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lu yo ld oelli ng 3811 de aa nsch rijvi ng. ver vat iu uwe m i.!sievl: vau

7 }'ebr ua ri j l.. n O, ~ l . wl\lt.rbij mij een uau vogczt!t. onderwek wordt.
lIpgedrageu. or de beyol kiug in dit gewt al llallsprn kell mnkt, en
1.00 ja, welke, o p de ouon tgonlle n g rondeu, heb ik de eu U We ledel
Gestrenge den uil!;lag ""11 dnt ollden oek .rdeelillgllgewiju IlIflro ode r
mede te deel en .
G r iu é e. De bevolk illg er ke nt het Gooverneme llt nis eigcilu r
rl er niet on tgounen grond en, d och 'Zij mei' ut d Rnrv8n geb ruik te
kun nen mnken met de ve rplig ting o m bij ontg in ni ng :HU I de u 13/1.t
bell\!tillg op Ie brengen.
WallDeer perIlOllen de olJoulgolinell gronden TRil ce lle 8l1de~ deMll
weu!Chen te bewerken, heb bell " ij daa rtoe voonlr vcrg uull illg noo(lIg
"'all de deuR, toL. . 'elke die grond en be boorclI , cu daarbij word t
gewoonlij k bed ooger. , dal 011 drie ja reu dil outgou ll eu veld eo lot de
dessa ter ugkeere n en da n in het ge meeutebezit vallen , ter wijl ook
1I0g nod ere kleine schikkingen V:l1I ve.l5chillcnden ell huiahoudeJijkeo,
doch geringen lL:trd, worden getroffen, voor het olitgilJUCU eu bet.

ge bru ihn dier groutleu,
Al 0 d j o k e r t 0, De g reu<tcn VIlII het onde r vCr8chil lclide Ileat3"
Bortert'ud c g rondgebied zijn , in ~ie Ili .. tr iel en " t~l\ r nog \'eel bo!('h
f: U o n bebouwd te rrein u Jlgel rott ell word t, io . het gt:heel niet. u n-
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1.00 zelfs .Iut nieuwe \'e~ligingell nllJ %el f!tnudige gemeenten
zich cloen geld en, %onder dnt de Al\ugrcllzellde desSA'!' cfnn rtegell
eenig be7,wanr mil keu.
D e ou bebouwde grondeu iJl AederL lillig bcwooudc st reken, ZIIOI\III
in het noordelij kst. decl der districtelI Modjukcrto eu llodjo~llril'ltJr
worden geacht tot bepanlde Iles,",I\" te behoore .. , nnmclijk tot flie, welke
,lnnmau g rcllzl'll,o ll verschillig of zij dn.'"vAII al ofni el eeuig nut I rekken.
Het vonteren yon eCIi jurlijbchen huuMu::hnt voor het gebrui k
V:l ll wOe!le g ronden door p:.,tieu l if'r~1I is afhankelijk vnu de mecrcfere
of mindere bewoondheid van de streek. wallr die gronden gclegeu zijn.
Liggen zij in cle nnbijbeid \'ao de de ..a', 7-uoa!s iu den rege l het
gevat ia met die, door I,nrlicu lie ren f{rb rn ikt wor,lende, bij \ oorbeeld
voor het bouwen vnll tnbnbchuren of lUidere gebou wen ten behoeve
VOIleene of nndere olld ern eming. dsn wo rd ~ voor hel gebruik ce ne
zekere 10 111 iu eeul or jnorhjks btltnald aDIl .Ic dClJt'8, d ie geacht. \\'ordL
die g rond en onder hlnr gebied te lu~b bclI. nl wordt dn8ruu volltrekt
geen gebruik gemllnkl door de bewoners dier c1e"a·~.
Dergelij ke onbenutte grondt'u ,,"ord en belChouwd te beboore n tot
het. gebietl .Ier de ea'". wif'r hoofll cll be.! .. L ~ijn mei de uitotfelling
der politie over clnl gedeelte \'an eeue hwdllreelt, binnen welker
limieten die gronden gelegt'n ziju.
Bet gevol, dot de bevolking zich verzet legen hd oo lgill uell vau
g ron deu door penonen, ui et. hehoorende toL de ingezetenen Uil h3re
de!!!a, doet zich zeldeu voor.
"Meestal wordt er eelle overeenk om!!t gelloten lueschell de ou tginners V3n de g ronde n CD do bewoners der deaa, wfillrbij de eersteu
de vergunning erlangen, de g roudel1 te ontgin nen om daarover gedurende een zeker aanlal ja rcn de vrije bel!chikking te hebben,
zonder d8llf\'oor land reu leu te behoe\'eu op te brengen eu Rudere
dau lllgemeene diensten te prae.stereu, eu tie laatsten, na \'erloop
van een gestipuleerden tijd V~II renl\'Tij geuol, het regt. hebbeu de
ontgonneu g rou dnu onder de sawabs uf Leg,,11 en cfe bezitters olHler
dl" hee-redieultpligtigen vaD hDllue gemeente o p te nemen.
Evenzoo is het ge.teld lUet grondeu. wfUlrop al,,"galang eu "ndere
boschvoo rtbrellgseleu :uwgetroffeu wordéu: lo!ollder eeue klei uc vergoeding iu geld of iu nftturB, bekomt uiewand vuu andere desu's
verguulI iug om di e voortbrengselen in te zu mele ...
Lil sohau rseh bevol kte Ilrekeu. wRar ovet\' loed vall bebouwbnRr
land eu veel bosch bell13nt. zijn wrlluKhijulîjk voorheen uok tie
g reuull Rauge weze n va n het politiegebied \'1111 elk JLOSSllhoord; dnt
gebied j" echter iu clell regel zoo uitgebreid, dal elk hoord thalll
niel meer juist weet tul hoe verre zieh ?ijll geug II Îblrekt.
H et beboeft dUI geen betoog. da t de bevolking iu deze lIog woeste
Itreken geen nanlpn",k mankt op de eClIigaziul ver van bare dessa
\'RU inwoning gelegen gronden, eu elkeen het regt heeft zich er Ic
vestigen om er land te ontginnen of bo~h\'oorthreugllelell iu le
zamelrIl, voor zooverre dil ni et vcrbotlen is bij Gouvernementsverordeningen.
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Soe' r !\bnij" lil het district Goelloellg Geudiug zijn ecu nalllni
dessn's, in de nabijheid der bO!Bcheu gelegen. die deze bosucbell
bcschou wen ale Ic hehoo ren tot haar gebied, met naauwkeurige nallwijzing van de begreuzing, zoooal geen eu kei gedeelte bosch of
onontgonuen g rond Dnngetrofl'eu wordt , dllt er buiten zou vnllen,
\Vito' IIU hel gebruik van het zich iu dic boasc:hell ht'vilidcllde
hout belren, kennen Iie ingezetenelI RUil het Goovernement. ingevolge
cic daa romtrent bestaande bepalingen, ee n regt toe op all e boncbell,
Omtrent deu IUIl1lmp vn n klein houf in de wildhoutbcsschclI valt te
ve rllleilleu, rlat er dessa'! zijn, die zulks :'H1I1 lieden uit "udere dellSR'8
tOC8t"llll. mit8 zij vergullning \'rngell, ell dat nog ill dell regel allecu
voor h uiselijk gebruik: andere de~tl's houden de exploitntie uitI!lultend Rail zich,
Wat betreft de grondeII. WMfOp lliangillang groeit. il! d~ reg:el,
dat. door den gebruik.er uit eeut lUIde re des5:l. 1111 ~eQlfl.nkte uvereenkomst. een derde VAII het verkreg~ue wordt afgestuo aall heli tot
wier gebied di e velden behooreu: hetzelfd e geschiedt bij het \"erbouwen vno tegalprodueteu op groudcli VIII 1\Iul~re des..-a's.
Het geval, dAL ptuliculietell gebruik van woeste grondel! maken,
lioeL zich in deze nfdcelillg nieL ,"oor.
Lu het algemeen beschouwt de be volking bier deu 80u verfin als
~ igellall r vun onontgonuen groml, behoudens het bij haar berulilteude
regt om diell groud vrijelijk te oulg illoell.

