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[De iu J 83 overiedcli regen&. VRII Pasoe roen n drukte zijn "'0011]
met. Idem op het gemoed, om nimmer wnringien.boomcli (wariugieu
koeroeng) in het. middt:n VDn den I\100o-a10011 te dnen planten , omd,."

dit regt. nllUIl toekomt.

'I""

Uil de VOr2teu
Solo. Ook in dat. opzigt.
"'Clllcli zij D. vaden wilJen volgen, mall f 1111 zijn"
vad en dood we rd hij door den Re.!ideut o'tcrreed om wnrillgicu·
boomen iu het. midden un den Il looo-"Iooll te planten. De RegclI!
kOIl dien wil niet. wccntrcveo; mnar ouder een volgenden Re.oirl e ut
deed hij die boornen terstond omknppeu.

)ulIl de ZOOII den

U. Ui" :
llAbnrl Kediri, uitgave v. d. Ilroek, 1902, blz. 22.
D e waringin·koerocug heet. de wnriugiuboom midden op de 1'1)0011·
:1100 11 geplant eu is van een hekwerk omringd (koeroeng).
'ilecsll'l l iilnAIi er I .. ee, eeu z.g. ffiAlIllelijkc eu eeu vruuW'elijkl'.
11i17.eIMe ",inclt mell lhnus nog ,·~CI voor regentswollillge u.
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If oednuig ill de ARrd "ftll het grolldbeE"it op Java? Konden ..-ij
op rlele 'VrIlag met een .rtikel uit eeuig ,n~tboek der J.V"IU~ II 911l~

woorden. dat zij n aard bepaald

til lII\u .... k:eu rig

een eind gemIllI kt ruw de Otlzekerbeid cn
hebben wij dMtU aar gev raagd bij mUIiDt U
en wetboeken der JURnen. Zij hebben
f"~o I sch reef daaromtrent : .. 11,. heb de
meer malen geleten, maar lIergens vond ik

maakt omtrent den eigendom van deu

beschreef, dali

'lt'lUC>

den 5trij.1. ~faAr Hrgee rs
bekend met de gellCh rirten
dnt. uiet kunnen vinden.
onrlerscht'idellC wetboekl:u

du rin cenige mddillg geBij vervolgl echter

g t OUf... .

ieh verde r : NA nngal'lnde lJet regt der eerste ontgin ners vind ik . in
het 44' 10 Il rtikcl de r Hall{!ger Sndoso of bet wetboek der tiell manlrle',.
het navolgeude vermeld. Indien eeu onderdaan vau deu "ont, Tijang
S i ti doeson (landman), het mogt ondernemen. een boschlaud, berg.
lond, vlaklalld, moen igen groud. or eenig auder land te ontginllen,
en huizen op heL outgollllen Innd te plaatsen, or gewone rijle.veldell
ur legl\lyel de u u f it:h allde rs daarvan maakt, of zich "I!I eigenau VRn
den g rond opdoet, maa r !lil verloop VRU drie Jlliren iemand opkomt
en voorgeeft. dM het outgonllen boschlaud enz. hem toebehoort, CII
deze daarover bij het geregt komt klagen, ZAl zijn klagt niet wo rden
",angeuomen . Doch indien iemand .. 66 r heL einde vau d riejarell dur·
over komt. Idagen, zn. 1 het gereg t, de talnk dMlelijlc lalen onderzoeken
iu de doeaoll (deea), bij de mODljopat rnolltjogang&ll l (de vij f IInast.bij
gelegene deun'l) e n bij den rhedi (eell loore. van ommeguude regter,
die meL de poli ti ezaken u" l' erscheideue di!lt rikteu bel ut i.). l"dien
de rnon ljoplt·montjogan~nl en de rhedi ve rkilren , dBt. de grond Uil
t1el! ontginner toebehoort. znl die zijn eigendom blijveu, en ui I\an
hem, d ie aanspraak dna rop gemAakt. heeft. een IllUIr omll""dighedell
geë\'euNldigde boete opge legd worden Doch indien de monljopllt..
lDo nLjogangul en de rhedi verklaren. dat. de ontgonnen grond toebehoor t ".u hem, welke "Ilospraak dARrop mnakl, zal die :tau hem
wo rde n toegekend, eu ZAl ,Ie onwettige olltgillnfr "'' 11 de opbrengsten,
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die hij bereids van gemelden g rond getrokken lieert, eCIi derde gedeelte uitkeereu, en zal hij dnnrenbo\'cn in een boele ge~lngcll worden,
die nARf omlilludigheden ditut. geregeld te worden. _ Uit dit nrtikel de r Haugger Sndoso blijkt lilzoo, Ilat. het Java:UI!!che regt den
ontginne r van wotslen grond

het. du u rz11Rm

bezit vlln tiju ukker

verzekert, indien hij dien blijft. bebuuwclI, ja ook da n nog. ala hij
dien geruimeu lijd onbebouwd heert lalCD liggen; zoo ItlTlg, IIIl.melijk.

nis geen tweede ontginner, Milder dat de eerste iu dien tijd 'lij n
regt VI\O ontgillning liet. gelden, elien wrder gedurende drie volle
jaren heert bebouwd .
.Eent !lil verloop VBn drie jnren gant., ill tint gevnl, zijn regt "''''11
eigendom, op tlieu grond, 'foor hem verloren 1:11 op {ilm tweellen ontgilmer Ol'cr, De ontginner moet cehte r, slechts de ,hie cente jaren
vrij van belftsting, dnnrna jnnrlijks a[m zijn vorsl, of 11IUI hem wleu
Ilat land door den vot!!t in leeu is gegeven , ecu pBeb~scbat opbre ngen.
l)cze zijn de "I gemeen hecrschende begrip)lel! der Jnvnueu omtrent
on(gillning eu daorop gegrond eigendom VBO l:au d, wel niet beschreven
in o ud f!' wetboekeu maar ru stende op Iie nloude. stldcrl onbeugelijke
tijdeu beslnrm bebbende instellingen des louds. 'Vij Il'lell lhans lIog
eell onder frngml'ot volgen, dnt de regtelI vnn de n eersten ontgiuner
1I0g vollediger en nader bepaa lt, cu Ie Soemkarta is z:\.meugesteld
lIaar de gegevens VRII deskundige inhl.ndeu. volgeus de aloude gebruiken des Illllds, "De mn", die door ijver, olllieruemingsgeest of
!lndere vermogens bovelI zijn medeburgers uitmunt, hel. eet!lt volk
ve~lmel t om nieuwe \'elden all/l 10 leggen ell een dOfp te stichten.
is het hoo(tl die r nieuwe gemeente; ook bij verloop vnu tijt! worrlen
zijn afstammelingen rloor de oudilleu d~ volks tot rlorp!:hoofd "cr·
kozen, en deze erfelijk beid k unu en .....ij bes:chouwclI als die adelrlom
\\'SSfVan de heet Boncher D'Argis gewaagt, en dicn hij. voor deugd
en verdieuste, als adel in de mantschappij zou weuscheu iugevoerd
te zien. _\.Igemeen wordt de stichter vnn zoodnuige de!:u bij tIe ,Invnnen 'l'jaknl babI of ook wel 'rjoekil of Venllnm genoemd, en hij
zoowel nis zijn n.f!t:lmmeling~u, die hem in zijn wanrdigheid V:lIl
t!orpshoord opvolgcn . genieten de volgeude voorregten .
.~erstells, de opbreuglL \' 11lI het vien1e gedeelte der velden :
ten tweede, de opbreugst vao de Penglldjih or Tadas pe ring;
• teu derde, de opbreugst VBU cle Njagak-pnl w:a amBn ullcell ouderwafpeIl zijn %.oodsuÎge persoueu, die geco deel !Iemen 8an delllsmi bouw
én dus geeu grondbelastig voldotn;
teil vierde, de opbrengst V811 de Pakeppel;
teu vijfde, de opbrengst bekeud nis Storno of Srono, zijnde de
huur van velden, die door de dorpsbewoners niet bebouwd kouden
worden en dllartoe Ran vreemdelingen werden nrgesta:\Il, erl nngcDfle
hij, behalve deze Sromo. ook lIog eeu zeke r gedeelte vlln de n oogst;
:l.ooveel als bij de verhu ur bepanld is;
(en zesde, de opbrengst der 1)oekoeh'~, gehuchten, in de lIabijheid
lier moeder-dessa, door het. omhakkel1 vnu bosgohen en aanleggen VIUI
nieuwt' rijstveldeu gellticllt cn nis omlertlcelell dier deua b"chouwd,
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De eerste d rie j:n cLi behoe ven do on lgi uuera geell belllSting 0"" het
hoofd op te brengen, nn:HlJ:I moeten zij echter ~en zeker deel der
opbrengsten nnn hem afetnfll!:
Ook heeft hij het tl'g~ om ioderen Illoegtijd de gallsche bevol king
voor ecu dng op te roepen . om zijn rijsheldcll om niet tc beploege n.
'J'erl'P ij l zij ve rder verpligt Î!I, 01Jl de pachtgelden op te breugen en
de heere ndlClIstcll te bewijzf'II, door zijl! vorst ur fhem, lccll mlill lIog
bijtou der von hem get'.seht
Ui t het tot h iertoe gezegde hoorden wij alzoo kortelijk zamengevat ,
dnt, volgeu8 de nloudc geb ruikeu vall JavA, den oulgiuDcr belnngrijke
voo rreglc u vf'r7.eke rd w:lrCIJ, neveu " nijd om vau nlle bela.stillg voo r
de ritje eerste ja ren, he l erfelijk bezit "tHl de OlitgO UIiC U lauden,
teve ns het errregt vall beJn l1 grijke inkomsten dnarv An, en VIUI het
bestuu r alJJ tJessnhoord datlro\'er, ind ien bij !llechts zijn jan rlijkaehe
pac ht beloalt; alleen dn ll vlIn Zijll likke r te onll.utten, ind ien het
blij keu mogt. daL d ie nog geen drie jlmr door hem bebouwd, dé bezitting \':UI ecu \"foegcr eigeliABr ii!', or wanneer hij zij n )lacht niet
vold oe t. 1)nllro m hleft de atichlcr ,' n ll hel kultuursleisel dnu ook Ie
rcg t' gezegd: .. Al en heert Ie ol1 rl'gle beweerd, dat de J Ullnu g eeu
denk beeld bezit vnu hel regt \R U eigendom o p !Jeu grond; volgens
zijn beg rip, strekt zich hel regt \' I\U (lell Souverei u op een bebou wd
s tu k la ll<l niet. ve rder uit, dRn tot het heiren vau hel aandeel, dnt
hem volge " s de "daL (gebruik) toekomt. of tot. het ben'Men vn u
den bezitt e r met eeue opellbure dielIst, nnn de verschuldigde aeha lting geëve llred igd ... IJl\t dit crrregt VRII bp7.i t, inkomsten C II geUig.
zoo voo rdeelig. hoe geëerbiedigd ook iu den aanvang. Inter alle n ~l.:efls
min der geneht, verkort, eindelijk geheel vert reden werd. zR I wel niet
ma nd bij eellige keuuis der gellehiecleu is VBO Ja\'s, vall het despotisme.
<I nt danr eeuwe n Inug deu ~hellter vuerde, betwijreleu.
[11
de uitgest rekte la uden \' UII middeo- J nvf\ is bet IOlldbezit
koll ekl it-f: niet de boer is dAAr. gelijk iu de Rodere gedeelten ,
bezitt er va n ec u eigen :lkker, manr alle nkkcr!! behoo reu Ra n de
d CSI!n, Rnu de gCl1letntc. ~:II niet allc:cn de "kkers. ook de wOe8le
g ronde n bi ll nen hRre grenzen gelegclI . Die t!CII akke r \'oor zich
wellscht, moet eerst burger der deaSll ziju. Alleen d:lII kU ll uen
vreemdel i ngen of mellschen uit IIl\burige do rpe n ze ter bebou wing
burcn. wnoneer cr mecr I\kker! zijn, dl\u de burgera of bewollel'tl
<l er desu behoeven. Alle bu rgers hebben gelijke regien vall bebou wiog
0i> die a kkers, Dn:l rom geschiedt jaarl ijks een heruieuwde verdeeling
dRarvan oude r heli. Zoo wi!~elell ook: de mee.r or minder vruchtbare
nkken voor de bebouwing nf, en erlnugt ieder zijn regt mnlig deel.
De verd eeling gel!chiedt bovendien in algemeeue \'ergaderiug der
belang hebbeuden. ouder leiding vnll het tlorp$1100fd, ziju ndjullkt, de
kebaja n en de o ud$teu. Een ieder O U t.\'flllgt ook URAr zijn rang en
de meerdere of mindere lastcn die op hem rusten. ll et dorp.hoofd
(hak kel, loemh of l'etingi) erlang I het groot!tc neel; dMrna komen
de leden \'I\ n lH't dor p!bestuur, ven'olgens de boeren, die gewoOldijlr:
ill twee kll\st'c il worden verclef'Jd.
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VeitigelI zich Yrccmdelillgen iu de elel'", doordien zij er in huweu ,
or om audere redeuell dnl\fheen komen, co deelelI zij in de I/\Slell,
,lnll deeleu zij ook nnn toudl in lil' BHe r~. lJ cbbeu jOllgeliugen uit
de duga dien leenijd bereikt dnt. zij hun deel iu de dienst or de
lasleu der de'M op 7.ich kunuen IICIIl('IJ, dali hebben ~ij ook IUlu!p rank
op huu deel in Iie aHe..,. Bij cic eerat\'olgendc jurlijksche I,'crdeeling
hebbelJ beirlen tInn gelijke rcgtclI met de oudere bewonert', CII moeten
-dezen, iudien er geeue nkkert! meer over zijn, ieder eell deel v311·de
ounu e miue u, or onhlwgell zij ee ll kleiucr dan lu het "orige jn\'lr,
opdat de nieuw bijgekornenen ook hUil deel erlalJgen. Alleen dali,
.aUllee r de akker dnardoor te klein zou ,vorden, om het noodige
onderhoud VOOr ieder huillgeziu op Ie le ~'ercu , vindt die ,·erkleining
niet. pinats ; in dut geval lIIuetclI de lI ieu \\ elingen en tol genoegu melI
ouderdom gekomen jougelingclI - nu ook niet IIIet de anderen
gelijkelijk iu de laden declelltle - WAchten, tot cr akkers bcfchikban r
ko men, zoolaug moelen zij up eell andtre wijze iel hUil beslaAn
voorziell, helgeeu zij gewoonHjk doen , duor ill de ua bu rige dCl!~I\'jI,
die roper akkers hebbt n da n zij behoe\"l~u, eeu te hureu, dat zij
. merapn h noemen. In zulke deulI'" tlie meer dnll genoeg tikkers
hebben, en waM du.s ieder dfl!!amaU t'CII goed ell grool 8t uk grolltl
voor 1icb kiett!" ka1l , blij rt de jaarlijkache verdec1illg, met ouderlillp
goedvinden, achter. Zij iill daRt niet lloodig, Boveudleu i" het voor
dell boer, oln veul rrdclle n, zeer wenlchelijk, tijn akk.er die goed i.,
blijveud te kUllueli bezi llen. VIUI d"at dnl het meermalen voorkomt.
dat bij in zulke dc:!!tI's jnren Inug in het bezit vnu diellzelfeleu
likke r blijrl, ja rlnt uie l!\ter ook op zijn zoon ove r~l\t. l)e "er·
_j. cling blijft. echter, ZOG(lt. (11.' omfltand igheden die lloorfzakeliJk
maken, wel en pligt.
'nIBIiS \ll'ordeu nlzoo de rijstv elden , over jiClllisch de bevolking {Ie r
dessn, onde r zoo velen "erdeeM nlll danrop voor fleu arbeid geschikte
mnnlleu aftllspmftk kUlilie o lUak eu, eu ook de !luten eu dieu~tcil d~r
de!lla worden gelijkelijk over die Ilil en o m g~!! 1 9gen. \'roeger, volgeu!<
de oude Javnallsch" StIRt, wa' dit Ci..·hter zoo niet. !Je \'ehlen wer~len
toen slt.'Chl.! verdeeld onder een gedeelte tier werkb:lteu, die, als
snwllh .houden eu dasrdoor tevens de ulle~1I or lJep:.nld dieufitpligtigell,
It'sikep's. werden grlloemd.
AIlII ieder sikep W8S eCII helper, djeloe-Inuh, op ~ ij d e ge!lteltl .
\Tereischte de dieust der IIcge.ri soms echter meier ID3nllell, d/lu uil
de sih!,'s koud en gevonden worden, dnn m ~ste n deze helpt!tf opb e(len,
om heL gCHnagde Illlntal voltallig te mnkeu. D e opbrengst. dcr nwnh'fI
!loeIden xij Inet de likep'. omllaL zij die lOet en voor heil hebouwdeu .
Werden hel volgend jn3r de ~a;vtl h 'l opnieuw ve rdeeld , dnn traden
de sikep', ar, cu werden uit de overige maUlleu, .. kerik 's ... gennnmd,
lIieuwe ~ik ep't', sawah·houdefll eu bepnald dien~tplig~igeu \'oor dAt
jllBt gekozen. De djeroe-t!ftwah hftdden dM de kcu., om of ook
sikep te word en. of bij del! nieuwen ~ikcp hUlluc bel rekking te
blijven vervolgcn, or voor dnt jMr, met de Il fgel redeu ~lIkCI)'~. (luk
tot (lell staud VftU kcrik', weder te keereu.
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TuL de kcrik'lI ut!hoordclI Rilt", {he geetl fJlkep of djefoe-uw.h.
ook .. pengilld oug" genoemd. wIlren. Onder hen werden ook de 88Ukomende j ougeliligclI .. perdjuktl'!I" ge rclceud. Zij werden nl! \'fije
011\1111('/1 be&:chollwd. NiCL d ceh: ude iu de voorregtelI, in de sawoh'!

