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1. Uit een mededeeling "ao A. ytlU der Cion Nehche r, openbaa r
gemaakt door pror. S. Keyzer te Delft, en overgcuomen in T. v.

NI. 1867 I, blz. 88-90.
[l)ckalollgall.] .... in werkelijkheid [ is] niet eeu eukelslukjc
grond nallwezig . . " 1 dnt niet door
be,olking: eu de de~Mhoo rd eu
lot h et g rondgebied vnn de ccne of andere dessa gebracht is_ Ue
grenzen worden !lleeds met een ,'crw onderlijke zekerheid, nauwKeurigheid eu o\'creeuslemmi ng al\lIgc lvezcll, ZOowf'1 ,loo r het dCSlIahoofd

ut

ale door elk lid van de dcS!nbevolkillg' zonder dnt daa romt ren t ooit
verschil VRn meening bestaat.
Vratlgt men hen I'nu wanneer cn

\'1l1L

wien die door eeu ieder

getie rbi edigde t'1\ bij iedereen bckelllle grcTlsbepllliug dnteert, dnn krijgt
men geen Roder aulwoord, dnn dllt zij reed! lijrleml hU11 grontvllrle r
en overgrootvnder aldu s hestond en ge regeltl Wft!.
Alle grondeu die bin nen het grondgcbied V811 eCIl gemeente liggen,
zijn bebouwrl of woest. Tot de bebouwde I.orde n ook gt:bracht de
woeste gronden , wnllrVllIl de olltgin uig jp toegestsnn, mllnr 110g uiet
geheel is afgcloopen. De bebou wrle grollrleu zijn eigelldom vsn ceue
gemeente of VRII bijzondere pcno llflll; de woeslc gronden worden
onderscheiden in di e welk e eenigc Jlatuurproducten oplel'erclI (dallrtoe
behooren ook de gemeelltcweiden) en die waarbij fb i niet het geval

~sa;1l eil;~:1 k~·:~rl~llec~~!r.I~~~W~it:ll:if:;{ltC:~~~;:i~:~:~o;~ld~u ~Ie Inatste
'Wat 110 betrert wOe!te gromlen, I!ie /log eenige natuur-producten
opleveren , zooal8 318ngalang, houl , bamboe of in 't wild groeiende
VJuehtboomen, dnarvnn kan door geen vreemdeling gebruik gemukt
or bet hout, cr op voorkomellde, gekapt wonleu , dlill met toestemmiug
'lau de gemeente, hetzij gmtis hetzij tegen eenige vergoeding. die
zich meeslal regelt unar de wlltlrde V:III hetgeen er vnu getrokken
worilt. Deze gronden behoorcli An I! de gemeente, doch worden wel
/\an een inwoner tot ontginning or bebouwing afgesta:lll. Een inwoner
van de dessa zeU heeft
altijd de voorkeur, zoo zelrs, dat
!;Ieebhl bij overvloerl vnn grond nnn een iuwollcr I'no een andere
dessa het rechl 'lau ontgiuning gegulld wordt.

d;e

d:\:ltbij

IOIi

De ouigillllwg "lUI W'oule

groncl~lI,

wal\run gecn opbrcugtt o r
voordrrl wordt grllolC!lI, kan door eell inwoner vall de dessa zelvc
gucbiedell ria f'tllfondige ktuniegeving aan dell loemb, doch voor
een inwoner VIUI l'eu vf"{"em,lr (Ic,.,. i" Ilc toeRtemmillK van lIlIe de8~a ·
LewonerA lIoodig.
ludividueel eigC!lldom in dl' db':I b taRI door koop, turn o r
achellking, en, in drn uilgetlreksten ziu, door ou tginning ; o nder bep"alde ollullltndighwclI kali de eig~ndom dali ook vtrloreo gun
\V,UlUter de ontgiune r "II~ or !llcchl' {,l'U gedcche ,'AU dell grutlll
ontgonnen hurl en zich venvijderl zOlidN zijD rce!at. op ee n audt'r
o.,er te (!mgen, "erlielt hij zijll recht na eC!u ja1\r. '-erlui hij eclller
zijn woonplaats Da o\'erllracht Ilau tien loerab or Uil C!tU aodC!r,
dau gont "oor gehee:l ootgollllell grond zijn r~bt. eerat verloren Uil
IRligen tijd (na dne ot mrer J"rell, wanneer het. Uil groote uiigeatrektheid Wft.), ftJ IIlUHlOftle hij i! ove engckomeu otntrellt deu duur
vnu lijlle "rwnigheid mct tijn dCAJagelivolen ell loerah ; voor gedeeltelijk ontgolill en grouil houd I dftt rrcbt reed. op 1111 ,f(ou or au·
derhllJr jaar, ~oOAll voorar i ove reengekomen. \\ Allllet'r d. ontginner,
lIadal de olltgilllling geheel is T'olbr'ftcht, in de de
blijrt WOllen,
doch sich met de .. olltgonncu grond uiet verder illinal, eu bem al.
hllt wnre w('l~ r wat!l tut W'omrn, fhlll behnudt hij lijn recht op den
grond geheel, mil! hij iu IR~teli eu diensten (ook voor dat olltgoollell
.tuk) deelt; zoo uiet, dllll .,er,'.lt het .tuk w~~r AAII de gemeente.
lI elzelrde geld I, ... lIneer de outgilmÎlIg ,lechts gedeeltelijk Î. IIIrgeloope.u or in hd geht'el lIiet wordt lungulII llge.u; komt er echlt!r
111 die ge\' aUcli l'tu nie.uwe ftauvrug om dil' stukken groud te outginuen, dlln wordt. hel. venoek bij den wedono gebracht, die onderzoekt
ur er !ederl de eer te !IolltlvrslIg rtCfh eeu JaM ,erJoopell is; ~ jll,
dau g Ct Ilij nog eeni~e luaantlelJ tijd, maar lla!lt den grond un
11eu tweedelI aallvrager ar, indien dl! rente in dltn tijd verder uie"
!lall deu g rond ged,uul heen,
Bij ove rlij l'~n ,'All tltn eigenur \'au gekochte or poeukagroudeu
or V"IJ geheel or gt<I«ltelijk ontgollucu grolldell. vervnllen deze I\!lU
lijn errgellllml'U eu, bij olllst~lI teni!l "!Ioll errgt'lIam«! II, Uil de gemeente.
die te, indien ,.ij \'nn belaug 7.ijn, lenlond onder cle de y.be.,olkillg
verdeelt.
De l!lIIw"h in de beuedeulauden Y-iju weer gemeente - dnll Îlldi.
viduecl eigendom; dc erven ziju meest allen de eip;endoromen VIII
bijzondere personen, In de diehtbe.,olkll' benedeolallden IUnel iedere
duim gronds gekocht worden ell it, IIAar mate van de plaat!! en wurde,
mcer or minder dnur : het duu~le i. hij in de ltampollgt. d. i. dU!'n's,
die geen uwnb hebbeu.
111 het gebergte bestaRIl vele }'Ofll!akn.velden.

2. Uit een rapport "I\U p, C. Clerck V811 I:! Mei I 31 belretrellde
de huishoudelijke illrigllug der J "".oell, de errupvolgiog en bet
l'igeudom regt der velden vMr hd ill.,oertn Vftll het laudc-Iijk .lel el,
in SnmRr.lllg, in 'r. '., Nt ISo:!. I, blz, 75-80,