L" m I,) u g Dil. Volgens b~rigt vnu den col1lroleur, lijdelijk belflst.
met het besLuur der adl!"istcllt· re.!lideli lle rlllmonglltl, worden in die
afdeelillg geeue g ronden aangetroffen. nl! bij rle boven:uwgehMlde
missive bedoehl .
Dit berigt komt eenig!zinll bcnee mclclHI voor, en ik geloof het.
te mogen aanvullen in rlezer voege ,Int de bevolking vall umougall
zich geeue uitlluit ende rrgten op onolltgonuell gf'Oud loekenl, dllt
regt verouderstelt Ie berusteu bij den ouv,.,eil1, ffiMr niettemin
vermeent alle woe!lte gronden, WDMOp he~ Gouycrnmeut dt' hRnd
nit:t heeft gele~rl. voor zoo\'er die in hAllr gebied zij n gelegen, \'rijelijk
te mogen ontgillneu.
Sidllijoe. HUzelfJ e \\nl gezegd i:. teil uauûeu vau Lamougan
geld t ook \'oor Sidnijoc, nlwl10r (le adllÎ:deut-rClÎ(\eul I'3pporteerl flat
fin C)nde~k i gebleken. dnt de be" olkiug in die IIJdeeling geeno
aanspraken mankt op aldBnr aa nwezige onontgonnen grolHlen, waarop
zich pa rticuliere ondernemingen gevestigd hebben.
Ba""eau. Zoo wel bij de hoorden als bij de be\'olking is de
overtuiging gevestigd, dnt :alle woeste g ronden behooreu aau .dell
Souverein, doch flat ieder zich geregtigd kali bellChouwell teil elgen
nutte eeu stuk woe~tell grond te on tginnen, hetwelk daarna zijn
eigendom wordt.
DaL regt strekt zich cchter nid \'erder uit dau tot de woeste
g roudeu, welke tot het gebied der duSl\ \8on den ontginner behooren.
li et. geheele onbebuuwde middeugt"deelte Vllll het eiland is reed$

sedert on heugelijke lijdeu verdeelrl i" CVCII vel,. lilroukcu RI .. er Cle'!ll'lI
tijn, eu hoezeer de grellten clirr IItrooken cl oo r geene tigtb:ue keil·
merken lijn .IIugC\IUÎII, 100 zijn ze den illl\Ollen zeer goed belceml.
Si d hOR rd j o. Ln deu ardeeling worden geene ollonlgotlueu g roudeu
"I\ugelrofTcn.
Ue Hesitlelil.
(W'. g.) ASI}IU,I: WlI:I'I:SS.

roor rensl uidend "rschrirt,
De Gouvcruements·ecretllrll,

BooL.
N°, 2637/2 .
A"II deu Di recteu r vau Bililleillaudseh Bce1uur te Blltnvirt,
PaI"OCfMn ll , drn 22_lto Mei 1867. I )
Hij uwe mil!ive vn ll den 7· u Februarij jl., nO. 2 1, beu ik uit·
geuoodild om eeu Duuwgezel oadertcek te doen in!ltellen ter oplouiog
van hel vraagpuot.: or de bevol ki ng der residentie Pasoeroeall un·
s praken, cn zoo ja welke, maakt op de aldaar RAII"rzÎge onontgonneu
gron den P en U Weled. CClitr. vaD den oit. I"1 van dl\l onderzoek
omstnndig te rapporteren .
[u de ecnte plaat, heb ik in voldoening M il vooJ1chre .. en 1Il!II,
de eer U Wt:ledel Ge,tr. h iernevens au Ie bieden, een uitge .... erkt
rapport over het groudbezit , valt de blnll van den con troleur der
1-'" klaue der ardeeling ))asoeroC8u J . nll Yolleoboven, dd. 3 April
jl. nO. IlO, aan del! inhoud wnlln.u ik de 1' rijheid ueem mij ler
bekorting le gedrageu, oOIIer op merking, dllL de dllRrbij voorkomende
beschrijving der versch illen de eoorten van grouden, en va n de dnar:uUl
verbonden verpligtingen, of ,ll\n rui!. voortvloeijellde erkende regleu,
volgens verkla ring vnn deo stell er, niet op gissingeu. Ulaat op
poai tive gegeveus gebnlSee.rd is,
Dal rapport heeft naar mij ne bcscbeiden meell ing iu vele opzigtclI
grool e waarde, maar voor hel Ilocl waarvoor het door U Wcledel
Geltr. verlangde Ollrlt·rzoek: is ingesteld, moet ik ilJ het bijzoude r
uwe aandftcbt vestigen op de bij dat. Ituk, 1l!1t1 hell!lol , iu de lanbte
plaab vermelde twee loorteu g ronden, aumelijk '
op de woeste g rouden der des$l'l; en
2°. op de oitgcllrekte woeste groudell.
Ik geloof d., bij eene beoordeeling V/lli hel l bllus bellllUdelde
vraaglluk , op dit. ve rschil ""11 woc!!lc g romieR vooruamelijk: Dloet
word en gelei.
De controleu r vau Vollenhoveu beweert. dal het "nou eeller dessn
zieh zclden verder da li (!rio palen \' Rtl de h~ofddeS5; uitstrekt. ; eu
dul de lalJspmk:elJ die vreemde Oostetlill gcil or E uroltt:une u op het.
hezitleo or gebruiken \':\u de bu iten dat rayou liggeude g ronde l!