der de !~B, hi even zij ook verschouud vau hare lasten en dienste n.
Alleell in enkele g~v ull ell van bijloudereu nard, bij "goegoer-goenocug .. ,
nlgemeeue oproeplug, wn uneer de e 11 or andere omlltnlldigheid meer
'A'cÎ'kba re maUIl CII fl ood7.llkeliJk mnakte, dnn de! likep', eu djtruc',~ownh konden opleve ren, warelI ook zij verpligt op te tredcn. Overigens
""II ren zij vrij. bewerkten de lIaw8h 'II tin loernh'lI, huu rden die iu
hUil dCI!I'O or dRnr buiten, cn betaaldell eell belasting ieder nnlt ziju
vermogen "" pengawangawRIIS" genoemd. Zij ontgonnen ook som.
boaeblnlld , in welk gevliJ h Uil, IIeveu! de drie 'folie jn ren algeheel
Huchtgehruik rlnafvRu, ook (Irie jaren vrijstelling \'811 den .ta lld al.
si kep ot di en~ li'liglige M",ah.houdcr der de~ A wullen toegestaau.
I) nc vroegere ulldtnt'heiding der werkbare mannen cencr deun iu
sikep, dj eroc-!lft.wah or peng indong en kerik, is bij de nieu we orde
vall 'Zllkeu opgehoud cu, ril all ell ziju daaroncltr. altha1l5 dur waar
zij geheel ten nitv oer woril t gelt'g(l. hetgeen echter 1I0g geen zill"
ovenl het. geval j •• !ikep'a, dienst- en lJel/U!lfngpligtige ! sl".h · bouders
or IllndoouwCrI. li et. !prtekt VBn zelf, dril lIeveus hen, althans ilJ
flelligsLirs g roote dCS!!a', nog allijd ook dezulke u gevonden word cn,
die ceuigen hlloucl el drijvcn or eeuig IIUl bftcht. uitoefe nen .
Uil gemeclltlChal'pelijk ","'ah·beli l. volgelll de aloude wo evt n he.dcllre.,en huil!.houding clcr de!!ll'~, bestond ook vroeger in de MOIl Ij ollegoro-laTldell. Eu hoe ook later, tloor hel. dtllpolisme vrlll hUil
vorsten eu grooten. verscheurd ell vernietigd, gt'l ijk wij hoorden, loch
blee f het nltijd lIog voortleven 111 de herinnering rI~ volk., jn witt
het zich ook. hier mf:'er dur minder. DOg Ie ht\lldhllven, otndnl niet
nlle gedeelten iu leen WBfen gegelft!!, or .ndcre def'len, \'er van de
hoorrlplaala grlegen, minder \''''' het geweld det vonte n hadden te
lijden. \'nn daar. dut zich. bij dc overname der Ml)ulJouegorolandell,
Ilie vroegere orcle, dnl gemeen~c1ll1ppelijk bet.it. echler volgeus de
uieuwe or gouveruement:!J regeliug hen'ormd, spoedig weder berstelde.
Doch waa rin .Ie uit'uwere of de gon\'ernemenl.$ regeling ook onderscheideu moge ziju \'IW rl e uudere ot ,Juaaulebe, beide zijn daarill
geheel o vereenkomeude. da~ de S3 wlIh'!J worden be--cho uwû abr de
bez itting der tI~a, or til' gemeell~ b .ppthjke beziUiug vnn hnar be volking. cu daL de werkbllre mnllnen M r de..~ - \' roegerbij orwi!!!!elillg,
IballS nllcn te ge lijk - regtlDntio't! nnn p",Rk kuunen muken op teil
detl dBfltvl\ n, mitil: ~ich verliligt~lltie om voor hel vruchtgebruik
ook te deel en in de IIl"tCII el. dicll.~teu dl"r de~..... ZIj zIjn alzoo uiel.
gelijk ele boeren uil de Sueudrtlllllllcn ('11 de beide d1t'C.!Il oostelijke
tesidelltiën \'nn J IIV R, er(bezitieH. mel hel regt Uil verv reemdiug t'n
erfvc rmllkillg bUllu er !!/lWflb'!!. mnnt sl~ch l .t \'fuchtgcbrui kers "oor teil
jua r, om zich dn:mll\ weder ten Audere ~wRh toegewezen te zieu.
Alleen o m ~h\lldighedc u kuuneu hun eCII IRnger vflIchlgeh ruik daa rvRn
Inten, som~ VR" jftrcn 1'010' tot in cell volgeud getllachl; mAar om-

slalldighedell kunuell ze hUil evenzeer ook iede r junr untllt:mou, 0111,
tot. het. gemeclI!ChnpJlelijk bezit \\'edergekee rd, Mil een ILlider ter bebouwiug of vrueh lgebruik gegevell te wordeu,
Het onderscheid tU!8cheu beiden bataat. du! lIiet nlleeu dnariu,
ctat het bezi! hier kollektief don r indivitllll:el i.: mnsr uok daarin,
da l de boer hier in den regel slechts vruchtgebruiker, pachter VfHl
zij n aawah voor één jM r is, en draar voortdurend vruchtgebruike r en
bezitter voor zich en zijn nn\comelingl!chi'lp met bet regt vlln ver·
vreemding, Dnorin echter "ijn beiden gl'lijk, dnt zij, hier wel in dcZcu
daar in geuen vorm, ml1ar IInA r een zelrden mnalstllf belnst zij n, eu
dat deze belslltillg ui et persoon lijk mllnr Iflndelijk i" dat. zij rust op
eu voortvloeit uit h un eawnlt·bezit. of ' Huchtgebruik,
IuLuucheli word", in weerwil vnu dit zoo algemeelJ kollektiefsRwnh.
bezit in Midden·Jova, tOf:b ook danr het illdivirluëel bezit van land
gevondeu. De plek loch in de de !Ia, \mnr de boer zijn huil! heert.
gebouwd, ziju tuintje zich bevindt cu ziju \'ruchtboomeu .!It:1.31l, is zijn
erfelijke b~itljng, die hij ook desyerkiezcucle geheel of gedeeltelijk
kaD verhuren o( verpanden of ve rkoopclI. Ook do woeste grond, die n
hij ergens in ecu bosch or i n het gebergte ontgint, ,",'aa r bij droogc
rijl!Lveldeu, "'gogo ..... ftlullegt of aodere vruch ten teelt, blij rt zijn erf·
bezi Uing tl ie hij eveuzeer vervreemden kan. Ue t.:lgnl3 wordeu ook
lIid gelijk de eawah's verdeeld: iede r behoudt de zijlle,}o:n indien
hij, lIe\'l'lll de III\Wob'lI dllr de!!R, HieUWt! IlIwah', ontgi nt , za l hern
ua. d rie jnren van ulgeheel vruchtgebruik, hd verder regt vnn beo
houwÎllg dall.fI'au, voor zich en zijn IIl1komelingschnp, door het. de!l!a·
be!tu ur ook niet bctwÎst worden indien hij !!Iecht! de dnarop rustendc
belneting voldoet. "ft" d:t.ar dnt ook iu de ue!sa's \'nu Intereu nnnleg,
de ontginuers ieder hun eigen deel blijven behouden. Eerst. do n trau·
ueer zij IUllati! zijn i n de voldoening der helast ing, verva lt huu
erfregt eu worde n die s!l,wah's met andere, als gerneeuechappelijke
deasn· beziltingcu, vereeuigd en gelijkelijk ouder de be volking verdeeM.
Mell kSIi vragen : hoedunig is dc aa rd vnll dat kollekt ieve van dat
dessa·!I:Iownh·be?il iu 'l1 iddell ·Jna? i k geloof, dat op die vraag eeu
kort antwoord kan gegeveu wo rdeu. Het is vuu dellzelfden aa rd nIs
het iudividuëel bezit ill "'cstelijk CII oostelijk Jau, lmmers gelijk
danr den boer, iu weerwil vun zijn erfregt, ziju mtw"b'g door dell
souvereiu of la udheer lI'ordeu afgenomcn, iudieu hij ophoudt aBn zij n
verplichti ugen jegeo! de ....eu Ie voldoell, zoo zouden ook aan het heIluu r ~II de bevolking eener deSll\ de !nwah'! nfgenomeu wordelI,
het beltuu r en de bevolking zouden van hn:lr bezit Outzet en door
aude reu vervungcn worden, als zij nnlatig blevcu i n de voldoelliug
hunner verplichtingen. 1k weet. lIiet or het ooit is voorgekomen, eu
het zou ook wel een uiterste maatregel zijn, IMar mij dUllkt. het
zou ill zulk eeu gevnl ecn even natuu rlijk ell tCIl laatste noodzakelijk
gevolg VBU dc?elrde oorzank wezell, zoo wcl voor dCII de~sn·bezit.tc r
(!Iechu een IInam voor vcle ' sawah.hourlel'!l), nis voor den enkelen
sawah.houde r.
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Voorman Is ... • behoorrlcu de rijtLYclllen