107

l Sema t taug.] Y.erlijds oeatolld "lh in ,' rij Rlgcmecu het. dorp•.
be.t uur uit ee ll .. Ioe:rah .... een .. brIeui .. , eeu .. moeditI". eell .. kabaJan •.
De .. loerah .. buchikte over de velden onor gotdl'iuden; hij WAS
echter gehoudcli om ecu zeker gel'" "~ikl1p',,, uil de bevolking te rOt·
meren, hetgeen naaf evenredigheid der nan~'ezige rij.slvelden gcschietlde.
Deze •• ikap'u IIU ontvillgell. Ieder 1'oor ~ijn nRndeel eeu ., karis ...
or .. bou .. ... , nagenoeg zoo veel al. thoul 2 or ... bouw.... URn f gc .
laug 1'1&11 de :tI or !liet vruchlb:aa rheid HIli t1f'1l grond. Zij .-artu
geheel vOOr de tlien.tcu in eu bUilen de urgeri bt'llCmd Iedere "sik"p .
had ecn .. djotroe·l!&wah .. ur helper. cu dC'Zell wa rcn hel, die bij gebrek "a" ...ilr:np·,/I'. voor dr dieDsten ju de negeri zich bij heli voegdcu,
OOI hel gcvrugde gtlll i voltallig te mohn, J>e •• ikap·s .. deelden de
opb reng-I van de hutl nllllkomeJl(ie \'ellien met huone .ajoeroe·eawah'....
omdal zij geZAmelijk de ko!len van H'!rboul\ing gOf!dullu,klen,
\Va nnec r rle ,,...ikIlJl"" ee r. jur Jang hunne -1"I'I"h·. bezelen hadden,
moeitelI zij die aAn de .kerik·... inruimen, die dnn 0l' hunne bturL
de uwah', \'oor HII Jur or et>IICII OO~I bewcrklell , De djueroe·
.. ",ah'., of htlpe~, kond!':" de.sverkit'zcnde de ""ikap'!II' vervangen
or hunne 1,laat.s alm dl.' ... &-enk·a ... fst!lall , dan wel in huune dien.t
blijven Deze ~ij'le \'tul ruilen ging o'er de geheele bevolking rond
zoodat ieder op zijne bt'urt de dicu!len ill d. "t'geri m oc~t vemglt'1I en
daa rvoor d311 ook 5."'811·s hek "'am, waardoor hij ", ikap'" genaamd werd,
llij heL o't'erlijden \'an cellen ,",eik"J> " ven iel hel hruiltrcgt der
~swah'!, voor den nog o.crblij'l't'udell lijd, lot dllt hel jur verschenen
'li"IlS aau zijnen ZOOIJ, dochter or vrouw. J8 zeJr tot in het IIUIl!tc
gelid zijue r unMthe8InIHul ru, '-00 de milicien ter bebouwing ,Icchl~
voorhanden warelI , Bij gebn:k dnafll4l1. :tIs ook bij ont!!teoteui Uil
bloed,erwanten, \'t'trd tlm,r hel dOfl)l!be!lier [eli vervanger gekozen.
uiL den ,'nntl <lrr ... pe.lIgindao·s .. of dien [Ier. hflk', ...
Gedurende het cent "olgemlc jnlr. lIr1da' tlu,)t den "'si kap " Rf!tnud
\'1111 de sawali's "'RI! gf'dRau. werd hij van nUe diell~tell vrijgelalen,
De ... pe.ugiudau·, .. of hel pen. waren diegenen, welkt' iu diell,l Uil
dell .I'ilu,p atoluleu en .. djoeroe'!!llwah . gtunamd "erdtu. Zij w-aren
het. eenle Mil de beurt, urn, wannetr het getnt t!ikap's ' oor de dienst
in de negeri niet toe reikende \l'1UI. llell Ie komelI helpen
Ue .. keri l;', .. , of de lieden die geene relden h"delen , maakten het
oyerige gedeelte .'UI de be\'olki ng Uil waaronder dun ook de "-per·
djoko'af', oC ongeh uwdeu. ger!:keud .. e rd en, U.t wIlren dt aaukomende
jOllgeliugell eu ongehuwde werkbare mannen,
De .kcrik' . .. waren \'fije. :lOJI 'Zich zelf overgeiliten menscheII,
Keu deel un heu bewerkte de s:lwah'l! VI'II de ... toernh·~ .. , of huurde.
die \'all dezen, Zij betaalden cene heinstig genaamd " peugawftng·
Awnug"', ieder nllRr zijn \,erUlogen,
All een dRn, WAnneer de ... pengindaulif'" uiet loereikeude 1l'1lreU, om
de outhrekende . .. iknp·... lot belgenaagde gelal aftu te vullen. werden
de ... kerik'!,! " a:tll hen loege\'oegtl. Zulke gc.""lIell, {Iie tth te r leN
teldznam be.alolldell, noemde mell goegoer pllorlJg'", hetgeen zooveel nis "fllgernf'eue oproeping .. ucteel!:ent.
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Wanneer eCIl "pengind81u of .. kcrik. bo!Chhmd ontgonnen eu er
rijstveld vftn gemaakt had, blee! hij drie volle jnrcn in het ongestoorde bezit dallrvan onder den naam van .. joaso •. Bij werd ook
niet, gedurende dien tijd, io doen stIllId der waj k_p'a .. opgenomen,
wa8 rdoor llij \'8 n de heercndiensten vertlchooud bleer.
Na dezclI komen tie "kamitoewo's", of ,.. morok"ki'a .. in aaumerking,
die Ideed, eenen ataud bebbeu uitgemankt. Deze !land beatond uiL
de oudllten vnu het volk; zij werden door hunne kinderen en uu ver\\'anteu gevoed. en van alle diensten en lasten vrijgelaten, Uij alle
gelegenheden werdeD zij geraAdpleegd.
Zoo "'n' vroeger de regoling, Zien wij II U, welke de tegenwoordige
toestand ia,
.. Sikap', .. bestaAn er niet meer, omdat. de rijaheldeo door het.
dorpsbeatier jaarlijka op nieuw regelmAtig onder de geheele bevolking
worden verdeeld . De dor plIhoofdell en de ledeu VRn heL dorplIbeatuur,
waaronder de ... moedill ", bekome u elk: ecu, cloor het gebruik geweltigd,
en orlftr gelang vnn het aa ut nl ,'elden lol het dorp behoorellde aandeel
ill de gemeentegronden, tegen betaling van gelijke belall&iug, nla
"'BRnoor de overige velden ,,'orile n nfgestllall ell verhuurd ouder tie
gnnsche mllllSIl iuwoller!', elk IIsar evenred igheid vau de hoegrootheid
van zijn getin, zijn meerdere welvaart. of nij,erheid
Door ,Jue algemeenbeid vau bet bebouweo der velden zijn ook
de heerellIlieostell algemeen geworden, en is rie ecu zootJel nla de
audere dnnrnan onderworpen, wAllldoor de atalld der .. sikap'a ... heert
opgebonden te uestull, ell wnardoor, al nnnr men het neOlen wil,
thRus ieder landbouwer ecu ,,!ikap'" genaamd zou kO ll nen worden.
Immers ook iu de de~sa's, ":\ar de bevolkiug groot er is dlln het
getal velden, begeert zich het. overige (leel, dnt bij de verdeeling
nitgClllotcll blijft, llllllr ,Ic omliggende t1Cll1l8'S, wanr nog velden onbebouwd 7.iju, eu huren die vnu de dorpshoofden, ook wel van den
gemeeDen m3n.
De slalld der .. pengindan'a" îs lOede gebeel vervallen; thaus noemt
mell tOO Iie d rie o ( vier vrÎcllIlclI, ,lie do loeruh gewoonlijk in zijl.le
u6Sa heeft en uie hem ,'e rgezeIlen en huiselijke bezigheden met t'D
voor hem verrigten, 1II'lu.,door ~ij van audere dielllllell vrijgelateu worlle ll .
Uij deze " pengilldau 's.. komen meeltal lIog eeu paar aallverwnnteu
.-all deo loerah, die hem 0l' Ilezelfde wijze d ienelI mRar Nlle ololl nO'1I4'
geuilI\md zijn; deze zij n geheel \'flll alle dieolltell vrij ell ullt vangeu
hnn onderhond v:11I den loerah.
"Kerik's .. noemt men de bevolking n ieL meer; deze beuaming ill
door die vau wglidik: .. (algemecne gelijkheid) onder !lcn gemeenen
man vervangen. ~.ij komt dBnfvau dat Rllen II U dezelfde d iensten
verrigtell ell ook dezelrde voorrelttell genieten.
De " perdjoko's .. , die bier nimmer eenen Itnntl op zich zelveu
schijnen Ie bebben oitgemankt, zijn ook hier onder begrepen.
De ... knmitoowo., of oudlltcn, vurmen thnns 1I0g eenen IIlrmd I ~ij
leven van hUllno bloedverwnuteu en worden V:l1I alle cl iellsteu
schoond ell bij alle gelegtlnheden geraadpleegd.
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wc I':xcelleoti c, bij de lezing VRIJ het bovenstaande, uiet
ontg3l\ n, (lI\t deze opgave zee r veel verechilt VRII hetgeen dicnflllU gU lld e door l ' wc Excellc utie bevollden is te hebben besta.'lu.
De benamingen, welke in di eD lijd, llaar df'1I :tard hunner verplig tingell, aall de dorpeliugeu werrlell gegeven, wa ren lamlschnps.
ja dcs!'a8-ge"ijze zoo ve r~chilleudc, dnt. de mee t olla fgl'brokc n 111\spo ri llgell dnaromtrent , Iechts eCII matig r(,8111t1\"t kuuucu opleve ren.
'L la mij geblekc lI , dat de \'cle verh uizingen en uitslervingell in vele
dessn '8 de oorll roukeJijke nnnleJitgers de r sawa h-vcldeu onbekend hebben