.0,

I ~!j

OU!1'-r-J", r \

'11. r

l lAIJtlrll\

zo ude n ,,'iIlen makeu. ui tAlu itend a fh nnkelijk zijn van d e beslis.ing
vn u de ngee u, die zich de souvereiniteit over die g rondeu voorbehoud t.
l k geloof dat d ie beschuu wing juid i~. in tegel.l!Itell ilig vau het.
be we re n va u a nderen, dut u l fll Je uiigelll rehste wilderniuen eu dt
to ppe n der hoogllte be rge u behoo rtIl tot hel gtbicd van bepaalde
d U!A'S, die d u ro p, met u i~lu iti ll!( van andereu, regttIl vall eigendom
k unne n (Ioen geMe n.
Behal ve hetgeen ik tol staving van di t gevoelen 1I0g nader znl
afl nvoereu, uotee r ik h ier .1 dadelijk dst de krate r 'fan (Ien " relimll
('<t'u der top peu van den berg Ardjocllo) behoort tot de .fdeeling
Mod jo kerlo, resideut ie Soerabuija, maM dst de bevol king der n(deeling
&ng il, rt!id eu t ie Pasoeroe.II , uit d ien k rnter ~lII'ave l voor eigen
voord eel trekt en nan r de beoedenl.ndeo dezer reaidtlltie afvO<'rt,
zo nd e r raadpl egi ng vnll <le be vo lki ng vnn Modjoke rto; lI iemand helet
hall r in die bezigheid .
Nn dit. een e ll a ud er Ie heb belt doeu \'Oomfg.kll, zal ik den uilslag
va n het door mij inget!teld onderzoek \'enll'r mededeeleu,
Tot. dnt. tinde d iene hel lla\'olgellde, getrokktn uit de ter x.ah
bij mij i ng eko men r.pporten,
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V/UI elkn nder verwijd erd 7.ijn, en "aar de bevolking niet opeen gehoopt
ill. wo rden bier ('n Illla r klei ue gedeelteu WOC1itc g ronden, of liever
buschg ro ndell aallgetroffe ll . Zij btboorell tOl het g roudgebied df'r
uabij gelegen Ilt~MA'.: de gtelltell van het. \l8ndl'('1 'all t'lke tll""3
iu die gronden, is vr ij lIu u wkeu rig bekend. U(' Ingexeteoen dier
dellla's hebbclI. met. uitsluiting \'1111 dl' bu.ouer!! Vlion Ilndere rle·M't',
het. reg t die g rolld en te onlgiufltll, uf er de untuurlijke \'oor~b reng
selen, wild hout, ntllllgalllllg enz., \'1111 Ie Irtkken. Die voorlbreng'!{'!eu
Ilebben j uist. dtl !lt, iu ,Ie digl bevolkll' .trckt'II, "'nat WOf'lte grolHlt'n
8Chutlch zijn. t'ene betrekkelijk Iwoge Wil rde. 'ermile d:i"r &.'lIl
iula ll d!!che bou .... m.terialen dllgtlijn bt:hce(te wonlt gevoelt1. \'Illldnar,
dnt. de reglhebbelldell up dit' grollclen lOet huone voortbrengselen dat
regt handha ven, Dedeu tij dat. lIi('t. (lau zou il'dereell oJl die gronden
hout knppen en nltlll gnl R n~ i'nijclell.
10 rle berg trek en 'Ynl~ het regl'llt jtl ha p Pa~oerut'(\l I, bcp:ltlIII f' JiJk
ilJ het. 'renger.!Ch gebe rg t ~, WIl/Ir _~e hevuJkiug lIJeer verilpreid is ('U
de de5!a's \'cr van elknnder vt'twlJderd liggen. ZIJII de onODtguunen
g ronde n V811 mee r uilge:o;t rektlu'id UI \'indt mell !lrchu die als nebf't'l
lII'oe.!t kunu en \IlorIJen beschouwd .
H el geho ud en ondenoek hetf! Rls resulta.n.to pgeleHr,1 de bc1'iudiug.
lint de betrokken bevulk ing op deZè IIl l g~l rekt~ wueale gruItden gct'1I
uit!!lu ilend regt \nll ou tgilloing' uitoefent, noch zoodallig regt ,loH
gelde n o p de 'Yoo rl brl'ngse len \'(111 rli" gNndell_ l utll heli b('weert
me ll d i... r d A~ die wQellte grolld~lI, zt'lfll tot updc tu ppeu der be rgelI,
onder lle deMl\ 'I' vt'rdeeht en de grenzen \'11011 le(lI~ra gebied of A'U·
deel vrij IInRuw ke urig Lekeud 7.ijll. Ik Il\lIt deU" bewerillg voor hel-
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geen ~ij ie; mnnr kali druarnnn geen ollvoont'llo rd elijk geloof hech jf'lI.
Verder wordt. gc: rapporlet rd, d"t erll ingezetene "' ''" eCII hepaalde
lleMn de WOe5te g ronden \'all e(>11 oudere dC!!1\ knn ontginnen, mils
,lnn rt oe .oorllf "crlof vrngendf'. la olllgillll;lIg behoeft. hij geell in .
gezetene te worden u n de de!~a wier g rouden hij ontgonnen heeft:
eveum in behoeft hij gelijkelijk met df! IAndboowers Vftll die deJlSlI
lil rl e vcr pligle diensten te deelen; hij j" alleen tot eenig hulpbetoon
gehoude n, bestaande in hel nu cu .1"'11 vcn ull en n ,n de plaats VR n
landbnuwer! die ziek of ahl'ezig zijn. De bevolkiug va n de hier beo
,I{lelde bergstreken ill ovt rigells \' rijgeviger mel hnar reglol' de gemelde gronden, dan in de bcnedenJaudell hel geval is In de berglilreke ll
loch worden 1I0g zuoveel woelte grouden aaogetrotfeu, eo is zij genegen tot den tijdelijkeu "fstand, olmin!. die g ronden voor haar
nagenoeg geen wnarde hebben en zij ill rUll dlt:lfvoor altijd eellige
dngdi cnlleu erlan gt. Anngezien echter dc mcC!te dCSllL'S nog wocsln
g ron deu in O"ervloed hebben, doen zich de hier bedoelde gUftlle ..
hoogst zddclI voor.
Ook hebben de voortbrenselen VD .. die g ron den, nl.: wild bout,
bn.mboc oetan en ala llgalRog, daBr ter plutk. door bUil o\'ervloed
en "'ermit. het lraulport IIItKr de benedelliandeu ~ch ier ond oeolijk: is,
geco wnRrde. Hadden zij cenige geld,wl\ltordr, dftn zou de betrokken
bevolkin g, 1.00 luidt het ontvaugen ra pport , daarop wnarsçhijnlijk
dezelfde aDulprnken lILlen gelden nl. het gevltl is in de benedenlauden.