tl.UII

een zeker

gelnl von "sik ap'! 4' in iedere de~l':a, die dnnriu ongelijkmalig w:trell
l ver] deeJd!
.
De overige bewouer. WArtlll verdeeld eu gNuulmd al, volgt:
1°, ".ik:a l'''', 2°, ... kramlul M of "' pcugÎeudfHl ". S', .. pelldjobo .. en
4°, .. morolmlti ... A.rgaande op de bij onderzoek \'crktegeu opheJde·
ringen, 'Zoudeu deze vier benAmingen zich het guoegelijkst laten
uitd r ukkeu door de \'olgcllde woorden : 1', gevestigden. 2 u. bezorgden.
of verborgen hulp. 3', afhl\lJltelijkeu en 4°, kring dor bejanrden .
Oecu ttndere, dali de hezi'krl of g eërrden VIlIl het bruikregt OJI
,10 rijetveldcu, werden H!ikap .. geul\I\llld. I)"t regt ging over YUII
dou vader op den oudeLell zoon of kleinOOD, en Lij ont!leulelli, vnll
eeu :llIder, op den schoom!ooll, deu man \"11.0 de oudste dochter.
Ook kou, bij gebreke vau die allen, de weduwe \"Ilon dco ,uikapH
de outlste levende dochter, h('t br uikregt bcho ude~l, mits voldoende
o~n de "erpligtillg der behoorlijke bebouwing.
WlI.llo eer de bovengenoemd ... betrekkingen Yfm den .. ~lkl\ ll" met
'Zijnen dood ook geheel nitge~to rvell be.,ouden "orden, dnll tent
ging hel dorpsbestuur O\'er, om O9'('r he( bru ik rt'gl ten behocve van
een uuder persoon. Ie helchikkell , en de keuze viel dSII gewoouIijk
op zood3 nigeu 1"1!eds :&uuI\'ezigclI ..sikap", die bij de meellte middele ..
lot bcn rbcidiug. ook de uitgeb reidste ramilie te onde rhouden hnd.
De "ei kIlP·!J . werdeu beln!1 met al de ncgcri-wer kzsnmhcdell,
welke 1\411 het dor p werdeu opgelt'gd, ell die builen het dorp verrigt
moesten wordelI ; geelIe lIegeri-dieuste u werden door de lUIdere lIhllldeu
buiten de des!ll1 verrigt, dnu wnllueer het aAnt41 "eiknp'... mogt
Ie kort I!Cltiete.n, in welk gevnl, ouder den lI:tam van helpen. zoo veel
Il00tJig, penonen werden genomen uit deu stand Itu " ptmgiend:IoU'.".
Ile .kramftnall's. or .. pellgÎcudsn'lI " wnren de penollen, die in
dielIet V811 de .sikaJ)'" ,Iollden , mecslal \"':'lll (le~e st8nd te z.'l me'O
gesteld uit. de gehuurde liedcu, cle zouelI, M:hoontonen en andere
nnut bestanlldeu \'nn dc .. siknp's .. , en !tOlldeo alleen ter huollcr beschikking, l':ood41 zeJrs hel bestuur hUllue diensten niet vorderen kOIl.
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"pclIgiendau' .... ge't'oudcu i de belooni ng VR II dezen butolld gewoonlijk
eeu derde of teu vierde gedeelte VAn de opbrengaL VRU het doo r

UIt.

hen voor den .sikap .. bewerkte
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''"""oneer eell ..,krnma nan .. of "pclIgiendRu ... voor eigen rekening,
woeeL Innd ontgonnen cn toL rijstvelden gemuk t hart, dan kon hij
in dcn .IAU(1 der " .iknp'lI " word en opgenomen.
Ue " peudjobo'sIt' waren de onge huwd e jonge li eden, ~OOIlS VDII de
twee bovengenoemde Blanden, welke beide Ila nden h Uil het onde rhoud
gueo. H et dorps-bellunr III,d over dezen derdCIl stalHl de vrije beschikking voor de dienst. in de de8!a. Door bet huwelijk kOIl de
.. ~ndjobo .. o vergaan tot den stand der . kmmn oAu'... of _peng_
ienaan·. .. .
De vierde of laalde etand, ... morokoki .. , belltoud uit de ouc1e
nfg~l~e rde meollchen, d ie geheel door hunne I\3.IIVerw811 ten ollderhouden wercl en, ell d ikwerf al! randslieden werde u gebruikt.
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Indi eu het Y&:l r ia - cu hiernnn 'Ul "'el niet get.ij! Id "'ordl":l1
dnt ,le ondeugfleu en gebreken von een volk, z.ijlle %wakhc(len cu
zijue hArt.l ochten, zith mr'piegelell ill zijuC' mild"den, dali kan lid
geeue verwondering bn ren, dt'lt bij cene Irmdbou'Kcnde bevulking hel
grondbezit en hctge!!11 danrnu'de iu \'trband alnni, de n"lIl~idil1g i!"
tot . ele wOflillgeo, tot veel IlmCbn re hillldcliugeli.
Op Madura oolstau t OT cr ht't beût val! IIIlwftha 1IH'lIiglOl\!Il iwisl,
die uitloopt op moord of doodslag.
BraIIdalichting in sU lkerrictluineli heerl !!OlIlwijlll.ll hel groudbezit
lot oonaa k.
•
De onlusten În TaglIl gedurt' lI de 1&66 wnren hel. gt!volg V:l1I
willekeurige beechlkkillg uver gnlJlllen ten behoeve de r suiker·
kultuur. (l. W. 224).
Lu Ualltum verloor menig t:urope:uUi bet 'e\'(!n leu guolgt' vuu
oproereu , die met hel groudbezit, hel heiren der be1:ulÎng in m\lura
euz., in verbnod !'tonden eu de invurdering dl'r milltitL .. , eCIi
soort vnu Vtl!"t, recbt 0V het plidiegeW'u, veroorzaakte cveUCCUli eeuigt:
jareu geleden eenen gevan rlij ken volksoploop in Bnntnm.
Ue opstand iu :Heklluie op het Inud 'l'nmboeo iu 1 ~G hrld In ctl c
hel groUil bezit tot oorznak Cl W . 369).
Bij het leerstuk vall ""t' rnieliug .. , .. beschadiging " of ... bedcniug ..
vuu oogsle n, plnntsoellcn (,UZ., behandeld in lIrt. 357 cu "olg der
Inlandllehe eu art. 350 der nieuwe Nederlnndl!cht ftrafwet ~J)tt.1t
hel eigelldo!llsr«ht op deu grourl rcue groote to!.
Vernieling vau gebouwen i. slrafb:\n r. al de dader wi I, 11.1 ze
aun anderen l oebellooreu.
H et Nrd. Strafwetboek IftfJt lI e atm rb03rheid dl:r Yernielllig (lf
beschadiging afhangen VIUI dc ,..etell sc h~lp des daders dat het vt'ruieMe goed het eigendom
:audereu was.
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7.00 heheerscht hel eigelld om.srecht op deu J:;r<.IlId eeu I\nlltAI
onderwerpen vnn hel .l!lrarrecht , zelfs di efst Al.
Ue Ned. IItrarwt!l wijdt eenige belaugrijke nrtikelen :lSn diefstnl
VIlII grint, zan d, aarde,
houtgewllt', aJ gevn ll el1 boomv ruchten euz.
(A rL sa, S I 5).
lndien dus uit een Ncderlaudsch oogpu nt de keonis der g roudrcehlclJ ,'au de bevolkiug voor deu strnfrechte r oum isbanr i., eveuzeer
i. dit het geval op JnvA, omdat zond er uilig juzicht. iu de begtippel!
de r bevolking dieoanng.",ode het vrij wel ondoen lijk i. juillte be·
palingen te ontwe rpen voor een laotal tr.fbAre hlludeliugeu, veel
minder om nis rechler een rechtvanrdig oordeel te vellen over de
IItnafbnnrheÎll der gcpteeg(Je feilen,
OllgeJukkigerwijl'.e i. hel gewoonterecht vlln dril inl:lode r 1I0g
weinig bekend. Allh!lll' wetenschappelijk nog l1i~t met de verci!chle
IInuwkeurigheid onderzocht.
~ne IlOgil1g um gedeeltelijk den sluier op te heiren, die de volks·
begrippen over het ianc1bezit. 1I0g bed ek t, i. zck.er niet misplnnl!t in
een ge chriri , 1101 niet zoozccr teu doel heeft , om eeue commclltair
Ic leveren V/tll het llllnlld sch stra fw etboek. al. wel om de lulaudachc
mantsch:t.ppij te IChdl!!tll, gelijk die zich uiL een aaolal.t ra fproceasell
,'oo r het oog ,'nll den strafrechte r vertoont.
Ue rechten. welke de [nlaodllche bevolking op hare grondeu uil·
oefen t. zijn menigmllal io verscbillende tijden Ilagegonll.
De uitkomsten die r IInsporingeu wa ren over het algemeen we iu ig
benedigelld.
Oewoonlijk bleef mcn na bet onderzoek 111 dezelftJe onzekerheid
,'erkeeren, wnariu men zich vroeger had bevond en of verkondigde
lIlell een stelsel, 'l. welk wo onbepaald cn ond uidelijk was, dRl. de
bestnaude \' erwnrriIlS VRn denkbeelden dIlIlrdoor .eeleer vermeerderu ,
(hlll \'CImiuderd "'erd .
Uoveudieo waren de door verschillende commiuien uitgeb rllchte
rnpportell "01 tegen Irijd igbeden.
Uan eeus noemde toen deu 'l.oogenaAmdeu Souverein eigeulla r vnn
nl de gronden op J ava, d:l.n .reder kende lOeit DIm de Julnudache
bevnlking rechten luc, ",'elke volkomen dllRfmetlc in st rijd wnrell.
Zoo deelt Raftlu iu zijue .Substance of " 'linute. mede, dat df!
Souve reiu, in ('u u het Cou verne men t. eigenAar is ,'aD den g rond,
VrnngL men echter, " "unit dil cigelldoD1!:reehL blijkt, dan gee r"
de Memorie \'all Raflles daaromtren t geene de- mill!le ophelderi ngen,
doch voert daa rentegeu (eiten nau, welke juist heL tegendeel vau het
vroeger verkondigde bewijzen
De Sonv""'in is eigenanr eu loch moet hij - zegL de ~lem(Jrio
het. occupa lie recht vlln den lAnd bo uwer eerbi ed igcu .
Hij , de \-Ol'!!t, kali non de inlnndsche Hoofden dessa's afstaan, maa r
die arstand geeft geen nuder recht, dan dat WOII belastiugbeflïug.
De iolllllder is geen eigeonar vnl! lleo door hem bebouwden groud.
IOn:l.r hij heeft eeu xeker recht vfln occupnlie (a ccrtnin right arilling
(rom occupnllce) ( Le v)'aob u, Uritache H eerschappij p. 1 8).
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Niet. oll een l{n flle3 CII zij lle rnadgc \'crs !Dunk ten zich U il d ergelijke