~:~n~ae:!~.:.ai~u:tve~ler:~li~~le:~ I!~I~I zii~d~~(1~'3~d ~e8Z;:1I:'II~'~~~li~i7,o~:~
deeld zijn moeten worden. Langs dezen weg erlangt de huurder, zoo
lang hij non zijue vcrpliglillgell " oldoet, hetzelfde bruikregt op de
velden, nis \\nrC' hij er de eerste auulegger vnu gel\eellt.
l.n sommige rijk bevolk te di striktelI, wan r de sawllh'lI aiet iu even·
redigheid stllRlI tut. de bt:ll oefte der aanwezige bct'olkiug, zorgt ieder
wel da t hij \'Bil zijn aid u:! \'e rkregt'u regt ten volle genot heeft, en
blijft bij !lirt i n gebreke, om over \,illekturige .fpersingcn vall SBwab', zijn beklng bij de hoofden f'U bij den kOll troleu r in te bre ngen
eu de hem wederregtf'lijk ontnomene velden te rug Ie eLocheu .
Ik bedien mij h ier VIUI het woord " bruikregt ... , omdllt mij het
vroeger beslaa n der erfop\'oJg ing cn van het. eigendomsrecht der
velden ui et is geblekeu, en ik hou t! het daarvoor, dal zulks ill eeJlen
d rikten zin , ill deze re!idcutit', nimmer heeft be!tan n. Ook komt. mij
het tlcukbeeltl \' BII een flelael "tlll ... bruiJu-t'gl ... lIiet zoo gcheel vtr·
werpelijk ,oor. 1\Taulleer diellanngaul,de, iJl de olll!lllgssangewounoll
reaidentiëll, Hagelen en Bnujoemll, Mnilîoen ril "ediri, een g rondig
CTI nauwkeurig onderzoek wenl grhonden, zoude mell ..elligt Ollt·
,lrkken, dat, met eelligc uit tontle riugen , nldaar heL "bruikrl'cht bij
beu rtell lt besloot, loodat mau zeer zeldzaam de Illudbouwer zijnc
reeds eenmaal bewerkte "clden bebouwt en Ilechts dau, wauneer bel
getal landbouwers gering ill, iu \'ergelijk nlll het aRIlIr.1 \·elden. In
hel tegeno\'trgcltelde geval, bij een g root.r getnl ingezetenelI, 1IlQ,f'1
hij doorgaRII8 zijn ,'cid j:lonrlijks "crinten of zieh "crgenoegcn IIIrt
de ruiling VRn het gebruik \'n l1 l'eUe ell mngere g rondcn .

het. n'geutsch~p Grobogllll b~.!It nllt wat d~ I'enleel i'ug der' l'cldel;
hetreft, tot h eden nog de ourle ge "'oon te, geheel overeenstemme nd e
Inet hetgeen ik dieua!lnga.'md,' iu de ou l3ug5 Mnge'l'l'olllien Soernkartasche
districtrIl Bello Ktfl.denOD eTl Koewoe heb gevonden. Birr ziju iu eJkr
dessa drie soorten vall velden ell even zoo Hel tlludeu.ougerl'kewl
de .. perdjoko',,," CII 4'morokaki, •.
1°. De 'eldell vftn bet besluu r, be~ta3.nde uitdeu Iocrah, kAmitoea,
kabftjnn , moedin en den schrijver ; die ve ld en verwisselen niet en
ziju aau de bet rekking, lIi~t anu den persoon vorhonde ...
2·. De It'sa wah-glidik" of de ,sawah-sikap", welke mede niet ver·
wisselen en vrij ":lil land rente zijo. De slnud, wien deze \ ehlell be·
hoo ren en die uit G of 'd tQt 1:..! mllll be-sll\tlt, i!.f hrl"!1 lIl('t uilt"
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ncge:ri· ...erkzaamhcdell. Danrill vallen IIlIe perdjoko', na het eerste
jaar "'1l1I hOIl huwelijk, cu ft'cl voor ééu jan f, tenzij minvermogende
IIrbeidel"9 verlnllgeu in dell',c u atnlHl Ie worde n opgenomen en 012,00
hunne plRA11 vervan~eD. 't geen meestal plut. vindt.

S·, De .. ! :\wah-OrHllg-botlOÎ " of de .~a •• b-krnDlall "' , Zij,aan wie
deze velden behoore .. , hebben ze persoonlijk lIiet YIUJt iu bezit; ze
\'erwÎsselell jurlijks ouderling, 't geen bij verkiezing geschieul; lOOdBuig, <Int hij, die diL jUf hel regt dcr eerate keuze had, en nl1.oo
bet beste veld VOOf zich Dam, het ,'olgende jas r hel la"leL Aan de
beurt ill. Vete stallel is uitaluilend verpligL tot bet ,'effig lell der
dessa.diensten, l4'urouder hel mokeu dcr wegen ia beg repen, cu W!lIl rtGe
de "' )>erdjoko'.. alJeen uil eigen be.'cging med~'lfe r ken of.ls plaats\' enaugen kUtlOen geroepen wordeu.
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I. Uit. een npport. Hili re idcnl \ nick , J831, \ oorlH'IInelijk
lUlUdele ncle over Keeloe. ilJ '(', \". N L. I SM. J, blz . .1:$7-142 .

. .. . Volgeol hetgeen Ik iu de meer westelijke, l1ieL bebouwde en
min beschnaCde landstrekelI ,'all Java, tn ouder audereu in het
Krawilugsche, 'Aaar ik weleer resident WIUI, bcb ollgemerkl, bestnnt
aldaa r eigendom vtm grond . iu zoo verre, da'- de ee~{e ontgin ner
UD $lLwah·,'eldell danrvall III!l eigendom of vruchtgebruik behoudt. _

Bij verkoopt. deze veldeu, \'erhuu rl ze,

CII

laat. ze bij ziju overlijden.

evenalf! zijne o\-crige bezill iugell, nU lI zijne e rCgenamen n8. IIHemnnd
heen. het. regt. om helD o f zijne erfgennm en deze velden te ontnemen,
tenzij de VOfSt. of opperh ee r ze \'OUt ziju eigen
tot Itlgemun

or

geb ruik (tOD ui!! het plul-en 1'1111 Jlublieke gt:bODWCII, het IIftll leggell
VRII eell e lI t'geri ellt.) lIoodig mogl heLben.
Deze in rigting, die h3 ren OOI'llJlfOUg in de geringe bevolking iu

~:rt~~k~~~,fl:n u~t~~~r:k~~:~:l1~ll:f h:~u~~~~ ~:~~~~:lldeon~(~:trdll~'~:::