11. lt egeu t sc l"l p Baug i!.
lu dit regentschap worden slechts weinig gronde u gevonden die
nIs ouontgounell of woeste g ronden kunut"n wordelI bt-tchouwd. Indi en
de behouwbare gronden niet reed ouder de sawah- of kgaheld en
opgenomen zijn, noch voor dc koOijculLuur benuttigd, worden ze
toch mtcl!!,1 IIU cu ,1""1 \'oor c!f' beplAnting met dj"goeng of als
gogo'. gebezigd.
Luatstbedoelde g ronden zijn gelegen in het zuidelijk en z uidwet-telijk gedeelte vnu het. regeut«hap. aan den vort der bergen Ardj otuo
eu PenRlIgoengllU, waar hier en d3a r ook DOg wildholllbosacheu worden
a:'IIIgdroffen Zij It rekkeu zich echter uiet verder uit, dlln tot eent!
hoog le vnu ongeveer 1000 voeten. De hooger gelf'gtll gronden kunnen
al ! woes t worden btathouwd.
Al deze grou deu ,,",orden gezegd te behoo r!'n tot dCQa 's eu beweerl
men zel f~ d at ieder dessahoofd, ml'L de meeste !laAU wkeurigheid, hel
gruIIllgebied zij ner dl":ull wcel. aall te wij:een Bet trekken "IlU buu r
\'all deze woeste g roudell,
wordt gezegd niet gebruikelijk te ziju.
Hij het. gehouden o nde rzoek verkl8ll rd ell echt.. r de betrokken del!lS3 hoofden, dnt o p de nntuurlijke voortbreug:selcn VflU deze g rondeu
Illleeu Ile bewoners der (le!l3ll's waaronde r zij re orteren, "anspruk
heb beu ell geen a nd ere personen rlllllrover mogeu b~chikken d ali
.lezu lkl'u, die dllftrlue vnll bun de vergunning heb beu bekomen,
welke ",ergunning wordt verleend, som! tegen betali ng teller belasting,
~ml zonder eeu ige vergoed i lig hoegenaamd, naar gelang die voorwerpen

ril d nn nieL wa arde hebbe ll ,'oor de bedoelde deulibewulJcn, Zij VN·
kllln rde ll lc\'cml, dnt "ij die aRlI"jlr:.ken niet alt ij,l on tut de uilenltc
g re nten doeu gelden, WIl lI ueer de voo r tbreug~clell doo r dril groolell
aflllllld, d unr het moeijelijke \'1111 hd tmn~porl, ur door hunllC menigte,
,"lil weinig of !teeu uut voor hen zijn, ell tij er drln ook lIiel op
ûeu of Î('lnaIHJ die \'eruamelt, tHml('r d!lnrtot' voorafhuTlnc toe~ t emmi"K
te hebben gevnlllgd,
I)c commipÎe, ,,"elke iu dit regel1l!!chap hel onnf'rlIJf'k hcer~ in·
gesteld, iA VlUl oonleel c1~t. Illgeul de natuu r lijke voorlbreUbPAeIe:u
va u geell lIut zij ll ,'oor de bezitteN der gronden, zij er ook geen
belang bij hebbeu, UlO hel regt Uil he~ehiHiug dllarover lIIet ge·
strengheid te hnudhnven. ell dllt zij er ook- mocijelijk belastillg ,'1\11
ku ullen h efTelI, omd " t deze Ililcen moel be!chouwc1 worelen al" eelle
vergoed in g voor het "r8t11l\1l vlln iell!-, \\'3Rrvall ook :tij :telr profijt.
zo ud eu kun nen trekken, lrrwij l het hUil ollvCl'fIC'hillig 1II0et zijn, or
:lU dereu daaw\'er "I dau niet bl'-'Chikken,
H eL i" da u ook met dc~CI redeneer iug dat de commi8ll;e verklaring
toekt le ge.l/ CII Ba ll het hitrvorclI vrrtneld fei t, namelijk ,lilt de
bevolking vall hd regentl!-cbnp lJangil uit. deu kna ler Uil dell \Velirau
(A rdjoe llo), zou veel tWl\'I'el mag vertamelen "I" ;tij 1'!'rkien, zond r
d. t zij d".rv"or vergullning hehoeft te nage l! aan de uCI\II'oue.rs
de r deua onder ;\l odjoktrto. "'·M rtoe die knater gezegd wordt Ie
behoore n,
Bedoe lde krater cu bergtop is op grooten ar!Ctand 1'1\11 de Modjokc rl oache d tl!l!1\ n r wijrlcrd, en Uil tlien kant bijna niet te beklimmen;
we,hal"c de bewonus d ier dCH3 lIIoeijolijk kuullen luuulhllVCII hrt
uit l!lui lc ll d regt. tot csploilftlie vt\1l gedachten kraler.
0 0 commissie \'all undcl'loek lIIerk t up, dat, of. ouboon het rr&lorlerell
\'8U alle gronden ollder bcpa.'1lde de~a'~. als een Illuderpaal \oor de
vest iging VAIi oieuwe t!t'!l'a'" MIU kuulito warde u belchouwd, zulk!!in de.r dllad het geul uirt il!-. Ik eommitt.ie treedt dnllrbij 111 rellr
ui teenzetting der algemeeu bekellde .-ijlA? Wll3rl>p gt'hucbtf'n (doekoulIs)
u ulstaau, eh hoe die later a rt-tmdcrlijlre dC8tJ,'A worden, Zij \"I~rmeldt
dll.tlrua, dat in zoodauig genl 11e bebouwde gwnuen, die duor de
be woners von dl' zich II. fguontlerd hrbbelHlc drll.:1 lijn olltgoDllell.
bUil IJlij,'eu toebehoorelI, toaar dat cic nog OIlOIlI&roIlUf'lI gronden "lIl
d u oOniprouk elijke dc "Il niet mogen W'Ordf'1I ~fgl:llometl, w."'tleer tij
ce llig c \fan rdu hebhen, ofschoon, walJnru zij bijzonder lIit est rekt
zij u, eell gedeelte rltlAt\"nn :Ulrl dc nieuwe d('~tl wor dt .rgestaan,
WU llueer de onoolgnllllf'n grouden uietll oplenrC'lI. bhJv('1I zij onder
de hoofd dC.!.!'tl, of worden g"rhcel !Uil dc nieuw .. elr
:l.fg1'staall, al
IUlar grlang V:ln hUllIIe lill"gillg dl' vereelligillj:t .net de eerste, dnll
",rl met de lABIAle wordt wf'IIKhelijk geachl, Ingeul dit: gronden
eene bijwuder groolc uitgeslrrktheid hebb.. u. el! in evenredi~heid
dan r vAIl geen gelloegullnl' \'oclrdrelrn "f.. erpen, <In!! zIen ,Ie ,I _....
hoofden bet zelfs gRflrlle, dJlt ce n gedel'ile d:13t\'3n aalt hunne Iles:HI onl·
no men wo rd t, omdnt dt\tl rrloor hunne Hl'l\utwoordelijkheid \'ermiUtlrrl.
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lIl. R e g e nteebsJ> Malnng.
[I el is vooral in dit regentsclmp, dnt rle uploui ug der Ihn u!' bchnlldelde quaeltie vnu belnng il!.