tegeus trij digheden schuldig, ook Doende l! noemt dan eClis deu Sou.
yerein d nn \fcdcr dcn Irllldbouwer eigcunt\r \'1111 dCI! grond.
In zij n bekend werk ... Slaat rlet Ned. O. I. Bezittingen, p. 104".
zegt hij stout. w ~g, dol. 'Mudeigendom ouder de J3\'IIUCII 1I00it bekcud

ia geweest.
Daarentege n wordt ju zijn reglement ter orgnnisaiie der Cheribou!lche
hand en iu Rtt. 3 van den eigennar der rijstvelden gc"prokeo. [11 nrt.
10 legt. mcn de ve rplichtiug anll clien cignllnr op. om de lurn h te
be'pl an ten enz.
Met de woorden cigen:.nr, bezit te r, eigendom, bezilreclll , enz. ""ordt
zoo wi llekeurig omgC!p roDgcu . dal hel onmogelijk is nntcgtLnfl. welke
bcg rippr n Oacu dels aou die uitd rukkingen hech t.
De H ee r Ellgelhn rd maakt hel nog erger en ~preekt zich in (o1~lIe
en dezelfd e ziusnede tegel!.
De opgezetell eu ,l er Preallge r R egellt~ch llp pell - zegt hij - hebbeu
... g rondeigend om, .. doch de regent of laudeigeulUlr InaL zich lOet de
sfl wahs nooit iu rl' ijd~chrirL \' . ~ . I .Iouuari, Juli lSG4 eu
Nov. 1 63).
D e: Gouverneur·GenerBAI \' flll deu Bosch scheeu meer o\'er te bclle ..
loL het de uk beeld. dal de Jav8311 eigl!Dtl.'lt II zijner bouwgrondCl"
In zijue Memorie, overgedrukt in de llijdmgell \'oor 'roa!·, Land.
en Volkeuk unde, leesL meu : ", ll.:,:11 heef" geheel teil onrechte beweerd.
daL d e J un llll geen denkbeeld bezi t \'80 het recht van eigendom op
deo g rond. Volgen!! zijn begrip ~t rekL zicn hef recht vnn den
,ouverein op een bebo uwd .,Iuk hlnd niet verof'r uit, d:1II tot. het
hefren van het :uu ltieeJ , ,1111 hèm volgeu<t gc.:bruik (adat) toekomt,
tot het bezwl\reu \"1111 ,l en be7.lller !nt't eellc opcnhnre dieusl
:lau d e verschuldigde ~h3ltillg geth enrcdigd ....
De Heer J)uijmller VUil 1'\'I'is:1 zegt in zijue verhandeliug O\'cr
art. 56 Hegeeriug.. Ileglem c nt. dat hij op de Vr:lflg, wi e f'ige unar der
g rollde u op Jou is, zoude Autwoorden ,,"ic msud ....
Het rapport omtrent de i!uiker·uquèlc " ItII Ij Sepl. I 67 spreekt
van ee n ... beziL or leeurechl .. der rijBtlnud eu CII ecn ollgclloc mtl
IChrij ver g eert zich iu eeue brochure o \'er het grolldt'lgelulolD. ver·
I!Chene u t e A msterd Am in 1&61. vcel mo ile OIR atl u tb I QlJIL6n.
dnt heL leclIl lelkl op Ja vu gddwdc is, of teil tni,,~ I t' i4!l:! 'l welk
cr op gelij kt.
Ov era l vindt mcu de meest uiteellioopeude slellingeo, doch - w3t
erge r is, een !\Rut:.! memorie!!, :Id'l'iezeo or vcrhnlld eli ligclI zijn
011 volledig, tegenstrijdig en geg rond op uitlntillgclI, die op zich :r.elvcu
wei.uig waa rde bczillell .
In vele ge\'ll11 ell wo rtlell d e termen .. bezit, " .. Lezit.rechl, " .. eigendom , ..
"' gehruiknecht, .. leenrecht," euz . zoo doorecu ver ward, dal het 011·
mogelijk ia uit. dÎeu chnos wijs Ie worden eu meLi na het doorlezeu
vnu Allc rl ic stu kken zich c,·cn wijs h'evoelt ab te voren.
Aleof de ver wtlrriug uog !liet. gro()L genoeg ware, ycrd iept: 1I ;.om·
mige schrijvers zich iu oud encheidillgcu t ll~c he ll dom inium ufile,
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domiuiulIl direcLum CIl iurlireclum, terwijl wed er lluderclJ, l.o0Rh de
hee r Keyzcr, hoogleetllat tc Delft, het Innc1bczit geheel ,.,ill ('11 vcr-

klrarclI uil het Mahomedl\l\llllcht: recht.
De heer Oe Jonge (De opkomst vall het. Nederlandseh gezng iu
0 .1 ) wendt zich tot het l:I iudoerechl. helgeen well icht. juiste r is cu
,'crkl:w rt. Illlt. tIe leef, abaf de so uverein eigenaar der bou wgroudclI
i~, strijdig i:J met de voorl!!c1lJiftcn der Uilld ocwettell.
Hel. meest uitgebrt'ide onderzoek IIfta f de grondrechten der lillaudsche bevolking op J a\'!l, werd iugeateld in I A67 en opgcdmgeu
110811 drie rcsideutcn.
Rel! groot. aantal vragen, :allen opgt ll omeu iu het zoogellaamde
IJ'N udrésum é ... , werden iu \'c r.chilleode defla's nau de bevolking
ge"leld.

Uit de aldus verkregen proceMenve rbaa l werden Inbell eu opgemaakt
en uiL die tabelJen zoogeul\Rmc1e résu mél!, welke toL grondslag
st rekten \' au ti l' in 1876 Ctl JS~O ju druk veriitheneu Eind rl!s um és.
Volgenl die I': iltdrélu mé~ i8 (Ic JavRnu geen eigenaar \'nt.1 den
door helJl geoccupeerden grond.
Hij bezigt wel de woorden II mili" ... en .. jMa .. om zijue g roml.
rechten nnn Ie duid en, mn a r wil daardoor geeu!Zills Ie ke ullclI geveu.
dnL hij eige ndomsrechten bezit.
Nonr zijne gcwone voorstelling is hij alleen eigenna r van hetgeen
nnn, in or op dien g rond itt gemaakt. or art.ngelegrl , (Eindrdllumé val!
lrel bij Gouverllemenhbe~llIit tit!. 10 Juni 1 67 bevolen onderzoek
HRllr de rechten van den Inlander op de n g ro"(1 0l' Jun Oll Madurn,
lil.. Gedeelte p. 2 cn 3).
Over:!1 op Java - zegt her. Eindrl.!au mé pllg. ~ - weru verklaa rd ,
dnt de grond. toegeiHgend or' flirt. behoorl "!lU clen !!ouvereiu en
tot bewijs dier stelling wordt 0, 9. a.n.ngevoerd, dat tie iulautler.
W31111eer eeD Europeelfch ambtenaar heUl vtnl'lgt, hoe het met de
89.wah!l I!taat, gewooulijk antwoordt : uwe stl ft'Blu, mijnheer, zijn dit
jur wel ge!11I3gd .
Zonderling genoeg 1::1 al hetgeen bet Eiudr~;sumé \'crder u\'er t.l e
g rolldrechteu \'tUl den Inlauder IUlldcdeelt, in Jijll rechtell strijd met
d e \'erkondigc\e ~telliug, dat de .I o. \'IUlll zich geen eigeuanr VIIII de l!
grond acht.
'1'" vergeefs zoekt men nur het bew ijs, u3l de woordctl "milik ...
cu .. jas:! " in het sprnakgebruik: "nn delt Jn.Rnll, ieta a nd ers da u
eigendom zouden bdeekellell.
Het EindrGsnwé beweert dit, gelijk boven is n:r.llgeduid, maIlT
verzuim t ,1ie stelling te bewijzen . De eeuigl:ius uaïvc redeo ee ri ng,
dnt de inlander tegenove r den I:uropeesehen nmbteunar ::Ileeds 'loude
aprekeu VUil de SIlwah! van " mijllh«r", zlll toch wel niet nis ee n
juridisch argument gelelen, te millcl er, omdat hij op dezel fde wijze
uit beleert1heid zijn pall rd of koe "het pnurd .. or .. de koe .. van den
con troleur noem l, tlie hem otlller\'fllogL
.Iuist ?,olkc nrgumenten toonen de.zwnkhcid vaD het verkondigde
stelse l nan eu geveu gcgroude redeu, om te vermoedeu, dat de

iullllulcr, di~ voigrIll! het I,:jlldr~~umf oVf'rnl op J 3vn zijne rijlltveid cil
het cigeudom VAn hel f HJu\'erUCIIWIII lIot'mdl', .. lIel·u bcleerdheid~.
h"lve II pr:)k .
BOt'cnditn welh kracht ht't"ft t"f'lIe bewiJ!l\ot'ring ge~rolld op
dergelijke uitlnlillgell "
li et eigc ud omsrt'cht wordt niet IJrll'nell m(·1 woord !'II, lIoch door
woorden opgehe\'clI .
Oe reiten moth' lI Annt'~ouell o r lIl' rtchttn, die cl .. inbllHlrr op dtn
groml uilocrelll, RI (Inu lIIet \'cnJiellf-1i mt"t dCI! Illllftm "IlII ' e i1!:t:lldolllll.
recht _ Ie wo rd,," be~t('mrcld .
Men behoor! 11ft te gUII, Illet l\'tt ,Ie inlllildcr \'all zij uc grondrechten zegt, doch wnt hij iu werkelijkheid met zijnen gront! d ot>!.
op welke wij1c hij met l.ijlle "a"ah" handelt ; o r hij tr over be~chikt
ul\l\r welge\·:tl!cll; or hij 1(' "ertoopl . IH'f..rtchenit e ll l'upnlldt zOlldtr
belemm ering of tegcllftpnmk cu wnnneer ht"l blijkl, dnt llij rl·itdijk
dit Zllffiells.tel VIIII be\'oegdheden uitoefen!. zal Iliemsud kunnen
volhouden. dat hij geen eigen.,.r t.ijner slII"I'I"ah .. Hl ell dAt het t'Îgeu·
dom!l rec:ht bij dcn \'or::>l, l'otlve~ill or het Oou I· eruement buu"f.
Met de &tell ing van het Eindre~tun(., dnl dc. sou\"CreÎu eigeululf
\'lUi alle gronden op Jn\1\ zoud~ zijn, il! dao ook til hetgeen Îu II .. t
we rk wordl medegedeelt.l, 111 vol.kl,lml.u iegcu!lllr.aak.
De reehthebbendtn - zegt 1H'1 "~IIHlrl:!um é dl. I, Jl. ti - kUlJuf'1I
lell lillen lijde hUllIIe gronden oJl\'ordercu, 1\1 gcbeurde be t dRl Je
nchlerkl,.ink iuderen Je gronden buus ot"ergrootvader. terugverlaugclell ;
de eigeulljkc rechth ebbt.'udeu zijn de eente un':Mllueni' zij mugu
d3llro\'er be!ch ikken bij wij!!.e TIlU !chcukillg eu \"I1D uiLerete wils·
besc:'hikkillg. kuulleu ze bij vcr",lerf op huoue erfgcunancu lalt'1I ov('r·
gaan, ve.rkoopeu. verhurell ell \'oor ,(·huld \'('rbilldeu. ( I'Jiudrésume;