..
de landen uilmnakl , leidl ualuurlijk tot die verMhillelicie IlzlIuleo
ill de deN3 'II, welke doo r l' we Euclleutie worden opgenot.'md.
De Innden doo r verroogf' nde lieden, hetzij eigenhaudig of met
behulp van hun kapitaal, ontgounen zijn bun eigeudom: eu hierdoor
wordt de st and der l ih!>', of .. orang pntjol .. (grolldeigefllHen) gevormd .
Op deun komen !lilt lalten ,'nn den tul en de publieke diell!tell
neder, omdat de ·JavnaUlK'lle iflilelliugen schijneu mede te brengen,
n aL het laud en niel de perso(UI belast wordt. Van daar dn.t nlle
belnlti ngell elJ dien.!Jten djollh·gcw ijze worden geregeld, eu uiet
huil!gezi u!,gewijze of hoordelijk, zoo ftl! meu eigeoaardig zoude
verondenltelleu,
" ranueer min vermogend e liedelI, die geelIe midd elelL ~z itt e n ,
om land Ie ootgioueu, eu welligt ook geene gereedlChappen, werk.·
diereu of uden, om reedIl ontgouoell land en Ie bepilluteu, den
laudbou.' willf'D uitoefeneu , moelen zij tot. de eigenlt.ren van tien
bebouwdeo grond eu .. n t1e tot den IIIindbouw \"erei,cbte benood igd.
hedeu huu toevlngt. uemeu.
Zij koulrakleerel1 (l all ,'oo r een gedeelte \!lIL den oogst, of ,'oor
f'enige h uur, in roiliug \'oor hunllen nrbeid. {'u wOllen l"rlUI ijlen bij
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dcn grondeigenRar iu of genieten de dagelijksclle voeding VRn dezeu;
dl\l'lrdoor wordt de slnnd der pengiudongs, of .. boedjaugs'l' geboren,
Dnar deze laatsten geco eigenu ren \ '11I] Inutl ~ij ll , kunn en zij niet iu
de gewone de!!n·d ien!leli en werkzollmhedeu begrepen wordel! :
mnAr dewijl zij ui t. den 8fl rd der Ulnk nrhnnkc lijk zijn, word eu zij
cloor de siknp's or ol'ftng patjo!'s welke hUil lond en gereedschappen
ver!ltrekt. hebben, wel ecus gebruikl, om voor heli, III'R llueer er
publieke werhaambeden gevordenl worden, op te treden. Al s zij
undtrhaod tot eellige welnarl komen, en ~c h'e Innd gekocht ol
on lgonnen hebben, valleu zij iu tic klauc der sikap·s. iels dal. hun
behoerlige slaat. \' roeger .erbiuderdt.
Danr wur AI de lauden. \Tclke om en bij ceuc dessu liggen.
bebouwd :tijn, spreekt. het. v811zelC, daL de peugiudollg's ni et lot. de
klasse der !!ikap'!! kuonen overgaan , dau door koop vau suwah .veldeu,
or door ste rrgevallen, waardoor zoodslligc velde n zond er weUige
eigenaren geraakL ~ijn ; als dno het dessa·be!tuur dllRro ver knn be·
schikken, word ell zij daarmede beg ullttigd.
De jongelillgeD (perdjoko's) ZijD natuurlijk alhankelijk van hunn e
ouden of bloedve:rw:mteu, lot ~oo laug, dat ~ij den mannelijken
daat bereiken, in huu cigen onderh oud kunnen voorzien, en door
koop, erlenis ol donatie, eigenaren VAU velden worden ; dAn VA l1q,1l
zij in de kinase der sikap's.
Eindelijk wordt de vierde klllBSe, Damelijk de morokakis, ge,'ormtl
door die meoschlieveude iulaudsche gewoonten en inslellingen, en
dien eerbi ed voor deo ouderdom, die de geuuncnlij ke inwouers in
eent deMft st.ilzwijgenrl verpliglen, om de oude en behoeftige lieden
\'41l den publieken arbeid te verschooDen, eu de IMhten te ondersteunen.
Zeer verre is het er ecbter vaD al, dllot deze onderschei den klassen
voortdurend eo onve randerlijk , als zoo vele kftsten, zouden blijveu
bestaan.
Die standeu, welke benedeD de siknp's slaau, vervalleo zood ra de
oorzaak daanan is oil den weg geruimd, namelijk : wanueer de pen gindong or jongelillg op de eene of andere wijze land verkregen hee rt
wordt hij in de klasse der sikap's opgenomen; eu dat is gecn gUllst
mnar geschiedt regten., e'n door hel belnug tlat ae de!!a- bewoners
er bij bebbell om zooveel tiknp's in buune deutl's te tellen, nla maar
eenigszÎ us mogelijk jt, ollldat de publieke dieuatell dali door vele
per:!Olleli verligt worden eu dUI ligter zijn.
, . " Ofschoou ik mij tot de r~ideutie Kad oe had kuon en bepal cll
zoo heb ik mij nogtalls veroorloofd mij buitelI rlat. bestek te begevcll,
nnngezicu de groodige kennis der zflsk juist in die landen moet ver·
kregen worden. waar de mindere besebaardheid des volks, de gematigder ngeering en de meer zuivere zeden de oorspronkelijke iu·
~tellingen bewaard hebhen .
In de meer oostelijke gedeel ten va n dit eihuul , cu wel speciaal
da",r waar de Jsvaausehe vorsten voorldurend hebben ge regeerd, zijn
lle voorvaderlijke inlAndsche gewoonten iu !lit opzigt bijna geheel
Ie niet gegaalL .. ,.
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Bestolld de belasting, die tie laudm:lu verpligt WilS, aan zijuen heer.
hetzij deze de vorst zelf WQ~, of dnt zij uc dessn, bij wijze VDU leell,
nnn den cen of ouderen hofgtoote of beambte was "fgesloa11, vroeger
iJl eell zeker gedcplle vau zijn oogat, CII daar te boven iu eeu ge·
ri nger nAndeel voor de gee!ltelijkheid. "dznkstH, _ Ihau!! werf! di~
belllsting iu eeu geldelijke grOudhuur verauderd. Eu ofschoou deze
huu r oOl"Spro li kelijk iu eve nredigheid sloud tot het Dnndeel iu het.
gewas, dat den landheer toekwnm, wt: td hierop alleug!', usar mate
het geldgebrek knellclJ(!"r werd. ook minder gelei, zoodnnig, dat eiu·
!lelijk de 181HII"11, welke nnll inlnndsche grooten tot ouderhoud Wil ren
afgestaalI, iu g roote of kleine percelen unn deu hooglteu geldbieder.
uuverschillig or hij CCII ,Jayaan, Europenau, or Chinee.i:' Wlltl, \'erhuu rn
werden,
Bij die gelegenheid werd de huurder met al dat gezag bekleed.
hetwelk, volgens de besla/t.nde inlalldsehe gewoonten, de verhuurner
vn ll deu vorst ontleend had. ten einde aau zijne heftllJgeu kfllcht bij
te zetten, en was het gezag eveu koopbnar or huu rbnllr. als de landen
zulks wareu,
De huu rder moeat, om aau zijne verbiudtellis te kUllllen vohloell ,
c u eeuigc winst voo r zich zelr le erln ngell, de Illlldeu iu het klein
op dezelrde wijze (de uverd rngl van hel gezng dIlIIronder begrcJWlI)
voor deu hoogllten pachtsohat verh ureu. Zoo doeudc werd, o($choon het
dorpshoord, volgens de oorspronkelijke instell ingcn en deu afl.fd der nak,
eeu cloor het dessn.yolk verkiesbaar ambtcunnr was. deze betrekkiug
don rna tijdelijk met het laud verhuu rd. Daar het dorpsboofd op de·
zelrde wijze ha ndelde, mOe$t hehegt vau eigendom oferrvruehtgebruik,
dat i u de sikaps p;evestigd WD8, ouder d ie olO!tlllldighedell gehepl
ver nietigd 'Word en, 7.00 1gerden de velden )liet meer tege:1 eene matige
belastiug bebouwd door hen, die te door eigeu iudustrie of door
erfeuis verkregen h!tdden, mnnr. tJlet terzijdestelling vau alle regtelI.
verpacht a:ln degenen die daarvoor het meeste geld wilden betaleH.
Dit WilS de toelltB.ud, wan ri u zieh IUJt landbezit, en het huishou·
delijke der de",1.'" uid alleen iu Kadoe, maar bijna iu :llle provincitin
der J o.vall.usche Vorsten lauden bevond, toen het I~uropesche bestuur iu
eef!lgemeldo rtl\ideutie wcrd ingevoe rd.
Thans bestnst deze orde vau zaken nog iu de VOf!teulsudell, lDanr
tij i. in de Kadoe in dier voege gewijzigd, dnt, ingevolge de dionM lIganllde dour hd GOU\'ernement. ge maakte bepaliugcu, de voldeu
jaarlijks ouder de gezamenlijke bewollers eener den:l. iu billijkheid
worden verdeeld, en dat ORa r mate vlln de uitgeb reidheid or vrucht·
haarheid der yelden, ook rle met den resident overeengekomeu beo
lasting op de ougebouwde eigeudommelJ wordt opgebragt.
De onbillij ke jaarlijksche verhuring o! verpl\ehtillg 3:lu deu hoogsteu
bieder is derhahe. dank zij de torgen "au het Gouveruement, ver·
vaUeu, en is door tie hierboveu gewelde billijker bepaling ver~augeu;
wanr de stand der sikllpS, wlUlr\'l\u geeu sch~ldu"" meer bestant, is
desuiettemin niet weder iu zijne regteu hersteld kuuueo worden.
leder gezelen iuwouer VIII! eelle dessa het"!L lhaus regt om de velden
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iu huur te erlan~ell. Nieuwelingen hebben dezelfde naulpraak zood""
zij gt:buwd zijn en eigen buis cu hut hebben, cn zich door eell
stil cn ordelijk gedrng, hel vertrouwen van Ile gezamenlijke deu:I·
bewoners hebben wDnrdig gemaakt, tot welk laatste elechts de tijd
vtm een jaar wordt vereischt. Jongeliu$ell. die reeds de jaren bereikt

hebben en de middelen bezitten om Zich aan den landbouw toe te
wijden, dcelen onmiddelijk in betzelflle voortegt, CII mogten er, ten
gevolge V!lU overbevolking, velden te kort komeo, dnn zijn aegeuell,
die reeds in bet hezit van Inllden zijn. verpligt om ieder een gedeelte
te mis..~u, teu einde daaruit de outbrekende velden zaam te !ltellen.
Dit luhte kan echter slechts pinnis viuden, 'Zoo Il\ng de velden
geuocg2.lIome uitgebreidheid behouden, om aau ieder hnilgezin he~
Doodige onderboud op te leveren: auder. moeten de nieuwelingen
cn to~ mannelijkcn ouderdom komende jongelingen o.p eene vakature
vnu velelen wachlell. en op cene andere wijze in hun belllaall voortien,
11all wel bij dessa's, die m~er \"elden hebben dan de buolking noodig
heeft, tengt Irachlen te komen; dat IlIfll!!;te wordt . mempatw genRamd.
Wanneer f'eoe dessa te \'tel velden voor hare bevolking heeft,
",orilen de inwonen cent tU vooraf daa rvllu voonien ; en de overige
velden \\'orden door de zorg VI\O het dorpshoofd en het dorp!lbestuur
aan inwonen van ondere dessals en ulf. van andere distrikten
verhuurd, dil" du,lvoo r. of de gewone padjllk of de helft van het
JXIdi-gelll':l8, "maro., opbrengen; welk lantllte aan het dorpshoofd
eenige yoordeeleo .erschllrt, cu dftnrom steeds 'Zoo mogelijk door
hem bedongen wordt.
Of!'chooll uil hel bo\'cn verhandelde blijkt, dat in de residentie
KRdee geen eigendom van grond noch erfo'pyolgillg bestAat, en Uilt
de kllt~en, welke cider! gevonden worden, ald1l8r nieL meer aanwezig
ziju, hu mfm desniettemin nid aannemeu, dKt de del':\" geheel
door landbouwen en gezeten personen be\voond wordeu.
Gelijk bij on8 Ie lAude vcrlDogeude boeren huune knechten houdclI,
heeft ook somwijlen hier de landbouwer zijneu boedjang of pc.ngiudnng,
die hem in zijnen \'old· en anderen arbeid behulpzaam is.
Gelijk bij ona de jongeling, die tot den arbeid geschikt wordt
v.ij neu. valIer, blot:dverwaut of dengeIle. \'IU wien hij Ifhangl, ten
dieuste staat, tot dat bij in staAt geraakt, om zijn eigen huishouden
Ie hebbelI, zoo slaat de · Jl\VlI.allsch jnugelÎllg dengenen die hem
onderhouden len dienste. Men zo ud e d us k unnen zeggen, dal er
thans nog werkelijk vie r klu.en van menschen in de de!!a'. beat:uul,
nll.melijk: de op zich zelf staande landbouwers ... otang patjol., de
knechten .. boedjang .. of . pengiudong .. , ue jongelingen " perdjoko',.
en de on de lieden .. morokaki'u. Manr gelijk bij ous uiet! uen kuecht.
or den jongelilIg .trbindert, om, zoodrn hij daartoe geld, gereed·
schappen eu behoeften heeft, laud te huren eu een op zich zelf
!lIanude landbouwer te wordeo, evenmin kllu men dell JRYanll9chen

