot
iu groote hoeveelh eid aa uwu:ig zijn.
" '311I1eer een bewoner VIIII eeue den::a gelauik wen scht Ie mil keu
vnll voortbrengse len VAn den grond lot eeue Ilndere des~!l behooreude,
d3n betaalt hij c1uarvoo r eene zekere cont ributie (me,;)
Z ijn de grondel! ver vnll bUo'Oomle of bebouwde sIreken ,'crldjdercl,
1.00
bijv. va u het gebergte iu groole bOi)..'l('hen, of l.ij n cic \ oort·
h reugselcu ll ier g ronden en ook VIHI grond en iu den omtrek in over vioeli
te ,inden, d311 bepaalt zich het gebruik UI:lkeu "all de " oortbrengl!!elen
slechts iu heL vrngen VDII " erg ulluillg of in eene kenlli sgn\'e Mil tlr
bct roHcu gemee nte.
Op verseheillcne Jllantsc u, hoog in he. g ebergte gelegen en zee r
\'er wijderd van bewoourle of bebo l1u de st reken , kBu uit bo!l!chen
genomen worden WDL men verkiest, zood er ve rgu llllillg of kellui'l<Il"e,
O,'er hel olgemeell doet de bevolking in cic tlftleeling T oelocng
Agooug, met uitz.onderiug "n u die op het gebergte \\ïlli., dut vu
vnn de de":\', gelegen, n:mepntkell gelden op rl e nuontgonu(,11 gron·
den, hetgceu is toe te !chrijvell aall de o msta ndigheid, dat de bevolking
Ban de Z uidku!L uict.s uitricht en weioig of geen sAwahs of legal.
"clden benrkl en zich liever vergenoegt met het geen z.ij uit de
bO!!Chcn t rekken bn ,
Men hll dit nemen evenwel niet al!! n:lnspf!l:lk doen gddcli. ma:'if
"'cl beschouweu ols een ,'c rregftAud misbruik.
Aan het Wi ll i!!gebergte, WRar behoorlijk d el'!!o'. gdegen zIJn eu
de bevolking in het bezit is ,'au !!lul'ah's ('u tegnlveldell, Iloet zij
daar ook: die aansprnkeu uiet g elden, welke dali ook op uit ge·
bnJICcrd zijII. Immen tegenov er BAuspraken slaan vl" rpligt illgeu of
bclnsti ngc lI, ell welke vc rphgtiog filet 110 op de bevolkiuJl, die tich
hier ell daa r de \"oortb reug!!elen van het. wood toeëigent ?
De bevolking hierin legen Ie ga:au , zoo lang vau d ie g romlel! en
d ie voortbrengselen geen gebruik wordt gemaakl. zoude tot nieb
leiden, maar haar dientenge'f'olge reg ten op den grond toe te keunen.

"I.

~~mte~\e;~et ,,:~eu:;~~t~le\"nooi~;~:t~:~:,~~~:jkN:~:rïBI~~8 o~k ~~;
regt gar op de bo!!schen cu deu grond.
De Regeeri ug heeft dit stelsel bij het boschreglement (~tatl l .. bl:ld

1865, ne. 96) dan ook uiet gevolgd.

lu de afdtelingen nerbek cu Hlitu word t door rle be'f' olklng gee n

~~:ke:8~r~:d,aa;etsl~~dd:o~~I~~~:~u~~ne~~~;1 :If' :;!~e:r~~ll~~:O~:~t~
en winstgevende gewl\ssen gevonden worden .
\\' at nu betrefL heL beding door de bevolking vl\ n 8ch:sdeloo telling
voor 1\811 pn rticulie ren afgeslftne woeste gronden, zoo be.stAnt die
:..l1een bij ve rzoeken VO II regt VRn opt!t:tl op kleiue stukjes g roud
in tie IInbij hciri der d csSR'!! cu moet. 'lulh. 1J8"r mijne Illt'euing. mef'r

6,'

word ell M lIgcmerkt nis een uitvloeisel vnu het. bepnalde bij § n I,
(Stnat.sb!nd 185 , n". OS). d,," wel nis ceu gevolg U i l het. belie f "I\U
regt d.t de bevolking op bedoeld e g ronden zoude hobbelI .
Ik heb de eer het. vorcuslllnnde te doen sLrekkc ll iu vold oelling
t\au u we milllli ve vnu 7 Fc b ru ll rij j l •• UO. 2 i .

Oe Rc!'id en l,
(W'. g.) 'lAS DEk KAA.
Voo r eell sl uidend afsch rift.
De Oouve ru emeul s-sccrc lnris,
1)001.,

[ \'oor hel vervolg deu r publÎrntie, ,.-i e Serie E.
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