DI. I, p. 1 ).•
"Ju (och ziju die liedelI volgen. hel J<~inclft'lum, ; geetl eige nsa.,.
Om de ve rwn rring nog groott'r ti maken, noemt hrt Einrl r('i\U me;
!lom wijlen het grondrecht
de u Inll\l1dtr. wnaf1lltll hd dCI! lil ,.1
V:l1J
",e igendom" oulzegf. j' ldenr; 1.clr t'igendom"fl'cht (DI. I )J. 1""
,I eelt eCIi aautal gevnll ell lUedt". wurin het rech t dtor Oll igilllll·,....
werd gehllndhanr.1 ( D!. 11 , (l . SU9. 31n. 3 11 enz.) t"1I brellgt elf"
lezer teo .slotte 101- dc o\'ertuigilJ!!, dllt bIJ het olldenr:(k>k mil., d,·
g roudrechlclJ \'1111 dQIl lul nllde r OIl!c.r ano WUOr-tI (' 11 is gthecht dun
IIIlU feiten etl dat men daarbij gehlllldcld becft sIs de gellt'esÎletr.
die zouder de zich voonloeudc verM:hijuscleu IIsuwkturig te ondl'r\(ockeu, mct z.ijUllI collt"ga .!Irijd voert over dUI unam ~h:r zit'klt".
ril den rcgel wo rden in hel eind,,~!Um.! CII in ('('lIaanl.1 ~I,:.ilChrirtt'1I
tie g rondrechten vnll clcn lul!\utlu Itllugeduid lIlel den Ireem de:n tNII)
l1li.11 iodi,' idueel bezilrechl , hetwelk dali ge"teld 1I'0r,1I tt'ge.n,)I·u
('OlOnluIiMI bezit recht.
lil de eerele liJMt. zltl lOCO w~1 moettt! 1000ge\'ell. ,I"t lil' I\ oorll,·"
,..in dividueel bezit." geelIe duideliJkeu zin. gct'lle brpl\alde ht"h,,,kcllI"
hebben.
Volgens het algcmeellc ~prlulkgeb rulk wonli ,11l·}f het "oohl bezit"
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decb15 hd -bouden" ~ne.tuak aan~duid, too«J!lllAlOW'el de eige:aaar •
• 1 de huurder, de pandhouder a! de 1'.tuchlgebruikc:r un ~nc: zul:
mei rec.hl kuunen uggen, dat tij, de in huoue m!leht I.IJud e lUk

-bn.itlc:n'·.
'e rkl .. rl men du! de W'oordeo. _iudj"id ueel bei .... uil hel !p,....l:.
gebruik, dan kao men u allerlei be l~bDi- n ua U,!tknoopeo, met
andere woordeo. men kan tr geen btpuld. jaisl om bre'f'en btgrip
aan bechten.
Xee.ml meo durentegtu bel W'oord .buit·ln 'liJDeo re:ehtü:undigen
1.111 op. dan Ye~taal men durouder .. bel bouden eeou zaak ats eigenuT.
mei deu ..ilom :ll!c r.ood.nig OYU de ZMl: te bestbiHen·'. ( Po ebt • .
Piodekten, ~ 123 '.tl. :,29 RW .).
Bet betil ter go>eder ttour motl btrn~left op efliCO recbL"'~tood
'koop, !lChenking. rui1iD~, erfopl'olgiug enz..) en ~efrt bepulde ruhtt'u.
ulh It.gtuon.t den eigena:a t. te ijl br t doot 1't'rJoop "10 l ijd in
eize.ndom oVl.':rft:U .
-D.xh ook i; dien z.in hu mt'u de uild tulli o .iudu'iduH:l buittttnt van deo lnboder" uiet oputten, .... I. nt door er dje, o .. e.rigene
jui Ie, beteebni :lall Ie hechten, maakl men 1'&0 den intaodsebeo
bc:riuer gefnttiD! toen pttroOu, d ie dtn grond bebouwt nu tijDeu
~uYereiu, mur reD zdbta ndig 'tI'"9f'n. dllt door ontgioning, erCoprot·
ging. koop eOI. ten .. olie eigenaar wordt nn den g~Dpeerdeu grond
J oial dil e.igendomYttb t mlu wil men niet «kenneo en beeft
mtG nooit uk.eud. leed! blij" wen dtn Intudu bnc.boo ..en at
iemud, die wel ~nige rechten op den ontgouneo or gc..: l fdeo ,rond
bHn. maar die zich niet moet urbeeldeu ei~naa.r of uIt, juridiACh
be&ittel t e z.ijn.
lntege.odeel. Elke nieuwe denngeling, elke wijz.iging io bet Itel.!!el
nn heeren* of c:: ultuurdie te.u kan bern, naar men m~ude. die
rtthlell onlne.men or de uitoefeoing daanan aan de ToorW'aarde van
dien tpra~b.li e "e.rbind eu, .. ani niet hij. mur de souverein, i3 dt"
.. sre eigenaar vau deu grond .
Te vugeef, u'&thl mon do! - llhbllns hebbe.u wij getrac.ht - de
bedoeling Ie doorgrondcm. welke men met hel. acbeppen Y:lU dezen
turn . indi'fidueel ber.it of g!;bruibneht_ gl.':-had heeft en hel is welli~b t. nid gewaagd te 'feroudenteUeo, dat deae onbepaalde, niet.!! of
weinig bed uidende uitdrukking ~o uoodlottigt:D inyloed op het kost.
but ondenoek naar de grolldrttbtell VIID dtD Iolaode r het:ft uit~fend.

Ee.n der belangrijhte rtthten, welke door de 1nt!lntbche
bevolkiog 9"ordeo uitgeoefend. is hel ontginllingsrec::hl.
De ontginning be!taal uit eene ~s van handelingen.
lu de emte plUIS W'ordt de grond oilgekoun. dien men "oor
blij\'eud gebruik ontgiuueu .ril en .-orden d31'1rop de Dondige teehuen
gesteld. om de inbes:i ln:\me te bewijuu .
Die tukeneo bestUD uil pag~, gnppels enz.
ml! Î!I heL \'oldoeude
kuoopen te leggen io de alang .Iang. (Onderzoek naar de grondttthten
in &o tam , p. ;'6).

Een •• nt31 .nduf' mtrkrn.
..r. pal~n. jn deo!::' .1 ,;:"plul!:I P
taUen en.. ..-o rd~~ gebt1:ljrd, "lil de Ottopalle .100 !~ duidn.
~ a due h.nd~IDg bPglo t bI'"! • boonhppeo 1'1110 dtD t!r IIld. ht:1
" ubtandt:D \"aU ht'l . Hnnkgt:. l$ t'D l'i~eliJk htJ bebou ... u.
Dl: dt:'U'r han dt:hngu gut lIlt:t ttDIS~ plrgtu!heden !!t"purd. t:o
gesehiflll 1Il('ft'1&1 in brt bijl.lJD 'an ~elulet'D.
W ille zijn DO de gn ~ tn di~r OC'C"opatit:. . . . rbIJ de on unnDU
bel voornemen bad dtB ENUd aitl tc.· r- fbou..- tI' r. t.rui\tQ ....... r
tot ywab, eldt:D of IonJ5 1è.' be'-I'rkra.
La Bantam ~f ttöt: dt tgt'hJL.e ontgUlDlr.j! btt
hl (I" op d.
oubepukulc wijlt O'("f:( dtn t;T ~ud t hbcltikktrt, ditU It' H rkoopen,
te " v bul'eu, te verbiaden • • ~ 11' ~~Ilh • . bruk tf' btf'V li~"D t:ur.
I B~sum é BIntam, p. i 9
De door outgin DiD ~ ,-erk !'ell noten wudef1 ia Kta .... ns 'm"
!'('bre'f en aJ1 deaelrde .-elk: PI~n 'p .UI nit.otrt'I'It• • a' r«"hu\i!:!
word l bt-uleD""
In d~ Preangl' r·JU.g~I!' happt'D . erd de OD r ZÎnblnz "I'ue dUtI
un lOH'Îgenine ~lluc .d f H · Dm'" Il p. -I-I J.
~ og ~l~ rku drnkt mt'U licb .jn (benboJ. all .
Daar noemde men bet oJtt2Innia!:!",red ll e"b«-I ,\t:~IIJ,; .mende
met l.'i~udoIllUKhL • .( bt'nb0'8 p. 1)3 .
lu Tepl nrk~ de ontginner bet f :tbc ziJnt' e:r )Ddrn altijd t~
btboudu; iu Ptk:aJong.n '("~rk1ul1 IIlrD. d.l de OIlIg-lIl1ier b.l iudj.
"id o«1 bezi t ("rI SD!1 t" ;)< 'f a.ic.b ~ n DjM erlgdUmu: in &njot'JM.!:
kon d~ ontgin ner 0 1' (" f de.u ontgonneu g rood '(""fl) ~bl uo; Urllf'eL"
in Bagtien en óm ko rt Ie .ijn, În alle .ud~f': tbiJt' Dti ~n .
Aan d~n ontgÎn8l.'.r un _06t(" (!'tI,)nJell w~rd d a.." " ,..)Ot"erre
dHaft~ling("u r.iju~ lechf~u. oir t .-ilk\,. u ig htpt:ri-teu •..dt' ~ ..ut'_:rohM"{

~~:~~d'n~:~oo;:: ~:rlau,::~~):n;a ~~ . Yh!n~:D~::~j:n~_ r~~
ach tulaten.
B ~ llI~aig .. nJdig dl~ ,« bles oe.-erdo!o. 10' ad, h~ dil ..., ti
bet atgemten belfl ng d~ r Il
dl r beaMen, df' r l~riDIr O(,k me-i ...
bracht. om door oDt.eIb.re ~)jn
de ~bIH:n 2 " ,'t'f onte: >nDrD
groodeD, dl' t'rfop,'oJg iUg, dl:D liJd rau brtit te bt-~rkrn. h.-t 1'OIk ~
be..-1151.,.ijn ende nu de. omg ioDt:r o nt. l)ft'l'-ar t'ItII MInt:Il ..t'("I .. l1
r«.hteD toe. bec_elk ..-Ij met de . ..... m U il mlle ltS!' ei ~"tn, lom Ea'l·
d ~n

bestempelen.

B oe toch zal m ~ n andtrt ht l tftbt noelDt:n. om O'("t' f d .. 1111 !:trund
aur willt::k~U f t ~ bHch.ikh n, om dlt'n te n.rneemdeD, I~ be.- ukell.
&30 de erua nfltelaf~n . te "«panden, te \"t: rbu~D. or 1I'('i.!1f' bt'nkt'nTI! nrgttlii beroept men nch o. i. op de oDt wljhnde a.nl ... oNJril
in tiu, l .-inhg of meu df'M·. 1tf:~~ 1'I'D;, op ,Je .. f"dtodreli,,::, d"t ,Ie'
(>1I 1 ~uller tijn rftht JJ~b I 5 \" ilOr drit: of \"ijf ja",. 1wbond,; (OP de
be w~riQg, dat de ontgon ou
road ui~t :'''0 h~eD pit and~ ~ rlf'f;3'"
mag 1I'ordw ,·ukoc.bt : op de a it .. lpl h nj! in nJe' d '.,..u nvo'-~II.
" IU I Ultl 1I'"erkbare k indr re n Uil bf't t r f~ht .nt: dir brpr r llln~!I
U il h ~ t ~ig~udo m !rtthl, n()Qdlg 8"mukt .loor pJa.IM'lij ot I )C ... &:IlIdep,

9ft

kunnen dt grondgedachte der ~,olking lIiet verbergt", d.t .onlgilllliog
tigcodom~r eht gedt op del! ontgotlnen..
ten grolid .eu de Rechtbanken iu ' , I. hebben dao O<.Jk mtTligmftal dil eigendom recht t rkeud
el! geh8udhM(d. (Zie 0.1\. VOlll1i R. v. J te Sotrabai" dd . j Dec.
187 • \\. Ne, 81 1 til l'en YOllui. vau tltu t.audmad te Pandeglllng
dd. llei I 73, W. ~ •. ;)70).