~::d~:::. z~~~gi~:a~~ndrgt:d~:k~I:;let:~:ia~:I,o":.l:! v:~~1 ~~j:o;t;;::
rekening deu landbouw uit te oefenen.
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Op hetgeen ik hiervoren berigUe, dllt, nIkmelijk, de velden gelijkelijk
onder de bewoners der des!1l's worden verdeeld eu dat een ieder, naRr
mate vlln de uitges~rektheid der veldlllo, in de belasting der onbebouwde
eigendommen deelt, bestaat. echter op sommige plaateen eene uit.·
zondering. De "kel,llljnll'" of adjunkt vau het. dorpshoofd, bezit een
klein veld vrij va n belasting, in v~rgeldillg vau de last. eu moeite,
die hij heeft, om de bevelen '0'(111 het dorpshoofd rond te brengen,
cn voor de uit voering daarvan te 7,orgen. )[eo heeft ook de dorps.
hoofden zelve wel ee ns ten laete willen leggen, dnt. zij rle land renten
zoodaoillg wisten om te shtau, dat zij voor hunne velden geen padjllk
betaalden. Manr hoezeer het. eet!!lgeme-lde vrij algemeen is. en de
padjak van dca kaba.jall's veld io dat. geval door eeu vIijwillig betaalde hooger huur der overige lauden gevonden word t, zoo heb ik
loch geeue bewijzen voor het laatste met betrekking tot het dorpshoofd kunnen vindeu.
De beeren· en pnblieke dienstelI worden thans in de residentie
Kadoe huisgezills-gewijze en nie' in e,'enredigbeid tot de ,',·I,len ge·
«lragen, iu dier voege, dat ieder, die Îu eene delJM gezetcn ie, iu de
publieke we rkZJInrnhedcu deelt, onverschillig ofhij dculalldbouw, den
haodtl , of eenig ander lJeroe-p uitoolcul. Maar hierop mnk en
ann~
zienlijken VRn de aeun'~ eene nihollflerióg. onverschillig of tij onder
den titel vnll .ke utol., or .. mas .. or o ud er cellige Rlide- re bellnming
b ~keu d :tiju. Deze perllQuell worden cloor hel ntllIge liorneu gebruik of uit
wellevendheid, vrij van dal geue (a18 het dragen \laD goederen. makeu
vall 1'I'egeD ent.) gesleId, hetwelk henedcll hiJnnen rans wordt gen.cht.
De rnugsverdeeli llg onder de Javnueu, bellalve de vorsten, prill.ell
ell bUline kiuderen, zijn: raden, ma!', kentol eu si.
De .Hndeu'j! en " mas" maken den grooleu adel uit, waart",e de
regenten en eente hoofden bebooreu, De "kenlals", slellen delt kleillelJ
adel daar, \\t\aronder de dorp!lhoordell en soortgelijken \'ïorden ge·
rekend, en in de k lnsse "fai ... bevindt zich de Inngste of werkenlle
klasse, wnRrYUU mell wil dnt de benaming \'1\11 ",sikaps'f of dienst·
doenden nfkomstig is.
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2. Uit 'l'. v. :N l. 1858 11. blz, 76 cU 77-R8, over B:Iogeleli.
Drie Soer:\hrlRsche eu vijr l>jokjoknrmsche hoofden, IIgoenoellg '" genaamd, wareu, ... over [Hagelen] geett"ld, die, met bebulp v:lon mindere
hoorden "demnug goenoeug'f en \'au de pachten der lallderijen met de
bandhaving der policie en de bedeeling van hel regt bela.st W!Lreu,
De belastingen bestomlen vroeger [onder het bestuur V:IoII Soera.
karta en Jogjakartn] in vaste en onbepaa lde.
Tot de eerste eoort behoorell:
l". Pndjek of grolldhuor; waarmede de buistnkil, zoon!!! tliehier
door de dorpshoofden geheven werd, ie begrepelI.
;l •• De ta k ker toeroen, beslllAude in f'tne heffing, iu e\'tm·
redigheid c1er pn.dj ek, om een ronds te vormen, ten einde :'Ian de
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eischell Uil IDllleri"l.:u of werklieden, die door d~ vorden of eigcullren
der landen god",,!! werden, te kunnen voldoen, %onder beiden dIldeiijk
uit ûe deSJIl 0)' le billen.
8°, Ue kirrtjndji of het. 1.lIftg&;reld, in cle Djokjohrta!Che landen
pil IE: genaamd; "werd over elke djook geheven en bedroeg :l4 dub·
beltjes in 'tjaM yoor elke rIjon!.: . li eL strekte voor de helft. tot he~oldiging
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de "goe noengs " of groole di!trikt.sboorden. tin voor