wo?sit~ r~:t~~haJlu~oe~~:atO~i::.ord:~n itroh!bg:(!~~~~'r!'~~e~~i~~lije:~:
Ilnau'A'keurig onderzoek. Tengevolge \·nn dien, hebben zieh de ad5il1ellt.
rcsifl ell l. de regent en de drie in de ardeelillg Malnng gepla:tulc
contmleurB met dnl onderzoek bezig gehouden, ell is mij het in
substantie hieronder medegedeelde gernpporteerd.
I)e onontgonnen g rouden wordeu blcr, even nIs elders, iu twee
soorten .-erdeeld , als
die binnf'll d e grenzen d er du!!:n '~. JOn
/J. fli e fbn r buiteli gf"legen ûju .
Op de eerstbedoeld e gfOutJ eu doet de bevolking fIe r betrokken
des!n's regten gel dcn; hoordzllkel ijk dlln rin bestanude, dal meosche u
uit Rutlere de'ln'l hllrme onoll1gollncli gronden lIid dan met hunne
volkomeu toeslemming mogen uploiteculI, in welk geval de ontginners dier g ronden aan sprakel ijk zij n voor de betaling der landrente
en and ere op dien grond kle vend e JMteu. zou der C(lhtn Hnige
lell atting of buur II.l1n de i nge1.etenen dier d"".. te bet. len Zool.ng
die gronden door de ootginnerB bezeten en gebruikt worden, oefen en
zij daarop uilluiteud regten uit. Ve rlnteu zij dtzelve, dao lceeren
zij terug tol de primitieve bezittl"l1!.
net weiden vall bee!teu op at bij a bedoelde g roud en, eu het
BelOon '·nll buut dal \fl n zelr 0Jl'lchiel, wordt lUW bewoners vnll
ItI1de re dess:.l·s niet belet.
Willen Europeaueu of llao.rmcde gelij k gCltelde l)fnonen lol exploi tat ie der onoli lgollueu gronden ee Der deaa uvergllllln, dan worrlt
hUil dit meeatnl door dt' bewallen der deS!fl belet, Uil vree!! "au die
gronden welligt voor gMd te moeten afslun, en in de onzekerheid
of zij zelven later, bij uitbreiding der be .. nlking, die g rouden lIIet
zonden kUlilleo noodig hebben lu geell geval wo rdt hier echter huur
of eeue andere sch"tting geheven.
Tot de bij IJ bedoelde woeste grondel! Lehoo reu de bergtoppen,
bf'rgbeJli llgell en bergruggen, tot up zekere hoogte, benevelIs het
zuidelijk gedee lt e va n het rege nbcllAp, namelijk dnt bez uiden de be",oollde streken. Die g rolldell behoorel1 tot geen bepaalde rl e@Sl\'e eli
geeu dessa's of cl('l!nhewon(' r:l kennen 'Zich daRrop reuige regteu loc.
Oe inlander bescbouwt die g rouden RI het eigendom \'an het
Gouvernement. !:l ij ontgint die eu ve~ligt zieh daarop, waarloe hij
geen andere rormoliteiten hedt in aehl te l1~mel1, dan eeoe kennisgevi ng vau zij u \'oornemcl1 aau hel hoord der uauLbij gelegen cle~a,
hetwelk daannl! berigt doet aAn het dl!ll rieL@hoofd, d?or wiens tugeheukOUlSt de regent daarmed1! \\ordt bekeucl gemflllkt. Niemflud der
beyolking komt hier tegell op, lIoch legt do mrtl!te stoorn is iu deu
weg teu llauziell vnu die ve8ligiug, of va n het dl\tlrnit voortvloeijende
gebruik der 1I1\tuuriijkc voo rtbrcugselcil V IUl die gro1ltlen •
11.
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S lechts ~Glle uilzonderillg wordt op dit begin~1. altijd volgens de
commissie., Bflogelrolreu. Oie uitl.o udcrillg heeft bet rckkillg o p dc
vogelnestklippen na u hel zuid er zeC!trnnd V811 de districleu Singo ro
ell GOlidRuglegif', in dit. rC{lellbrhap. I .. eerstgenot'lIlfl dilltrict ziju
hrt de bewoner!! fier df'-!!II Soek"'\\'illlllgOIl. in ]tltlllllgcmeld f)iel rie!
de bewoner! der dessa 'I'jeloem vril , die zich het uitsluitend regt
voorbehouden OIO de voge]nf'~teJi dier klippen Ir \{"r7.tlmeleu 1' 11 Le
verkoopelI . In rt'gle lijn zijn c.li(' Iwec dC~"II.·1I re!'pccti\'clijk 15 cn 12
~lie n van het zuirle,..trtlncl verwijder/I, maar teil Re\'olge \'RII hel
Yrccselijk woest ell bergal:'htlg tl:'rreill, kan die ,,(.. tRnd wel op het
dubbele gClIlelri wordcn. De il17.nmeliug der vogelllt'8tell \'an de hierbedoelde klippen werd ,'rotger nUl hUlIls"cge verpacht, '''elke p4lchl
echler OID . hare geringe Qpbreogst en om hrL nndeel, dat de tegenwoordigheid va1l Chinezen iu die "fgelegeu st reken voor de bevolking
kou hebbeu, is iugelrokken.
H iermede de resultalen , welke hel ingestelde (Jllderzl>tk opleverden
ve rmeld hebbende, 'lal ik mijn rapl)f)r, besluiten mel de mededeelilIg
\' au miju persooo.lijk gevoelen.
Gelijk reed$ is opgeroerkl, moet ecu groot uuder!chejd worden
gemoakt tnsschcn de woesie grondeu der deus's eu de uitgestrekte
woede g ronden.
.
Blijkens de medegedeelde r~u ltl\teu vau bet Olldernoek ie lUeli in
de regentscha ppen Pnsoeroenu en MaJang vnn meelling. dut nllt>
g ronden, teJrs die, uitmn kCllflt" de tOllpell de r hoogste be rgen, tol
2.ekere de~n 's uehooreu. Die u'Icell iug berust-olJ eene dlflllillg iu welkt
men in het regellt ~ hBp ~ I nlallg flirt ,Ieelt, Die dwaliugsp ruit .. aar·
!!Ichijulijk voort uit eeue ve rwarriul' VRn het denkbeehl V!lU juritdictie
met. dat van regt vnll eigend om of bezit. Nntuurlijk staan ook de
uitgc.t rek te woeete g ronden oude r het beduur vnu hel oi t..,oeren.d
gezag. \Vaullet'r op die g rond en iel!! vonul\1t, moet er eeut nutoritelt
zijn die daarvlIlI kenllis neemt. ell uiet is natuurlijker dan dat men
daRtvoor lIeder!. onheuge:lijke j:urn g~lIomen heert het b~tl1ur ,'Ril
de nal.\St.bij gelegeu vl'"tigi llg or dorp. Wo,,1t op die grollde!l eene
misdaad gepleegd. het. bestuur \'IHI het nfl!llltbij ~e1egeo _dorp lIeelllt
daauan het eerste kennis. Verlougt !.el {iouvernelllcut 111 hct. beiAug
der weleuschnp plsnlell of gewBssell uit zekere. wildernis, bet. nustbij
gelegen dorp wordt met de velZawehug. daarv3u belast. Zoo .'erd
ook. toeo de vugeluCl'llklipJlcli IUIII hel zuuJerstraud \'An het r1.'gentl!Iehap Mal aug 1I0g verpacht .'arcu, door den pachter de hulp inge roepen vaD de bewolle~ der II fl:l:otbij gdegcli desStl'tI, Mtlar dit
aIJes bewijst niet dat de hierbeiloeIde de,sa'fJ regten hebben up de
woellte g ronden wnatV:l1I !pra ke is
De ingezeteneu van Modjokerto bel ellen de in gezeteuen .van Bsugil
lIiet. om z ....avel uit rlen bergtop, die tol hunne jurisdlche behoort.
te verzamelen ell ~ t o' eigen voordeel te \·erkoo j)en. B et I'oorbeeld
VOIl den krater VBn den \reli rnn (Ardjoeno). bewijst dlln ooJ,: voldoende het. ongtrijmde ,'nu de bewering, d"t olie g ronden, in de ll
zin vall eigendom or be7.it, tot zekere bepilalde deNa';.' behooren.
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I mmers degenen, die hier de bez itters zouden ziju, kuunen vall daL
bezit geeu voordeel trekkclI, umdat de plaat! voor heu nid anders
fbll langs ecu ~rooten omweg over he t gebied eeller nndere re!.iden lie
toegankelijk i!!'.
])e commi ssie, die iu hel regentschap Malüug gerungeerd heert,
stelt op ht t. ,har gevolgde begilJl!el, dal de woeste, gronden buiteu
het. rayon der dC!~tl'8 lIiet tot. bepaailJe deun'l! behooreu, eene uitzondering, lillmelijk teu rlllfJzÎeu "All tie vogelncl!tklippCII uall ht't
ZuiderstrAud. i\I/1nr de COlllmisgie dwnl\lt It'I! nltllziCII vnll deze op·
vatting. De bloote uitepllzettilig VUil het gebeu rd e zlfl voldoefl(le zijn
om dit. te bewijzeu.
De bedoelde vogdnestkJippen warcil eedert vele jtmm verpacbt,
mallr de paehbchat Wil!" gering, cu de mi,bruikcu IVBArioe de plicht
aanleiding gor wtlren graal OlHler uiteenzcltiug hiervlln stelde mijn
voorganger bij mi<l!ive I'RU 27 ,Juuij 1862, fin. 2SI1 ' {', Aall den
di recteur der middell'1I en domeiul'1I voor .. om d ie pacht t e rfoen
vervall en., en Nom de vogelnesten cu 111 Wilt " erde r voor bet tegenwoordige in die onbewoonde litreken te verkrijgen j .. o\'er le laten
lUW de J3vall ell, die lust zullen ge\'oeltm dallrv:lIf partij te tn:kkeu.
met. de !peciale bepaling dnt de \'ogelllC!tklippen, sorlercode onder
bet regtmtscl!llp Ahlllllg, zullen wordCfl beschouwd lil! gemeenschappelijk eigeu dom der Jnvllllusche bevolkiug van het dill rict, waa rtoe
zij bebooreull.
UiL voorstel door genoemdeu directeur anu de Hegering :tij udc
voortgellchikt, verl Angt deze, blijkeul mi ~h'c van den GouvernemeulalIf!crelarÎs del . 23 October J 86 2, nO. 2565 h, dRt. vooraf zou geregeld
worden het beheer VRn ft e Afttl rle 111'lcht Ie onttrekken vogellle8t~
klippclI, in den geest van het bClluit, dt!. 30 J unij J 1-1, u-. 20,
wRarbij oven eens vogelue!lklippell, gelegen in de I'(lilidenlieu Jllparn
eu Snmaraug, R:"I de pacht. onttrokken, mBar <lall rop Rail de bevolking der betrokken e u bij dat besluit genoemde dessa's, Ie-ge-II
betaling V:ln een huur~chat, "oo rloopig lIrgcst3RfI werden. Mijn voorganger tlTllwoorrlde hierop, bij ûjne Aall genuemden directeur gerigte
missive dd. 19 December l SR2,
&521 '';'. Hij bleer, op grond
VAn het daflrhij aangevuerde, bij zijn opgt!meld "ooN;lel peniatereu,
en me.rkle op, dat hij de vonrkeur gar RllU cene opellb.'\fe "upacbLillg
boven ee u urstafHl aan de iulaudsehe bevolking tegen janrlij kscbt!
belasting.
Danrop volgde hel besluit, dd. 9 Junij t863, u". 6, waarbij :
1". onder undere goedkcuring des Konings de meer bedoelde pacht
werd iugetrokken, gerekend vnn I Janunrij 1863 ;
2", de qUAestieusc I'ogeiliestklippen, tot wederopzeggens toe werden
argestaRn ruw de bevolking VAU hel. district, wnarin zij gelegen zijn,
zonder haar daA n'oor met ecnige beillsting te be1.wareu, Blijkens het
aangehanld beslu it. gellChicdde die arstnnd als eeut' vergoeding. Uit
beteekeul, in verbaud tot de Ilflflgehulltde dez.erzijdlilche miH ives, nis
eeu vergoeding voor de kwellingen, door de vroegere pachten der
be,'olkiug ttanged:ulu.
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Uit bet medegedeelde blijkt Ilh.:oo, (lilt niet. de bevolking VAn eeu
pnnr deL"3'fI (zooals de MalauK"ebe co mmi ~ie bewtert) mllnr dir- \' nu
hel betrokkr-n di!trict, eigenlijk twee dil!tricten. eeu tijdelijk regt
hebben op de vogel netten der bedoelde klippen, ~laar het. Gouve r.
nement. verleeude dnl tijdelijke regt nl8 eeur gunst, tol wetIer-