Omn~rijh:L,e;»de~e O:IO~~::I~~rt;~~~~ t~e~~~tkeke~l~c~~ ~: tJ~:~:Ddli~:
men 11110 dil rteht. gedt. onvtl"!Chillig.
liet Eindt.~ urof. moge dit ttcbt _jau" noemen en ditoQllCb rijnn
.1 .. het uit eigen he. ging aangl!legde,. of .m i I i h. hetgeen zoude
bêduidell "bel recht. tint rnfn door Jl'- Ja :. verknJgt . of .erfelijk
individueel Ix-~It .. (t:illdr I. p. I )-alle uitdrukkingen, die gtenCIi
hfgrenaden liu hebben - bd blijft moeihjk den ontgiuuer, die oftr
<Ieu g roDt! eeut' onbeperkte hffl:hlkkillg h.lld, deu westerscheD nAam
\'nll .. eigeuo.aflf Ie oll tzeggt'1I cu op <lUl grolldtt ukkeu een ueYelo.chltg
lOuve reiniteibreeb l 1/l1J den '~uL loe te kcUUt'II.
Ook de Romein!! .. , ouze leermreHers io het recht, gaven IlO het
umen!tel 'lU r«hten, hetwelk dc ootglllllcr op dt'1I ontgouoen g rond
uitoereude, deu naam VIII eigendom.
Ouder de Uomeiuf'tbe keiur, " AftU meui mul de groud~13 liugen
zeer drukkend,
\4ele eigenaren vtrlietefl hunne gronden ell dit euvel aam 'WO t~,
dal men bij de wet bepaalde, dat tie verlaten gronden door iede r
in bezit zouden kuuneu genomen .. ordeu.
Door ,Ie verla ting der g roudelt werden deze ,..etJer re.uulliu.,
zaken d ie aan nieoland toebehoorden, (Cml. XI, 5 • de omDi .gro
d... ,to).
Men vood dUI in de RomeiUJC:he wiuKe.HltU uu loetllUd, welke
nij wel o\'ereenkoml met de toe.stlndtn op lava, voor zoonrre de
occupntie VIII wOelle grondcn Aangaat en het moet verwondering
weHen, d.t H.mel delt landbounr 11Ieen een zeke r recht nn
occupatie toekenl, dat 1)neudele het llndeigeudom onder de J lnnen
ollbekeud noemt; dat ~:ngelbard de opgcutcueu der PrCllllg"r·
Regenl!c:happen wel 11. grondeigeu •• T'I befCltOU'AI, doch ter zelfJer
tijd den Uegeu t tot Il!. luleigellaar verheft, en dl\t de7.e k undige
schrijvus zich vergenO('gden met du bbelzin nige, teg eustrijd ig e opvnttingen, welke door de reileu xehe werden ..certproken. (Zie ook
Week bI. 491, Pucht., Cun, der loat. p 617),
Mig dus aallgeuomen wordelI. dllt de Jualll ecu eigeodomarecht
.,~rkrijgl door blijvende ootgiuoiug VIlU wGelte grooden, .lsd anvolgL
durDit, dat de oog!tell op die grondeu aanwezig,zijn eigendom koollen
genoemd worden en niet dil Uil dell souverein en d3.I, zoo hij die
OOg3tell verniel!. de IllAh'et op hem uiet toeplWtlijk i•.
Omtrent deu eigendom van aanplantillgen eu boomeu schijnt de
Inlander denkbeeldeu te bnitlen, welke \'111 de Europc:l'(:lle evenmill
!Irwijken.
Leed men in hel Eilldr6umé de mulwoo rden ua, welke (Ie he-
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1'olkiug ga' (l P de h,,, , gedAne "rageu a.allguudf" de rtthtt'1i op desaeneu cu de dlUlfOp ft:anwttlge a.upl:tullDgeu. dAn .!Ilaaf meu w~eroDl

yerbaatd OH-r deu uubegrlJllt'lijktn tegell! praak, wtlk,.. in die anlwoordl'o wordt aangctfofren.
Ue enen
7'.t'J(L hd Emd";-ulD" _ zijn 10 errelijk IIIdividued
Lf!lit, ID:'H H - en dUf beglill de lellen-praak ref',t- - dit iudj"j.
duee! bttlt beeft uiel uyeral dtulrde belee:kenl~
Neemt meu nu iu ullmerkio~. dal dl" uitdrukklll~•• indj"idueel
bezit" op tlt;b ~el"e tew. ge~1I be"l\lden ziu ht«'fl, dali i! het g~'
makkelijk na k gaan. b,)!!' dUI!>It:r IIl"t bt-grlp daanao wordt, _nuoe!:f
er lIog et:n element Uil outekt rheld bijkflDlt til "erklurd wordt,
dat. het nenJachtig iudi"iJut:d bure, 'l'O'II'ZOV\'e rre .'JOIII~ueli bettert,
niet o ver.1 dezelfde Leteehui IIl'dl
\~e rder gar \Ol~l·n'l het 1.:iIllJH;'urn,c In Kedoj> ele helrt d t r Jeu',
te keuueu, dal. de erve u 111 hel bezit de r dt.a wor..:II, de IIIlIdere
beln , dal de be.-uncr ~,. iu f'tfelijk hui, bad.
In nagelen mt,,"l mell, dAt rle Sf'Jlid dcr woonerVtll gemctusch.ppthjk Uil de Ik"'a b<·h .....Jrt
OUlIliddehjk H,lgL hirrol" dal d ... ~ruud .lu ,·igcu t:f1'leU behoor
aDD bl'Wllders pera<)nco. (ElIJ,Jn=~umi I. 11-2)
Ln Sa m. raog "erkb.arl w'·u, riat dc ~ruod der erven d !lgroud i!,
m .... r dal dc erveu ihtlividuetl 1'11 crre-IiJk "'urJeo lM-z~teo.
lIetzelrde w ud t: in Kedirl d.lOr de btwlkillg geant.'N)rd ziju,
ofllChooli b ('(. \ 0'" IJC bAud ligt... dal eeD erf IIlel tC2e!ijLertijll
coauoullul eo iudlvjdueel kali ,,·,rdell beUlelL
BeirI e ~ rt l'n \'00 bt'ZiLoJldtrKhridlbf't ".Audré uml; ltet.l'Utr scherp.
Ten .Iotte womt al, fl'tWÖOlIlete:cbt der be"oJkiru( medtgt"deeld.
duu eell., d/lol he l. fl~boofrJ df' trtrn kan '"pliL"e1l ~ dan "Me r, dat
bij hel met hu dwn ... I. t r ceue opgaaude unpla,,1. or ben hoi
op 'C/Ionl: c ld e rfl dat 'Zij, die f'f\to UI Îodi\'lllu«1 bf'-tit bebbtll. er
Vlij over mogen bnchikkcu 111 ftlldt re d .... '''0 deulfde reaideotie.
dat zij dit niet doen mogen; H'.rdtt .Ial pt:ra..JUen. die Diel Îu de
dua verblijf bouden. d ... rin wtl wOI'Inenen kuunen "erkrijgen : iets
laur, dllt zoo iet lII('t ge""rl,~oCII il: nu eeu-, ,Ja' gehuwde 'r... uweo,
die reed. een ('rr hebben, gel· U '_eede erf kUDllen enf'O ~ dao weder
. ... het. bUil \"110 Ulur dan (~II erC _el luegctta311, alweder in
dez.elrdo residclltie. (Héu lIl t' I1-5J.
Men fltaat verworulf'rd uvt' r znlk ttll :tonderliug vulk, dat billnell
deu kl lOg 'all «ni~e IIIIJ lell tu·u or twintig -3OO rleli "'0 erCrt'ehc,
eigeud o mflte~h t en%.. bf.%.i l.
De waarheid scbiJnt ec:hll~ r te ZIJn, dIt .. l1e the .. er3Chllieude
regelen niets w(l hel geuoonlcncht der Le .. ulkiog te maken hebben
ell uiuluileud het aautljll d.uken Uil de h«rendlt~u&tphchligbeld.
Bel Eindrhuroé leerl UUI dil lruU_f'U~ ulr. .ooal~ bliJkt, w"nllter
meu de .. er",ard opgettapclde on l .~ rJ eo gaal ... ·hifle ..
Zoo "oud men io eenlge d ... ', IU h.:ed.,i gop,) •. om de Wl)OlIer"t'1I
aau (h: ge:romclllijk c dlell!llplichllgell toe Ie .'JUII. l u &ntam
to rgdc UlCIl .Ioor iukriUlPlllg \/'111 erven. dal u icuwt'hngell teu e lr
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ootv mgeu, waa rd oor bet aautal werk bare mn n ueu vermeerde rd C II
de hlsteu verminderd werden. lu Jnpara nurn meu de wetluwcu hnre
erveu af, als er nieuwe huillgezillllell wnrell, wier hoofden als dienstplichtigen wildcu optreden.
I n Socraba ia 118m mtn eeu sLukje vnll bC!! laaude erven aC, nis c r
iemand W08 die dieneteu wilde prncrtcrclI. (Eindrt<lumé p. J43).
Deze voorbeeldelI, welke met honderden zouden kuuDen vermeerderd wordelI, 100llen nan, dat de dicnllplicbtigheid bet. gewoonte.
r«ht der bevolking heert. verwrongen CII dal men alleen dIla r, wnnt
die storeude oonaak :tieh niet deed gt'lden, hare rechtsbegrippen
t:uiver terugvindt.
. Met eenige moei te gelukt het lIom "'ijleu to~ den kern der volksdenkbeelden doo r te dringen.
ln 'Banta m behoort. hetgeell op eells nu den grond is gebo uwd of
geplan t nan deu grolldeigennR.r, tellzij men met dien! toestemmi ng
heeft geplant of gebo u wd.
I n dit b ,nhte geval ueemt bij oul ruLmLlig de p lnlller nlll'l mede,
wat 1I0g overgeplanl ka li 'llrordell.
De ervcu mogen ".. orden verkocht en gt:ë rf,j, zelfs blijft men
eigellanr nn het err, at verlaat. men do de~a. (Arzonderlijk Uéaum(o
voor Da ntam, p. 40, 41 , 40).
Wel verre dllL het desa hoofd de eneu al)!il'le of verdeelde, gelijk
hij of hel deasbealuur verkOO!, moeIten in 185 1, toen de Relident
lluyn ile huiz.en iu de dMa t • op rijen wilde geplai\lt!l hebben, ecrst
de cr ven door de eigellnsn am n l gemnakt worden. dat wil zeggeu,
len ft lgemeenen nutte afgcll.n u.
10 het EindréauUlé D I. I p. 143 lreat men e"elleens, d/H, zij die
enen in indiyidueel bezit h ebben, ze mogen yerkoopen, ver)Jnndeu,
verhu ren. wegschenken, OUZ., mits de plaatselijke de@aregeiingcli er
zich niet tegen verzeUen ,
Op Midden·Java kouden zij, die errbe7.ilten tiju, er meeat,,1 op
blijven wonen, al puuteerden ze geene dieusten. (Résum61 p. 144).
De rechten der miudcrjarigen werden, 0.111 het mogelijk WI'!!. ook
geëer biedigd . (Ré!. 1 p. 144.).
lil Bagelen kreeg iemaud, d ie zijn de!a verlaten had, zijn err terug,
" Is hij wed erkeerde. Hetzel fde we rd in Rembang ve rklaard, (Rés.1 160).
D ie een yerlaten err i n bez it lIeemt, moel heL wfl el er a fge ven, "Ia
de erfgenamen het opvordere n, zegt men in Bagelen.
Er zal wel geen Inng betoog toe Iloodig zijn, om aan~toonen,
daL heL recht vau vrije beschikking o"er de woonerven, het. "mai makeu
daarvaD, het er rrecht yau vrouwen, ,'au minderjo.rigcn eUE., "ich niet
zoude voordoen, ala in dtlu grond der Vlak de hewolk:iog overtuigd
WIUI, dat de woonerven delagrond ",areu, dat is, gemeentegrond.
E r beah'lll.n zeker gemeelltt-grondeu, meu vindt teker overal gronden,
die aau de desa, aan eene groep personen, aan godsdienstige instellingen behooren, evenzoo goed all in de meeste lauden van Europa,
doch alsda.n zijn de gemeentegronden ook gemeeuschappelijk ontgonnen,
1l1lclan zijn de gronden, wel ke aan gOtlsdieuatige iuslel1ingell toekomen,
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op eelle bepaalde wijze uit het verk eer gebracht, CYl'lIll!" J11111&b heeft
met do g ronden nnll \'or tCIl of hoofde!! toegekeIld.