de wecJerheW, O IU door den rijksbeduurdtt gebruikt. te worden tol.
onderhoud fier bruggen Mil de grootc wegcn.
4-''1. Ue pnLjoc npl/lu g. ceue bellll8tiug VII.II Lien dubbelt jee of één
gulrten op de djonk, voor den inkoop \'ao kntoenen garen I tCII behoeve VfllI ,Icn vorst.
Onder de t.weede klas!C of de oubpp.'\lLlde bebutingell, moet men
rBogschikkcu :
I". De 0 c w ~ n g bek ti, of het nmblgt'ItJ, 'l welk door hem, die
hd ambt. verkreeg, A3n zijnen meerdere we rd beta.'l ld. ed 't welk door
hem "tlll zijne ouderhoorlgell werd teruggevorderd, onder den uaam
van pf'audjaran (in lrotluctiegeld bij eeuIU! uicuwell oh~f') ....
i D. Pcaoemhnug, ceuo heffiiug VIln dertig ceu li over elke djonk ,
huwelijken teil hove.
bij gelegenheid
3°. l)ndjindrnlo.lI, eelle helling Villi derlig ceuls de tljonk, bij
gelegenheid, dllt. de Gouverneur-Gene raAl de hoven VBn Soemhrln ell
Djokjokarta buochl. ",urmeele de rijkflheatuurde r de daa ... all v"rbonden kosten moe" bellirijdcu.
4.°. Peniti, eelle heffing \',1.11 t<t<1I dtlil van elke pf'nlOOII, wie ook,
om "ldua de hcw:grootheid der bevolking te leeren hnnen.
ijO. Bidjiga r, eenc heffiug van één Spaan!!ehe mnl "uor elke
koe of iederen buffel. om nldus het getal dezer beeaten te kunllen opge"ell, wall neer cle rijk! beatuu rllH danrvnn opga "en vorderde,
6". Oebo rOIll1)0, eeDe OIJbreng!!t van 15 lot 30 dubbeltjes
over e!ke djouk, voor den IUk:OOP VRU gebRk, dnt. de hoofdeu verpligt
W9rell mede Ie brengen, WRoneer zij 1.1eh IlDftf Soert'lkartill. of Djokjoka rta moe!!ten begeven.
.
1~ Peaoembnug. eeue bellt!lliug iu den vorm valleen vrij"iIIige
gift van 80 ceuts de djonk, "Iluneer de rijkahestuurden honne
kinderen uithuwelijkten.
8 0• Pakoeuillg, Cl!IIC onbepnftlclc heffing, die door tie desuboofden werd gednnu. VRn die Iit'dell die rijstvelden van hen hRdden
gehuurd, zonder ill hUllne del!!n'. te "OU en : vnor die heffing 'Wt'rd
hun t.oegeatulI, nAIL het plldi-!llIijdell deel te nemen,
9°. P,,-iring, dit geld werd door zoodauige penloueu betaald.
"Is Innden van de!J.n'a gehuu rd hAdden. waarin %ij niel woouachtig
waren. teil einde zich dRRrdoor te ,'erbiudell, om de:ze ve:ldeu in het
voigeIld e jnnr wtlder Ie "erbouwclI, Voordnt de padi gesneden werd,
eillChte het deHllhoofd. waaronder deze vcldt'n sorteerden, erll half
jaar huur vooruit, 't welk hun lU rekening we rd geleden. wanneer
zij de velden opnieuw bewerkten, maar dat :\1111 het dorpshoofd
ver viel, wau!leer zij zulks naliete .. ,
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Behalve deze heffingen, wall hu volk nog onderworpen AIIII de
7.oogennamde po e 11 d oe la n (vord ering), welke geheel willekeu rig
W88 ... . jedert' buitengewo ne olDlIIll lldigheid, die zich voo rdeed,
JDDakten de eiger",ars of beheerde. der landen tich ten nutte, om
heHingeu vau hunne onderboorige ll te doeo .
. . . . • 1 de:ro heffingen, voor zoo verre die VAn de groolt hoofden
kwamen, [waren] nllééll geoo rloofd ... 01 WAuneer bij de regeling der
padjek geene lIpt'cinle bf'paliogell dieuaallganllde waren gemankt.
'l geen dnu " pndjt'k idoep. heette. Men kOIl echter ook wegen!!
"padjek mali . oyereenkome ll ; dil! WRS da u celle vaste janrlijltache
belutiug. de huurder WilS in dat geval niet '·erpligl. om iels boven
die n.ste 11010 te betilleu , dan alleen de .. kargadji .. , 't welk tot
onderhoud der bruggen st rekte en dot. de inkolnstf'n drr goelloeng:
(groott: distrikbhoofd en) uitmaakt!". AI !ie alHlere gewone en buitengewone bela.!tingel1, de lnkker toerosll eu patJoeuplnng dnroutler
begrepen, die door het hof of andere be voegde autoriteiten "'eroel!
geêisebt, moesteu iu dllt. gevul uit het. bed~g der " padjek mati
betuld worden door hem, die deze overeenkomst met heL volk: bad
aangegaau . lle't:6 lultte: ~'erd dau ,eronderllield, de under!cheidelle
bf'lastingeli gepacht en voor zijne rekf.mi ug genomen te hebbelI. legen
genot. Vllll zoodallige verhl'logiug op de pAdj e!c, :llll ollderl illg lil\!
overeengekomen _. _ .
___ .1 deze belJUlingen [be.lolldeu] alleeu. •• voordal K""i ue en
nndere )(lllden ftall het Gou'e.tnement zijn afg:t'1I13an .
, rail dieo
tijd nr [i.] het volk tol geene IIuder,· betltliugclt meer vcrpligL. ..
geweest. dau tot die tier [ tOCIi vc rhoogde] pndjek Il(lU de eigennren
der landeu, ell tot di e .Ier .. kergadji •• lot OndNhi')ud der goenol"ug'.
cu bruggen.
De . pndjeh i!, eigeu lij k de op breugtl der I",nden bij verpachting
eu wordt iu geld bf"tAald
.Een in l:Hldsch hoord, die eClli~l: lplJ.s 1.lId heerl. verhuurt Zl'
flno den hoog!!lell bieder en den hoogl'tcil IllI\l.ltgeldgever . . . .
AIi!!gewasseu eu lIuden'! ungelukkeu kumcn nid iu aAnmerking. Ue
voUe huur moel hem altou!! geregell l bcllUlld "·urd~u.
De huurderll van zO"flftuige 1.. 1It1 ~1I IIcmell, tt~ar Ifl 'lle Vl\n hunne
uitgebreidheid, deu 1)1(:1 !l!lll van .cle mRng", "'pc llafO~ ", "' peueket ,.
of .., peull\l\'e'l', eu \\'Iutltcer dc eigenaar mel dtlu . 1.II;'.ke1 , zelvcu l il
nnnraking komt. behuudt dele zij u lileL De huurders t reden iu het.
volle genot der regten, die de verh uur{ler vall cic VOUL.f1l ontleend
hebben, eu worden niet alleen p:.ebten:. toaar ook ofticÎeren Uil
policic, die het boogdte ge:t3g in lil' duor heu ge!).chte de~. ouder
de goenof'ug'lI eu <ie demltng.got lloeug's, uitoefeueu. ell met al die
toagt gewl\pcntl ziju , ",elite MIJ hunne eischclI k rllCht kan bijteLlen .
. . . • " TBllttCer de padjek [den londboLiwer] echter te hoog voorkotnt,
<lBo heerl hij het regl, 0111 de bet"hug da(lfl'all t(t weigereu, IUtUllr
mod hij tJanrentegeu /lal! den huurder opbrengen de zuivere hellt
.... n Rlle pl\fli elf eeu delfle vlln !llIc "nd~re v oo rtbreugseJ~u, die hij
duruit trekt. Hier\'llII zoudeu wij kUlJnen RlleÎden, eu het is mij
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ook door de inlandsche hoofden Dldus opgegevcu, la. dDt de lIllidbouwer, or liever de eerste ontginner cler .,elden e n zijne na1.ftteu,
eeu zeker soort van regt op den groud hebben eu 2 0 • dat de helft.
vaD de padi en een derde van alle lUidere ge"aneu, heL maximum
VAU de landhuur in dit gedeelte van Java is .
. . .. de padjek [il] niet nlleen eene belasting op de tegal- en
Mwah.eldeo ... " maar"., daariu [ is) ook voor eeu gedeelte
buistaka ... , begrepen , De hui~taks is biJ de Javanen bekend onder
dClI naam van Ndemang idjoe .. of .. karuug-kopeh. Zij wordt door
de delM.'l!boofdeu geheveu, om het te kort aan te vulleu, hetwelk
op cle huu.r der Nlw"h- en tegal-veilleu ontstaat, in vergelijk met
de pat:bt. die de huurder ann den landheer moel opbrengen Tol
grondsltlg \'IIn het bedrog lier btlastiog ventNlI:t hel vermogen eu
bedrijf ","u deu belastingachuldige, iu verband met de kokos- CII
Imdere vruchtboomeu. die op zijn e rf gevondeu wordell.
Voornamelijk wordt deze belastiug geheveu van de uiet laudbouweode kla9Sc, maar toch ia de landbouwer daarvau niet uitdrukkelijk
nijgeeteld; in lfommige gevallen word eu hem zijne t'tuchtboomeu
in rekening gebragt, wanneer de padjek, die hij van t ijne rijaheldeu
betalen moet, te gering wordt geacht.
De belasting wordt niet afzonderlijk aan deo landheer betaald.
maar ill begrepen iu de algemeene padjek ..
Op deze zelfde wijze betnlen , ... ook de zoutmnkcrll in Oewet
ewoeh eene verhoogde hui8tnks voor de uitoefeniug Vl\lI dat bedrijf
[enz.] ....
. ... de voraten eu mindere boo!deu [waren] soma gewnon .... ,
om, iu !!tede van padjek, ukere diensteu van het volk te vorderen,
in ....elk geval zuodallige landen pachtvrij tot onderboud werden
afge8taan aIIU heli, die deze diensten verrigtten.
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OVER ).{A1)10.;:-I EN KEUllU ( 1.,19

\~ 66r cle zoogenaamde Moutjouegoro (de tegen ",oordige resitJeulÎ cu
Ba ujoemll.!, 'Bagelen, Madioeu eu Kerliri) cloor hel Gouvernement iu
bezit "nren gel1 omen, b3ddcn de VOf!teu VBII Soeraknrta eu Djokj oka rta in die landen ieder eeu hoofd regent, ollder wien vel'!chiliclldc
toe meuggollg's of regen ten ge pl aallll WafeU; deze lnalstctl voerden beL
beheer over de gedeelten. welke nan hunnen vorst toekwamen, mRor
wnren daarbij ondergeschikt 81111 den hoofd regent. DeM gedeelten lagcu
echter door elkand er: '" waren geell nrgescheideu distrikleo of landstreken waarVan het een lot Soer3knrta het andere tot Dj okjokarhl
behoorde: maRr zouder vastgestelde grcllucheidiugclI, wnrcn verschil le nde nanst elkftlld er liggende percelen de eigendom uu eens van tien
au ltRO van Djokjoknrta. dan weder un Ile n soesoehoellllll \'lIn Soernkar ta.
10 ceoe menigte desslL's haddcn 7:eJrIl meerdere rtgentcu, onverschillig
vau welk rijk, een aandeeL en ieder regent had daa r voor iu elke
dessR wede r zijn eigen Il e~~a " h o() fl\. modat men som!! in dezelrde dessa
t ot. vier hoofdeu RRutror.
De vnste inkomsten der toemcnggong"s of regenlen bcstonden in
belastingen (padjek) op de rijstvelden. die gedeeltelijk in geld, gedeeltelijk in padi moesten ,"oldaan worden,
D e regen ten sp raken zelve regt; atle misdaden konden door geld
R(gekocht word en ... "
De dessz\'s werdeu verhuurd al1n inlauders, die bij het aangaan
vau den hnur den t ilel ,'nu "demaog ... outviugeu, Al wie b et meeste
geld bood, of tlRlllUllO op de eerste vordering Ie bezorgen hRd ,Ie
voorkeur .. , .
OIHler deu regeut cu tusscheu deze huurden wnreu ecne menigte
a.udere hoofden. die lDeer dienden tot. het gevolg of de staalllie vau
den regent dali voor ee n eeu igziulI geregeld bestuur. De inning der
huurwaarde eu beluetillgell voor den regellt, geschiedde door de7.c
hoofden, die rlllnriu voor %ich tel ven ook huuue voordeeleu zochten.
or 1I0g nfzonderlijke beflilJgen voor ... ich zclven deden.
'J'. \'. N t. HH.:-, U, bb. 2 S,
l!:r bestonde n l iu i\lRdioeu] twee soo rteu van deua 's hoofden, namelijk:
de mail die van deu regellt eelle gtoote deiiu huurde) welke verscheiden
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kleine dC!I!II." onder tich had, eu die den titel Uil "demong" voerde,
en de mnn die de kleinere dClIsa's huurde, aan den demang ondergeschikt WIII en geheel VBn hem afhing.
T. v. NJ. 1855 U, bil. 5.