opzeggens toe.
Niet overnl zijn de beweerde regtcli dr-r be90lkiug wo duidelijk
IC t rllCerell "Ia in hct hir-r bed (){'ldc geval; en dut geVAl zelf zou,
indien llt.arover lIog een twintigt,,' jureu verloopen wnren, al!" ren
voorbeeld \'IUI de aloude regten der bevolkiug ".ijn gecilecr11.
l:Iet hier medegedeehJc voo rhct'ld bewijs! overigen., dat de Re 'ering
zich het uitsluitend regt VI'" bt-!lchikkillg O1'er de Ol1oo lgol1l1e n of
woeste gronden voorbehoudt.
Iletzelfde heeft planl..!! lIlet de kufliJtuiuCII, Iie hUllt b'.)!gcheu cu de
verhuurd e woeste grouden. Deze In.:t.tste ziju, voorlll iu heL regent"etmp
Malaug, gedurende tien Inat.:tlcu I ij II Iloor velt' pBriieu lieren lIangevraagd, cn van GOllvcrnementswt:ge wordeu dllurtegeu, uil kracht
VI\II de dC!wege vigerende bepalingclI, geelIe buwAren 10 deu weg
gelegd. ~:n toch behooreu die iu huur geHulIgde ,,"'oeelt gro lldt'1I
niet. tot. het geïsolee rde .... oe.te zuidenlcc:1 Uil het. regenkchop MRlll lig.
mBar liggen zij meer Iloordwaart!', lu" eh eu ae hif'r ell dllar verspreide de a's iu.
De groole out wikkeling. welke 1Iedert ,'ele jaren iu he~ regt'lItschftp
~1"lalll( .-o rdt opgtmerkl , pleit ovc rigeus zeer \'oor mijne .telling.
tlltt de bevolking. buitel! heL eigèulijk raijoll hllrtr dtun'II, geent:
regten op de woeste grouden kon dotn g eldeu.
001 vall die out"'ikkeliug een tleukbcl'lfl tc gC\'tu, (It-el ik lucr
mede, dlll die zich voorllftmclij k hct-ft doen ge'foelen in l1e di"lrlClt'u
Scngoro en Gond:t.lIglegle, welk e het zuidelijk derl 10 lIagf"noeg ,I,
helft vau het. gcheele ttJ{ellt~h.p uilomkcu,
Ue aan\\ezige eawnhvelden bedroegf"lI :
Siugoro.
UoudaDglegie.
1 ""ll'~.