1',00 het geoorloord is bij rle thans nog bestaande onzekerh eid cene
meclliç. te uiteII , flnn zul d cz~. met het oog op de bovcIIRauge8tipte
versch lJlI!lclcll, wel moeten ZIJIJ, dnt het recht. der bewonen op de
,,:oooervell volgens hUlin e ZicII8wijze bijzonder 'cel weg heeft VIlIi
~ Ig elldo m ; tJat tegenover zulk reil recht de bewering OIlRIUlnCmelijk
lt'. dat de woonc rvPIJ. zei! nis ze zoogcllnnmd individueel worden
brzelclI, ge meen te- of desagroUileu :r.iju en dnl veeleer deze gem« nschllP \'all woonerven .lIeen ,,'ordt aRlIget rolrell RIIII de de'R gemeen-

schappelijk iIJ HlllIgclegd
Uit deu chRos V:lIl feÎlcu, wdke het gitldr~lI um é upsomt, kRlI
uaar heL voo rkomt
!Iecb ta deze slotsom worde n getrokken.
dat de l1l1audsch u bevolkiug, evenals alle Rllde re volkelI. dc IUltu urlijke
o ulwikkelillgilbau n va n hel recht "olgL CII zoowel bij :taIl Ieg van
WOOLlerv en, all!! bij Muleg VRn bou wgro nden. 811.11 ou tgÎllller of Ra ulegger het eÎgendomsrecht der bouwgro udcll or erven in het weull
der !Ennk loeken t, doch in hd a.lgemeell belsug der ge mcen te toclRal.
dat die eige ndoms rech ten tijd elijk word eu opgeheven_
D e vorm, waarin het gemecutf"Jcve u op JlITa zicb vertoont is
- i{elul:ltig genoeg kneedbaar :al. '''lU cu regel. 2.Îch met ee ne
prijun.",aa rdige lelligheid uaRr de plaatselijk«" hehoefteu.
Moch t rle7.o ~ i ensw ij %e. "elke geene wClltersche kleur drangt, doch
gegroud is op de II1nRtschRPllclijke hltudelillgell der J ullind.che beo
volkillg. juisL zijII, nlAdRIl yolgt duftr uit. dnt. het olDkappen YRIl
boomelI, welke o p woone ryeu stauu .• Iechlll iu dc termeu rler .t mfwet
vRlt, ind ien de bewoller \'3 11 het dCl!u·erf geen r«Mel! op het. erf
uitoefende, JRIlrOVer geelI c be. chiHillg had or hef ." ir t oJ) wettige
wijze heeft. RRugelegd_
Zelfs indien hij een reeds in eigendo m bezeten woooerr met
toestemming van den eigeuu r bewoont. cu beplant, behoorelI in de
meeste gevnllen lle a:lllplantingen aAn hem. ( Bijz_ lthll1l11~ llanlllm
p_ 80 p _ 42)_
D it is rechteu s bij lIipa-nRuplantiugtll, bij :taIlIeg VOII lIi rihtuÎIICIi
op cent anders grond. bij tl811 1)lallt VRU vr ucltlboolOen,
De g rondeigennar moet bIj de yorderiug tol ou l ruiming toelnteu,
dnt de pl!l1Iter mcdeDee mt , ,,'n t uog OYc r kun gepl"nt wordeu cn
hcm de. wan rd e vergoeden der gew:tsscu, die 1I0g blijyeu elanu,
De pl.uIer is ouder opschortende voo rwaarde eIgenaar van de op
vreemden groud g eplante boomen eu knu daaroyer beschikkeu_ Dil
recht noemt men iu Bautam ... ket r i",_ (Ues_ Bantam p. 42)_
Met het ontgiunillgsrecht, hetwelk de leutel kan genoemd worden
van het grondbezit op Jus, is het erfrecht. teil nouwste verbouden _
Raadpleegt men echter de verwarde cu tegeust rijdige Ilutwoordeu
der beyolking IUlDgaaude het erfrecht, alsdan schijnt bet bij den
ee rateu rulUblik OIIlDogeJijk daarin ceue leidende gedachte. eClie .olkt·
o verluigiog, eeu bepaald .tt:lsel op te sporeu_
.. ru n\lc ge ,,'esteu VRU Midd en-JItYI\ eu in PllsoerOtl\ll ...
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~:~;a~seldo~l; !~~~cr~~"~~~!d;~~g~n:~lell~ uit"gr::~I~:~\~:e~~:ij(~:~ ::r~
.... krijgen van "n ,,"h ~} beperkt tot dc "'trkbarr, clat zijll meerderjarige
"en gehu"tle mnllllCII ell vrouwelI. die gchuI"d zijn op heL oogellblik
"dat tle scheuki llg plrmts heefl. or de ureni! I'Jpcllvnll ...
Reeds dftdelijk 'Aord echter deze heprrkillg vall het errrecht ver·
worpen iu lwee districtcn V:lU U,'wjoema., "Ilar meu het crrrec.:ht op
lu,wah" VAII petftOOIelI uiL 811dere de!Il'. ",('I erkende
Ju ééllclltwint ig VAII de é~uendcrlig IIndenochle dua', in [bgc·
len, WaRr errelijk ilUlividueel bezit werd nnllgtlrOrrell, 'lll'a meI! hel
even zoo uieL eell' mel den boven anngedniden rrgel.
111 Madioeu wa ren venc.heidelle rleea'. ook ":Ul eell nnder gevoelen,
lerwijl in 1'egal de N.wah, werdcll geschollken lIau eCII der gehuwde
e rrgeuam eu.
[11 ·l3ttgelen ervon gchu'A'de dochten; ill Proboliugo ook weduwell i
elders galHI de !!"p'l'llh!l nA11 de gemeeute over bij overlijllclI "au den
buitter or wordelI te verdeeld (Rl'fl. p. 20). Dnn eens kunn ... n fle
~l\ wahl iu de tijdlinie geerrd wordeu dali .·eder uiet.
Op M nd ura '1'111 slechts in t ,,-ce de.. •• heterrrechL ,"erbonden nan de
voorwaarde VQU iu"olling in fle de.!A .Aar de urelli. wA,opeugcYalleli.
ril 'Bsa tnm sar men rtan fle dochter eell grootet aandeel, d,," Han
de %000' (n~,. DJ. I. 2·1). I n :uutcre dein'. nu dnelrde rc idc:ntie
k ... m hel Hok \foor, dnl men IlBIi de %00111 tweemaal Zoo,'~lllIIIUIII
cle doch ten S.r.
In éénc re.id{·lItie zoude er dusd rieerlei loo rt "an errrecht be.tnIUi.
Le.e.1-l men verder dc DTllwoordeu der bevolkill omtreut. het crr·
recht, .I,dlll! bcmerkt men , flnt. oe "'cduwclI d:w een ... nC':u. dl1l1
weder niet; dal deuHdc onzekerheid be!llAl\l B:lugtlallde het errrecht.
de oude"" vnll de broeden or ZUIlen \'.!lil
\'an Rilt kindereu,
den overledene.
K ortom nergcns trefl men iu de opgft,vrll der bevolkiug eeuigen
zameuhanf( aan .
Het errrecht is dchijllba:1r. gehuld in C\'enzoo vele vorml'lI. 111,
('r desa's zijn til gelijk het genl was bij de he chouW'ing der regeling
vnn het. groud- cn errbezit. klimL ook hier flc vel'woudering V/lll den
leze r ove r de onbeg rijpelijke vench eid('lJ hcid dcr volk.begrippen o mtreut heL errrecht in l1 ezeJfde diat ri teil, in dezelrde re,iclfnt.iëu, bij
hetzelfde volk.
WIllIlleer men echle r de lOededeelingen iu de \'eriJchilieode dCln'~
gegeven nader overweegt; wanneer weil het oog vl"ligt op eenige
verschijnselen, die zich ouml 1'oornotll en Ol' de wijze, waorop met
den boedel van den o verledeoe gebandeld wordt. or deze door de "rr·
later v66r zijnen dood wordt. verdeeld, al~Rn blijkt . het, dat die
onzekerheidïo de volkebegrippen, op zich zehe reed,onanllllcmeliJk,
inderdaad slechts achijnb33r is en dat biju:l over geheel Jflva het·
zeJrde errrecht bestnal, wederom - gelijk ook bij de grolldrechtcll, herren · cu
ten deele verwrongen (lOOf den ~torelld eu im'locrl
cu ltuurdielI sten.
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t;eue J.og iug om hel door de yoluo\'crtuigiug 011 talie e rCrecht.
o p te ! porcu kan in het oog 'Uu deu st rar"etgever lIid doelloos zij 11.
'~ol ge u ll de opgaveu der bevolkiuS wa ren de zoogeoaamd iodividucel bezeten s:t",h.!l meestal in balldel~ uo de uakomeliogen de r
rente on tginll c", iu het derde, vierel!', vij fde. zevende, soms negende

Kr.lncht.
Zoo auLwoo nld e meu ju Bantam, iu de .Preaugcr-JtegcutachnpPclI,
iu Tegt&l, Bagelen, Ilembllug,
er.bai" ('IIZ.
In Kra"" ''"8 tror meo zelfs "awam aan, die gedurende Iluderhalve
« uw in het be'Lit dcrr.elrde Camilie waren . (Ria. DI. 1, p. 22.. )
lleed. d"delijk kan - lIaar het voorkomt - uit dn t reit de gewichtige gevuJgtrekkiuj& worden gemaald, dat het erfrecht bij de Ca.
milie 1D0ct be ru.!tcu CIl dllt elke beperkiug van dit recht, bijv. door
ovudrnchl der 13 .. ah. iu gemeen bezit, door Uililuitiog VAU sommige
familieleden e nz., lIi~ t bern t op de volhovertuiging, doch op door
dcn drong dcr noodukelijkheid ingevoerde rcgrlingell.
1'cve ll ot i. het venchiju!K'1 \'." deu uvergaug der laW'ah op VCr·
tchillelldc, elhUller upvolg~lIde gf".8lachtclI, ten lIid te verwerpen
bcW'ijll vuo r het " eigendom.cretlll der bC"yolkillg, gdljk dil boven ia
OIDlcb revc lI cu .. c rdedigd.
De aawahe, welke op di \\ijze 'au get'lncbt op geslacht ZIJU geërrd,
d ragen den nRam vau .. poe13ka", .. Loe r oenflu ...... tetingal .,
.. j IU'U eilZ., all en uamen, die aanduiden. hOC'ucr hel htgrip van
erfo p'f olginB in d e rechte lijll le"endig bij tie bc\'olking i •.
Meestnl verdeelt de ernnlN :ujne gOf"tlcren .. cSe' r zijo('n dood oude r
zijne kinderen,
nJwijlen ge chledt tlie venleeling in het bijzijn nll
de oVf>rige ramilie.led cu, of un hel dl't!ahoorJ ell de erfgenameu
IIchlten hel rec hlil iet de gemukte !ChiHiug Ic belwlI!ten. (Hé I. p. 2á).
Ue c d lRlr r dut I'erklftll,tde IIlcn iu ecnig8 dc~ '1 "lUI 13;tlltIlUl.
Kta.nug, Chcriooll til P r eftngc r- H egellt~clll, pptD is bij die WCt·
deeling gcheel \'rij .
Zelfs zoude me u - gelijk In "ier Uaul:Jm!>Chc desa's we rd ge·
I'lul woonl aall ~t:1I kllld niet eu nnn /te auderc lI .. lIe!' mugelI
ge-rell. (Hl:' I, 23).
~ieb i. echler milItIer W:lRr.
tu d et:elrd e re!ideu t ic l311utam. "urlll de , ier desa ' gelegeo ZIJU,
die nau de oudel"!!' hel recht lot.keonell, oM hunne kinderen te oule rven, ,'erkhultde mell in het grootste a.untlll d~~a'a. dat aau mllu·
nelijke en vrouwelijke erfgenamen gelijke aAudeeleli worden toebedeeld.
in " ier d e~I\" dat de erfla.ter ~Irth l de \ rij e buchiltking heeft over
ecn derd (' zijuer goederen (tirka) cu i.1I Blldcre d«:\', weder, dat hij
o ver zij ue goede ren vrij mag be~ ll1kk eu, mi~ hij zijne kinderen
niet ontcrvc. (Afzonderlijk U UDlé ,'nll IJanl ntn, p. 100 en \"olg).
UeL i~ dus geellninl ove reenkomstig de begrippen van hel volk
iu lle Resi dentie BautulIl 0 111 deu errlat er \'tij te lu ten lil de ver ·
dcdiug zijner guedercll.
Zoudert men de enkele de,.a's Uil, WllfttÎU dil! nijheid \'ao den
('rflalet werd dllllgckoudigd, dau blijkt hel , dat ill hel groot..te .aultll

lil :.!