wak~~ . el~ea;:;:e [!I~ ?lJ::o~Jel~' ~~n wI::rdv~:,t~~ ~~~~,~eij: ~~ij~:~te~~:
bekend onder nen nnRm "no "perkoentjt:o" en [wegens Rndere redenen
vrijgesteld] "perdihnlt.
T. v. NI. 18ü$ 11. blz. 10-J1.
In de afdeeling Ngrowo [van het gewest Kediri] behooreu de
sawah's aau de desu's en worden ze gelijkelijk onde r de bewoners
verdeeld. hebbende echter het dessa· boord een dubbel aandeel. Rij
de ontginning van woelte gronden tol rijllvelden, worden tevens eeoe
or meer deel!tl'~ gesticht, eu de rijstvelden ook gelijkelijk onde r de
bewonen verdeeld. Heahlat er tusscheu de deUR'" onderling ongelijkheid, nnmelijk, dat eeue deun in evenredigheid der bevolking
meer sawab', heeft dan eelle andere, dau hCrltelt tich ae onderlinge
verhoudin g weder door nrtrekkendc of bijkomende hoisgezinnen ~;j
(Je jnarlijh vernieuwd wordende verdeeling.
T. v. Nl. 1849 n, blz. :aL
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Ontleem l ruau : dr', U. 11 . J II,\ö .bo ll, ( 'nIR It)gll11
mU>leu m, lh.·(·1 X I, J ,\\'n, \\\'1'(,. 11· j(. ·d~e l,,' . I!' II;.

\ '. 11

( lIJI S).
',.

I"ij k'll ", hll(lg tnp hl~ ,'h

Ke rfs to k I [ uit DëmnkJ. bel'tnnud e u ÎI twee dun ne bnmbol"zen
lo tjes. die d oor cene o p eell igen " rl!tl\ud "fl lI het. u lle e inde rl oor nef'n
Reatoken pc n aan elkand e r ve r bo nden zijn. D oor midd el va n in·

kepiDgen aan de ka ntel! der latjes wordt 3a ugegevcII, welk bed rag
ecn belas tingschu ld ige voor laud rcnte heeft uelnalll ~ : de leng te der
Ja Uen is door middel vnu dWfl rse potl oorlslrepe u iu vÎe r vn kjes vcr·
deeld , al !lAAt mote de inkepi ngen der mudcn binn en hel ce ne of

het. a ndere dezer ,'akj e" zich be vi nd en,

Î!I

fl e ~ttllillg in g ul deu!!.

k wa rtj es of dubbeltje g~ hi ed : het ceue der lAtje!!! blijft bij deu
loeroh, hel d o rpshoofd, t er cont role : lid 11 lulere wo rdt dOO f den be~
Inatingschuldige bewIlartI. Zn l uCbetali ug gel!Chiede u, c1",u word eu beide
d oor lD idd el Vl1ll ti e voormelde pe n teg en cll,onde r g e voegll cu tie
ve reischte ink epingen iu d e h uLen g e maakt (blz (2).
O roo le bolvo rmige a arden pot (J uv. ])l&dnr ingRII ") - ( uit K edir i].
Bij de volt r{'k ki ng vnn ee n huwelijk komt ecu do e k oe II , die de u
po t iu oogeuscho u" neemt. De o uders. bij wie de bru iluft. :la u h ui!!
plaats beeft, ge woonl ij k die de r bruid , ko me n llsu ue veus de do e ~
koeustaan, nemen m in of lDeer gebeimzinnigdetweeatuk!l pisallg,
clie bov e no p ligge l!, weg. ve r wijde ren zich e ll e le ll die o p de alaap·
pi aal!! o p O m deze rede n kali nooit ee ne weduwe hll1\r eerilte kind bij
zich 11011 hu il ui th uwelijkelI, IOlInr zal d nt bij hC
H" h éll nll (d e o ud e rs
vn n h ureu schoo nzoon
hore d och te r) moetel! geschied e .. (blz. 23 4).

or

, \ ' e t h, IV, 2~. _ :'\ OOL ,au d l' n Cl\tU!ugllll.
1 Dto IUl.llhaliu g word t opge mnm~lI, o wd nl uu -chil:lI o"k d~. "lll! m h ''''' IIl<oC.'!W
um t:olo viDg hip r _ {'\'enn!. o p Hn li - i,"" derg elij hl hee ft g('''.' ud,
, Med. Xed . ZE' D<1. Gpn XXVl f !. :;7-lj • - :\001 V>l n dl'n ,·at.AI,,~ ,.
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N°. 27.

ltt::C H'l'SZAKEN LN BANJOElIA.S ( 1911- 191 6) .

Vergt'lijk Ill'l beroep J e l' e"mmillsie vno bij .. tahd in Adal''eobtbundol X
lo b;. l en 8.

I. l~EL lldrnnd.
Oudenlannde opga ve is de uit!illng vau eeu ollderzoek in de processtukken der burgerlijke gedingen , welke in d e jnreu 19 11 , 1912 011
1913 bij de landmdcu te 'Poerbalingga en te Po ~ rwake r tn zijn aall-

haugig gemaakt eu niet weer ingetrokken.
Van de 150 zaken (voot' Poerbnlinggn respectievelijk 28,20, Sl:
voor P oerwakerto 29, 19, 28) Wa! de vraag. die partijen verdeeld
hi eld , iu l 'b1 vno zuiver feitelijkelI Ila rd. lu de 3 overige liepeu de
opvAttingen van partijeu over c1 eu reget vnu adatrecht ui teen, terwijl

de rechlhauk echter in geen enkele ?Ank: eeu punt van mAterieel
adatrecht uild rnkkelijk heeft overwogen ofook manr een ige rechtsv rang
heeft ou tdekt. De drie genoemde ?aken struikelden op formec le
kwesties, bf de rechlsv raag word over bel hoofd gezien (zie boven ,
Serie C nO. 18 olld er 6, 7 cu 9). Voor hel rWBtrecht zelf bl ijkt uit
de geschillen VRn ?uiver feitelijkeu aArd slechts sporadisch iet!:.
U e landraad houd t herhaaldel ij k zitting io de di:sa zelf I j door
de bevolking wordt dit keunelijk gewaaroeerd. In een zekere dësll
hall roen daart.oe, op last. vau het onrlerdistriclahoofd, een hutj e
van klapperblo reu opgericht op het stuk grond. waarover het geschil
liep j de bnh'e dës..'\ zat in een wijden kring er omheen, zoodal ieder,
die cellige inlichtingen kon geven, onmiddellijk gehoord kon ",·orden.
waardoor de wak, die bij de eerate behand eling t er afdeelingshoofdplaats Poerbalingga fUluleiding had gegeve u lot ecu hopelooze
verwarriug, nu iu korten tijd tot klaarheid kwam.
Ll. ltege ut ac hnp agerec ht.
Blijkens de register- vau het regentschapsgerecht te P oerwakeria
o\'er de burgerlijke zaken iu de jaren 19 12 tot 191 6 waren er in
di e vijf jnren in het geheel 24 f, znken behandeld, waarvan 184 stnalJ
oJ>geteekend nll! geëindigd dOOl" minuelijke !lchikking tUMcheo ecn
I) Vc.rgelijk bOVCll. blz. ï:!. -

Noot de .. 4mmmÎlIsi..:.

Chilleet-geldsehieter en een ziju schuld erkennellden Javaan. Merkwaardigerwijze Wa!! bij al deze zaken a1't. 134 1ulaud!!lch reglement.
flongehaald, dllt alleen voor den Innrlraad geldt. Ook bij de overige
gedingen werden hethallidelijk getuigeu nis gew raakt vermeld met
nanbalillg un de evenmin toepnnclijke artt. 149 cu 150 Inlandsch
reglement. Vau beëediging nn getnigen bleek mnar zelden; bet. schijnt
hanst Dooit te gebeureu. Een!! had de regen t Stbl. l SS2 n". 41 art.
2 ambl!halve toegepast, zoude r te leuen op nrt. 6. Eén zaak Wa.!
opmerkelijk uit. het. oogpunt van iuheemeche procesopvnUingen: t.ijdcns
het geding bleek lil. ecu get uige de debiteur te zijn. en deze werd
dau ook bij het. vonnis veroordeeld de sch uld Dan eischer Ie betale u.
" rat bet malerieele r~bt betreft, bleek uit twee uken iets over
pandjer, ofschoon niet duidelijk werd, of deze gekort werd vnn de
koopsom al dnn niet. De contracteu VDn djoeal seudu eu deel winning
werden in twee audere zaken. ml"t de er ntln verboOtleu l'erplichHngen, beachreven, cn nietigverklaring VIln den verkoop vau ecu koel iI\!ludeel kwam ook eeu. voor.
In Poerbalillgg:t "ordt geen regiflter van bet regen tschapsgerecht
gehouden.
• LU. Districtsgerecht.
Ook de registers va u de diatrichgerechten zijn maar zcldeu iu
orde; meest.1 , lut ouder elk jaar " nibil ... . Ej~n register bCYlllte vier
zI\k:eo, met al8 eenige bijzonderheid, dat ee n .. gedaagde ., cr niel iu
voorkwam; alleen rle ei&cber en eenige .gduigen ... . vau wje er ';fll
de debiteur bleek te zijn.
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OVER ADOPTll:!