17&::'
1957

Ln I 16
IS50
1855

2HB

1860
18G;;

8251
;350

··

De aallwezige tt'glliveldrn bedroegen!
GOlldlluglegle.
I-kmws.,

In 1856

··

·

1860
1863
186 ,

1865

218
·2M
1129

U,.UW

19S0
I09:!
t.173
2402
3671

!'tlllgoro.
Bonw~

3 72
373

3155

I02:!.
1022

5091

1807
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Deze cijfcu zeggen meer dan een uilvoerig beloog. Ik durf echler
de vraag doen: hoe die ont.ikkeli ng zou verkregen zijn, indien cl e
bevolking werkl'lijk bunt en gelden clel'c1, nnusprnken of regten op
onontgonnen gronden. Het is looh bekend dnt de bevolking vnn
Malaog jaarlijks IIterk toeneemt door emigrl\lie van hel tmbijliggel1d
cilllild Madura, munr die emig ratie Mil uiet plol\ts hebben, bijilitlieu
de emigrAoten tich lIiet konden nederzetten op de olloutgonnen
gronden.
Door ,1.. mf'd~cfeelillg V:III hel vorell"Inllncle, vertrouw ik nnn den
mij \'f'rstreklen la!t te hebben volrlnall,
De Jlesidclit.

(geq

VtLlI

j)tLsotroean.

VA~ DEV&STJ:IL.

Voor ecnllluidell<l :Ifschrirt.
])e Oouveruements-secretnril",
[JooL.

No, IlO.
Aau deu heer lte!idenl vao .Pasoeroean,
Puocroellu, clen 3.1·" April 1867.
Voldoende a1\n ,Ien last, veuat in de aJXIslilaire dispo!litie dd.