~:~~~t:I:~lr (~I~I'I:·:::~ ~~:~:t(.~ '~:~~j~'l'f~~'ll~ kli~~I~,.I~I;I:ij~~I~l:~:I~~~1 ~~!~:

i
k
(Itl voor"A.r.11I w'''tchl wfrll, 111'1 tie kml lNl'lI ui t IHliliru ,,"urden ou lcrrcl.
:I.cM•• It!('d ~I(' h hrt fCr",, 1 \'IIOr, IIAI eCIi 1\'1I1\"lIelll IH'rrl vl'rlll\'lIfCll,
"' .. rin crn cI"r kllulrn.'u unterrd "tt. (H.,,,. I, p. 211).
ln ow lt'rc rt',itlClllu'u vt'rkl!'!trll" UIt' U, II II IIIIUI l·tet'uH lru til! 'AII/lh"
wrl 'uulllell ~"lIlhultkcu ""tllt·lI .• 1" t'r gl't'IIf' \"NWI'lItt'n 1"ltCII (i.lr lll,
p. 2~), oC dn l lilt" ,,'"rr ti" '11\\Ah" vtlj ,outi" IIII1S(I11 hr"l'hikkrn tllj
u nlllt'nlt!lIl "

'1111

Clllnillf"lc.ll·u

111 Ilc Prelll1lCrr. ltt:sculll('h"I'peu, Itl n"uJtlrwlluKlc. M"lli ut'll. h. t:illflf!
e .... Wt,ttl 1111'" IIlf l bC\'H('WI 8~'IH'h l r.iJ ne K,jl·ltrtl· .. .. Iltl \ trl'lIIdeli 111
,dumkllll .lulI ,,1I('1l1i hltllt," I't grl'lIl\ klllc!Mt'l! "Atru. ( Ul'" I'. ~").
'I'rlt lIIeUl .1{1 Ilr'II's Vll, "."tln a"u dril 'AIIN hrt tr('hl I\luth' l ijn
tu('grkt'lId, tl lII IIAnr '" iUrkt'ur uVllr 1.IJ llr Kordrren Ie 111.,,,(' 111 k ktotl .
dOll "rrk r ij~t
relt .nll l,,1 \I'"II1'Sl'lI d,"""',, "IIIK~11I hel ~: IIHltl(.u nH ~
Il I1 Iwt s('hljn l ,·rij xrk N, Ill1111Ij ,'IW UH'U IIUtI \1 hung u llIlrntut'k
t,oudr hliJkrn, tla l rcilrlijlt 11111111 ti .. kmrlt'tC"lI ..dCa 111 .1It' dt'tI,,', IIJII

lil""

onlerft!.

I" Kruwnug. "lUlt vulgl'lIl hrl I;tlll lrt·"lttlli" tic br1clli kkwK tI,,"r
willckl'ur nlI(C III('('1I 1((",orlooC1I \l.oUlh , 7.IJ II . Ir"Ct nlt'tI. I'''runl, I·llh-tli.
,,~ltI tln wuh l)(Il·.lika nOIl (lt~~ \) . ~ I ), wu"l1 tI\'I'l\nl~ 111 ",uirrt' rc .. j ·
d~l1ht"u

fit'

hOl'llel uIltier de klUtlrrell '"Ndl't·ltt

t'tI

achl il"

Int'lI

relll'

tII~IIK, wlI" rbl) ecn kmI! WA ulll r rCtl (H~ •• 11. :.!.II).
mt.... III!! ,,114'1'11 tlr Illultll l'l lIIgt' " I'K""('II dl' r bt· ... olkIllK In
.IIlHl1erkiug•• Inll komt UIen r(l('II. tnt ti" aiOleUlIi. dllt cwr r (("hu4'1

,e.rdeC'lIl1g
ecm~

JUA til' IIrl!l.mmelitlgölI al,. de n't.!hllllnti~ t!tCgelllunrll w\II'dl'lI rrkelHI
en del.e ull1rr".... vnl! 111'1 \!llk ,. ool.. 111 tH'rr('4'1I IctlunlllK met.
tie Celh~lt.
Iteed" bU\'~ tI ,I! cr uI' ~ewel'.J ' ". 1111.1 Itl !l lI tI ,t'!lhll'ulltm dl' !'a w" hA
I!ind. uu h t'tI(t~hJlr:r IljlJrn 111 het bnll Itl'l"lC!lr.ll' CUIII1I ... " IJlt.
Di L rt.'iL hr.VCAIiR I ,I", ,"ulkluil'l'rnsk, "noh bOVrllllil'1I '11',,..,.11 dtl
lII etledeeliltM .It·t btlvl1 lkiug ""nJ:(lI"udtl hrl r rrrteli l Ih' f kllull'ft'n nUK

~~V::I~~~~s 1:1~~rtl~[1(1 \\::'~r~t~~i~h:tl;,.

1I"",,,"hJ1I dour Iitl W'Jl4', ,,,.nrul'

1)" '!lw"h. wfltllrll ~I'woulllijk duur .Irll C'rlh,h't vllur IIJIIl' 1I ~Iuod
'l'Ndl3C!ld ol\clrr "IjltC kiltdl'tf.'lI. (lh". Il. !!.:t).
Men ie fCll WOUIi tla KO llt!rrll f.l'lijkeJiJk te vCf'llr"I"I\ . \wIC$ bij
t~UIIlHUI~ (ltdtt. p. In) CII .1111 bi oll lt'tvinK h'Sl'Il tie t..hehikldng
2.0U worden uPESekol11t'II, ia ~rl ill I(I"CII "t!rtn dd. MerslKI grl('hiedl
dl' vcrtleeling biJ lJ1inndijkr t!dliHillfC t"11 IltIj~t 11., Ilm'hll'r 111'1 hui"
or ti" juweelelt. (It.''', p. Ul.
li eert 1'1(1 "lUier ~ijl\t' nAllitCttllChnp lIIel 1.. 1r vcttlCI'ItI, 11,111 Itl'ClI1t
Il o oud,tl' "OUII tlr uudslr. ,Iuchle r de luk UI' "I('h. ( Ili'lt. I'. iJ I).
AItIJII wOflll ,Ie bo('(lel vertlreltl 11\'3Cll rll dft ~OOIl' cn dt. thx· hlt·...
cm wel in KeliJkc tlt!elen ( It,.". I'. !St), brhuudru. 111 c(tuigt' 11r".,_
-.-nKtÎu hnl Mnhumctl ""lIIk'.he reelll I' Ilollrgcclrougl'll.
De IIlIlnltrleu Ilu I1lttlllNJllrigt'1I \l lml l'lI "oot heu bliboll"tI t' tt
hllrr uilgekl'.er,l. (Hl'"' I'. :I:t).
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l)clI"regeliligcli ur olldllrlmgtl .cIIlHIIlJ( kUIUWIJ h'lI gevolge hebbclI.
,1,,1 ll~ &0011 CC" MNUlt't ""ml"cl 111 rit' MWllh" hek",nl d"l1 ,Ir
IlochIN" I!uch 111.' rt'Kr) ill. 111\1 llllc tin k"HINl'U rrl' hL hl'l,r; up I'CU
tn'l"IllIIllllg dl't'l dcr 1I1I1"1I"",'hll)l. (1':lIhl r. IW, :J)!),
()utv""gL , 113 1"'11 ICII!(I'YIII!(t \ 11 11 I'CIlA 1II11111ellJkti IIt'h,kklllK crI!
~ruolC!r "",lil!!... ! 111 ril' ""llIlrll"ch"I', ,I" .. IIJIHj 1I11'llc, r(g4'llIlIlIt'II, "hltltttl
tIloei IIIJ dt'7,c J.toItl~I(,1I "clllHlrlulIlI "Idlt,". (Ht'" JI" I !'tU),
t 10k "rWl'klKI" kllllll'r(,11 uuh!lIlMt'lj hUil "'"ltlcl'l (U,·" . IJ, UU),
biJV. "'lil hllt
liet errr('chL 1('/1 U"II"All'lI \"1111 \hklller,,'" ht'Yr"lIgl Ilr b'I\'('1I ."11 _
grf(llvl;!lI rCf(l·II"II .
"~Yrll,,11I bij Hillt "Hl lIt'h"' , ... "hlli hrt /:1'\"11.1 I". a'J" ,I" klllllt'rell 1\1
,I " ecr.. tCl I1I'Ulb KNN'hllgll hUil ~,trrct'hl Cl I' tlv \\IIOIU'n l'lI 1'11 ,1(1
U"lCt'llIt CIi \UJllIlIg It'I ,hu' lI g('ltltlll
Ouk rl" ItlimluJ'HiJ(C'1I h rbbl'" r,'rhl 1)1' 1'1'11 IHltlllt,vI ( U I' . " 110S I,
NI aUII liJ word .. u vu(\rl"j ",rtcl"IIi. knjKcu ZIJ Iftlt'f hUil fll'I'1
VAII mt luitIlIg rl('r ~11)C'hlt'
Wtmlt niellt ~""It'lci
Alle klllll~f('u . 11 . . 1.11.1('11 KI'IIJkt' mUII'llmkC"1I "11 hrt t'rr 111 tic ,,""IIIII~
1'11"11I,1It'1I bij 1I1IIInt'IIJkt· IIdnk)out( nu thor J.lllllcr'n lid h ...... 1It'1'1I
kriJgt. ouhllll,KL IIiJ ,ft" 11('1 oY('rlfl:t' .. ~u ItllUller 11Itluh·d (U. IJ. 151,1)"
AnI! ,rt'Cllu!t'1I IIlClftl'lI. tO ,IIUIK t't bl"ellyrrw,ullt'tI .IJII, du ('n'r"
11It!L gr8tllollk .. " WOf.It'1I .'" ,,}!l ir mand dil ,lrl'll. ,1r"1 "lIId., &IJIlf'
Cr r~C llftl1l eli pf\llc ICI'('II (11
11")
(1,,"1 111('11 11 hlill Ik I .. I"!IIIN ti l' .luI'" lij Ut' ml"rlKll b"11111UKt:fl
' c tll t.'t'! I. , 11\11 blijkt \\t:II,·tillll rlnt hiJ l ijlIl.' J.llulrr,." _I. "''-11IC Ulln,tt'
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wns ingevoerd, om als er lDeer kinderen ",nren, de docbter! ee n
kleiner aandeel te geven (R 19i).
Indien men gevrnngd hnd , of de dochters dan nieL op cellc
andere wijze werden schIldeloos gesteld , grlijk bij de verdeeling vnn

::~~l:;:n hetlb:~! o:~:!~;g:,~.llde men "'anr"Chijnlijk een bevestigend
Bij tegals gelden dezelfde r~ge l eo . r.OOUI eu dochter! deeleu gelijk
op cu zoo bij miullelijke chikkiug de oudste zoo n het. tegalveld
nllellU ve rkrijgt, dnu moel. hij zijllc jOligere broeders eu zUllters
ouderhouden (It. 121), of bebouwt het \'cld voor ,geznmt'ulijke
rek ening (R, 12.'!).
8icrmed~ kau deze schets vnu het grolld- ell erCrecht drr lulaud ers
geyoegelijk worden Ix-.loten
Het 110el was slechs om nnll te tooIIon, .1,,1. in .1e orlleloos opeeugestapelde autwoorden der bevolkillg, ill ,Ie verward door elkander
gemengde fe iten, eelle lei,lemlc gellachte, ee ll hoofdbeginsel kan
opgetpoo rd worden en dnt die leidcude gedachte zichtbaa r wordt,
zoodrs men het. oog vestigt op de werkelijkheid en niet elke tle,aregeling voor cl e uiting der yolksoyerltliging lI.Iluût'l
Raadplef'gL men die v.-erkelijkheid, 'ftl\agt men zich af, welke grondrechten de ul'volking ind('t(lflud uitoerelll en op .'elke wijze zij bij
de boedelverdeelillg handelt, Illtdnn zal men - lIanr ons bescheiden
oordeel wel tot de alolsom moelt'n komen, dnt op 13V1l de Inlalldsche be'tolking eigendomsrechten uiloefent op hlne bouwgronden,
voorzooverre die niel gemeenschnpl)Clijk door gemeenten anngelcgd,
"an hoofden of godadienlllige instellingen toegewezen zijn; dnt zij
die eigeodom!lreeh ten, wederom ouder bO\' cn!<tnand voorbehoud, volgen8
bnren adat uitoefent op woonerven, huizen, tegnls, viachvijvers, zoutpanneu en!!:.; dat het Koninklijk 'Be~luit VIlII J 870, 1nd . St. No. 118,
waarbij alle grond, waarop niet door andueu recht van eigendom
wordt bewezen, tot clomeill VllU den alaal verklaard ia, de volksbegrippen uiet eerbierligt cu nooit zal begtellen worden, eu dllt eiudelijk het. erfrecht de regel en eeue r lIntuurlijke fAmilieverhouding volgt
en als hoofdregel stelt, dat de kinderen, zoons en dochtef!, voor
gelijke deelen &Rllsprnak hebben op de IIlllatenschnp hun! vaders.
Het is ~eke t onde nkbaar, dal de !llr1lrreehter deze yolksbegrippen
tcr zijde r.ooile schuiven , dont zOllder iunchtnnme daarvRn 1I0ch de
strAfwet, lJoch de rechtspraak juist kuunen zijn.
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