E~

OVf:R EIU'RECHT (WU\

I)!I lue.." \tll~t'lIdl'l 1l,'go""' ulI, du~ ,tbIC: .1.'tIM.. N.'U Yf)(lrIOOl.ll!iC kar.kler drageD,

xij n \j·r;r.a.lDeld io h.." ~_e ... e.1 Ban!oenUI.8, C'il w(·llu do buurt.. ,'IlD l)oerwllJce~
"U J·oerhalillJ.: ..... Z" IlU n nfkom'll'f; dC(!l. ,''''I I..den
Uc.sabe.tllrell, dj-el.
"'Ul iulflDd!OOhe ambUlUareli. N I IIwu ntll \'oor eNI groot. deel o p gevallen •. dle
door de beriebl~ew''"'' 1I"lr xij u mQ4>g("H!:lDk& ;cie 1)llIlt I \'11.11 d .. n Ildatwtiaer
in A.d"t ~blbllndl'l I, blx 161

""11

1. Het. geul. dal gewoolilijk aanwezig ill db men tot adoptie
o'lcrgnnt, il kinderloosheid, doch niet alle Ir.indcrloozeu adopteercn;
~oml ook Adopteert men wegenl ouderloollhei il VRn een kind, en ui~
WirnliRja (een olllierdiatrict, ft paal belloo rd cu Poerb"l ingga) werd
een gevAt gemeld V:lII mUlIl eming vau een 1.0011 door iemand, die
BlIeen doeMen hRd i d e bijzond erheden vall dit geva l wist men ni el.
te zCf{gclI. Om de beide eentte redeuell wordt ecbter in de beide
ofdeeliu gen Poerwak:e rta cu Pocrbn.lillgga ove ml veelvuldig geadopteerd .
2. Vao vorm en bad geco prij.ji ooit geboo rd, eu ook wareu er
geco in acht genomeo bij de speei.le gev.ll ell, w::.n.rvan zij a fwi sten.
Ook geen opzettelijke getuig~fI; het uit zich eu kei in ecu 1I.rllp rnalc
tusschen de echtparen en in ovcrgnvc van hel kind.
S. n egel is, dat killlicren \ '1111 familieleden word eu geadopteerd,
liefst lIeef of nicht; doch aanuemiug VIIII een vriend komL ook voor.
lu vier \'ermeld e gevnllell werd aHeeu ecu meisje anngenomen : één
i n de d C!&·Bêdji. 3 pnlLl bl:westen Poerwllkertll j t wee iu Poerbalillgga ;
één iu het district 'fjnhjlllln. beoostell Poe rbnl illggn; :l.ls reden geert
men wel op, dnt. een meisje veel gucdkooper is dnn een jongen .
Hel is niet duidelijk, hoc het vermelde gevnl uit Wirnu!\ja, annlIemiug van een ZOOI! wanr wel doch ters zij n, hiermed e strookt.
4. B et heet, dnt in deze buurt verschi l gemankt wordt tuucbell
/lnak poe pOli en "link nugkat. 'Eeu bekel en ee.n bedie ud e,
gehetl onbeüu'lued, vertelden beiden, d"t anllk puepoll een fllmili elid
was, iu de vierde of vijrd e mRand ua zijn geboorte Mugenomen, eu
die gebeel op één lijn komi te staan meL vleeschelijke kinderen
(maudjillg anak) '10'31 het erfrecht betreft : ecb ter mogen iemauds
kinderen wel trouweu met ecu door hun ouders aangenomen 'Zoon
of dochter. wanneer ze mnar oiet dezelfde moedermelk gedronken
hebben . Allnk nngk nt zo u dali ee n op veel ouder leeftijd Rtlll-

125
genomen kiud zijn, dot. eerst als bediende i u hui, wo rdt geno mel/
en niet. van recbtswege deel der e rreu is krijgt 1.
5. Van f'rrrecht der geadopteerdf'TI te~nover hun ndoptieroudenl
is lIntuurlijk nooit sprake wal/neer de 1.anlc yoor den pengoeloe (deu
priesterrll:ui) word" geb rnchl, dou r ,Ic IDO!lilO!'che wet geell adoptl!!
meL rech tsgevolg kent . Gaal de vcrdeeliug ill der militie. dau krijl(L
bet IIdoptierlc.ind meealttl ecu gewouc portie (Poetbaliugg3, \\ïrRllaja ),
iudicli het ftllhnll s uiet. wlil ook wcl voorkomt, reeds tijd ens hel
leven zijn nnnrleel, dali wel nllt's. valJ zijn IIdopliervader hedt
gek regelI. h tr hij het Icycn "iel .. weg~l"!!chollkell floegejlcheidelJ ),
dnll weten de overige errgellameu gewoonlijk, dllt ze ,icil pf"ugoelOl'
op hou halld zulleu hebbeu OIO IlclI geadopteerd en hun :lRurleel lil
de crreuis te outhouden, maftr ze wu rdeH et in \\'iraJlnjo. op nou·
gekekeu, illdicil y.c "nn dit mirld cl gebruik mftktu. Soms laleu gl"'
ad opteerden I'.ich met ('ril gerillge lIom nfkoopeu, II cl .. rrreeht \'1\11
ce n ftRngcnomeu kind "all zijn vleetrcht'lijke oude.... blijf! fterd ..
te il volle hesls ....
6. Als leenija werlj over het al~meep ol fI.:J mnllild ell opgegè\"CIJ '.
T rou weu met geadopteerde fnOlilieJrdeu werfj door iedereen mogelijk
geacht.: alleen ééu p rij Ilj i meen de, da~ de beyolkiug het lIiet r:.lweulijk
1:0U vinden. en er we rd maar .~é lt ge "nl V811 opgege'f("11 (broer til
zUlte r). 'Oe ouders achleh zich loL volledige ven:orgiug \'erplirh l,
en voldoen ook steeds lUW die ve rplichting.
7 . 18 èeu wec!! uit rued elijdeli MlIgeuomt!u, dun krijgt IUJ ooit
"lechls 1:ooveel !lIl hem gegevell ",,' ordt: 110 ast ,"Iet' chclijlr.e kinrtereu
beert hij nooit recht op et"1I errportif' '.
I 1)('.... Illodt'd ...hug .. n ,10(0'1 \' l'rnu",d"II, ,1.1t 1\11", n "tl ... 110"111.('11 1'1111 • ~II
kil1d \'1111 "olliKe IIHI,,"d,,1t l'tt'rkelIJku .,do j)lI'" 1~, \'11 ,Int IIl"n 1/1 1l"1 IU ld"I,"
ge\n l "ll'chJol t~ d..en h"eft met. IWI, ook () pd"r EIIM'l'ollllrn h..1t;"nd('. 111 hu.
uCllwn \'IHI f'C1i 1,1f'"f'trkuu.l :u)ml"r rN'hÜl'f'90tg nl. \'(KII' IIIh"ul,. ..;o. 111,,1 ~''4'1I
antl('r re(·hl.6govolg, .Io.u dM 111'1 1,1f',,~kind eH.....1_ dl' l!i· ... Qne kllldf' ...·n d.
"uderIJ dr" hui.C! IIInc' bij..lo.:\b in b"" ,rbl>j,J
:\'()(ll T.'II ,I .. ('O'nrtll~ ,
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l obulldel u, bit. SU, i. de " palaug .. in Madiocli olnachruen
de potitiebt'ambte in hel. dÛlabcf;tuu r, de dorpuchout. In dien zin
vind t men hel. woord 0 • •• g ebezigd in Eindre umé lil , blz:. 20 ut d
en in }:inclresumé J 11, blz. 2.45 oL b.
":venwel hu palaug ook leer goed zien o p hel ,"oorm.ligt tUSAChell~
hoofd, d . i. eeu dE:eaboo rd die aangewezen wordt om, boofd zijne r
eigen gemeen te blijvende. tev ClI1J bevelen VBn het dislrictshoord flAn
eeuige naburige dEsahoofden over Ie brengen eo op de uitvoering
van di e bevelen loe te tien. Zie Yall ))avelsar iu 'J'ijd&Ch rifc. VIlIt
lid lJatuiaaseh Genootechap 84, 1 9 J , blz. 361. aangehaald in
Jo:illdreaumé Hl, blz. 20
208 .
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