18 'Peb runrij jJ. 833',", ge.!lteld op een afachrifl der missive van den
Ilirecteur van billllenlnndach besluur dd. 7 Februarij, 11°. ~I, heh ik
de eer U Weledel Oestr. lIallgaande hetgeen mij vno het feit ... tlnt
de illlnud8che bevolking nausprnBIc mftftk~ o p de oll ontgollnen gronden ...
bekend is, helondervolgende mede te deelen.
Ik bied UWeieeiel Gestr. die hCllcbouwiugen aan. gelijk ik 7.C
heb kunnen 80eiden ui' mij bekende geschrirtell handelende ov~r
het landbezit. op JUli, uil gellprekken gevoerd met den regent ell
de kundigste hoorden uit. het regentschap, uit rei len door mij in
persoon gecollstateerd, uit alles Wilt ik wetellswlIsrdig heb kuunen
,'ennmelen; in lle eerste plnat.!! o"'e tot'gevelldheid inroepellde indien
ik soms in mijne redcueringen vnn het hoofddoel afwijk; waRr ik
mij ecbtcr niel VOl! heb mogen onthouden, om hel verwijt te ontgonll ,
toestanden Ie hebben beschreven 'Zonder mij vooraf op de hoogte der
nll li g~legen h e id zelv e geateld Ie hebben.
Dat de regeul dit sLuL: niet meel e oll derteekelll, vindt hare oonAnk
in de wijze van behnlldeling van het ond erwerp zelf, te vol vall
locale toestnndell en gegevenll die hem oomogeJijk bekend konden
ziju, dnu dat ik hem daarvoor verallt.\\'oonlelijk zou hebben mogen
atellen. tntussehell is alles wat op zijn regentsch:lp betrelcking heeft
uil zijn gegevens geput.
Rudpleeg ik de 'Zoo hoogllt belangrijke bijdrageu die de heer
S. V8U J)evt'uler in zijn onltugs verschenen werk ook over het land·
bezit op Java den leergierige!! oDll~noeke:r aOllbiedt, "the mator)"
of Java" cloor .!lir 'rbomas Stamrord Rnrne!:!, inzonderheid Wftllueer hij
halJdelt over de leenroerigheid VOl! den grond, de bijdragen o'ver
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het zelfde on derwerp VllU Milfsden cu J onrdall, ja zel f.!! het zoo weini"
op J ava VAU toepnssi ns zijude Moba mmedanu sche mgt \'au profesllo~
S. Ke.\'zer ... , word ik gcsterkt in mijlIe overtuigiug, unt. lIlet uit zonderiug welligt vau cellige weiu;ge posit i\'c gegevens ell nfdocllde
IIrgu melltell, gelijk die door d('11 overiedelI residell t H . A. vnu der Poel
werden aangevoerd en bewezen, alle theorie .. over laudbezit cu \\nt
dnaruit. voortv loe it voor nisnog hoo fd7.nkelijk gebulleerd zijn op
hypothese n.
Nogtans zou de g roolJll tc CII IDcest hnrduckkige twijfelan r lI iet
kunnen Olitkellllen dat er door dell heid ercil geest VOIl zoovele uilBtekende mnllilen menig lichtpunt is gc\vorpcu in hel uuister \'all
het verleden, wel is wan r onvoldoellde om deu uog :lll ijd neb/er·
gebleven nevel geheel te doel! verdwijneu. maar loch &ChiuereliJ genoeg om een ieder voor te li cht en die er lust. toe ge\'oelt het pAd
vau het onbekende te belrecleu,
Ook ik beb er op u weu last mij De schrerleu heen gerigt; Wilt ik
er op vond Jnnt ik tha ns volgen.
H et lijdt geen twijfel meer. da l vMr de invoering Vlln het MolI:lInm ednanschè geloof het. iudivid ueel g roud ue1.it op .fa vn niet zou be~lflllll
hebben; evenzeer nis dut overal wur het IslamisUle het diepst is
doorgedrongen, de spo ren va u dnt bet:i t het onnftV orechbwu'sl zijl!
nitgew itcht.
Dit IUoeAt zoo l.ijTl. Toen in 1457 het rijk \'AIJ i\J odjopllid leu
ouder g iug en de halve ID IUHl de liuueu der Boreboedor- eD Bramblluautempels verlichtt e, was eCIl der eerste regteIl di~ de Mohnmmed:lnn.!IChe
80uverein zich nver het mt't het zwaaril bekeerde vol k toekende.
het reg t vnu inveetituur, het regt vnu Iccuhnldigi/lg over den g rond.
Zij die cr het huu ne toe hll (!rteu b ijgebracht het be.keeringswerk
te helpen voltooij ell, werden door hun l!ouvcreiu met grondelI en rle
daarop gelegen d or pen en plnnl!oe nell begi fti gd. wDarover zij de
vrijheid hadden te beschikken, gelijk de 1I1obnmmed nausehe wet M r
chiit.ische eu chaCeitieche secten, wlIft rtoe zij behoorden, hun rl:l3rtoe
het regt gaf (vid e Marsclen).
Dat regt beatoud in het beseh ikkell over ecu tiend e vaD den nrbeid, de werk krachten lier bevolkillg, en ceu vijfde vall het. 1J1ltÎOlllCd
product van deu bodem, de rij!!. Audere producleu moglcn daarentegen
niet bellItt. 1I'0rdeu. Zoo warelI onder J1udere nih: voorl hrcugselcn op
tegalveld en getrelrl gcheel vrij, zclfs de rijst er op verkregen; CYClIeens de vrucbten die iu luin!,11 of boomgaarden IIllngeplantc vrucht.boomen afwicrpen, de .. iribtuiu ell. de vruchten der in het bost:h
(!aoah oetlln) of in de wildernis (tAu ah oro oro) g roeijeude vruch lboom en enz .
Allengs echter bij de toenemende zedeloosheid en zucht 1101lr praal
en weelde onder de ,Tavanllscbe g rooten, werden de eischen der
lau dsheereu hoe louger hoc drukkender voor hunue leellplichtlgclI.
Sommige dessn'lI zelfs moesten de helft van hunne oogsten a fs-13sll;
de tegal velden, wnnrbij de djugo~ngoogs t :lIs bui! dlel.lde, werden
. meele belnst; zelr" het. tot uog loe on\'crdeehl geblel'cn regt vnn htl
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uifllluitend geuot. over vrucht.boomelltuillen werd geschouden (!lAnlet).
Groole volksrerhuiûlIgeli hegolluell zich iu te slelleu, 1I0g gevoed
door talrijke oorlogeu cu billllenlalldscho verwikkeliugcu teil tijd e
der Oost- rudische Compngnie tegen het Rijk vall MntllrAm (1618-1619),
Troeuo Djojo, Pnugern u Poeger de jOligere, Soempn ti, i\lnllgkoerlll
Mu eoT.. (vau 1680-1730); de oorsp ronkelijke bezitters en eigeunau
der hel eerst outgollllell velden rankten lnogzilmerhaud br onbekend
6r weigerdeu tf! voldoen RBn de gewelddadige afpersingen, WOlllraa~1
zij blootgesteld ble .. eu; uitgestrekte, voorheen rijke oogaten Rf ,,'erpeIlde
velden bleven brank en onbebouwd liggeu; in f.én woord , de armoede
en onte'Vredellheid waren 'Zoo hoog gealegen, dBt de iulandsebe vo ...teu
en grooten zich ten IBugeli IRatste wel genoodzankt zagen gehoor te
geven 8nn de 01l\'erholell, mnuifeste uitdrukking van wrevel en onwil
hunner onclerhoorigeu, eell€' inflerdaad op zelfzucht gegronde toegevendheid, rlie zich dallrill opellbnnrde, dat zij I\I\n een ieder, die zich iu
el'llfl desSft wilde vestigcIJ, een gedel'lte g rond Afiltonden ter uit.
gest rekthci/l als zij met. hUil gezill konden bewerken (wnn rvnll het
woord bahoe art'tl\ml, llI\11d uidellde een sluks gronds Vfln een oppervlakte als cle krachten VRII cl en arm at rekkell om bel te oniginnen),
onder verplichting ' 1- vall het product allll den Jeenheer en den

f;ie:~:~~;~dei:~e:le·o~:111·lb'eh~!: :~:"je~e~o~~~~:~:U:e::l~:~:1 ;~~

soonlijke diensten, 1IIIIIInr geb. ng der be_lnalule gewoonteu en behuefteu,
cu ieder op zijue beurt, te verrigten; deel Ie nemeu Mil den voor
een ieder algemeeneu nrbeid (k-riclandienl!lell) nall "'cgen, bruggen,
beuting!, dammen en wnterleidillgen, eu het. hooCdgeld (ca pitnt.icHnk!),
,lat toeo 1I0g bestond, nan del! Mnngkoebocmi jaRrlijks Ie belalcu
(vide Jourdno).
Zoodoeude giug het. primitive iudividuecl groudbezit 11/.1J~Bmerha uti
vuloreu.
Bij IleD nfstand vau grond loch was bepnnld, d.t eeD ieder c1ie ecu
undeel in de vroeger reede outgollneu snwah', %011 erlangen, er geell
onverdeeld frgL Uil \'enreemdiug. verkoop of rrftnting op zou kUIlIlt'1I
doen gelden: nlleen was hij eigenlul. r vlln het hem toekomende Rail·
deel in den oogst eu niets meer.
De ouder de dehn re~orterende onbebouwde grondel! waren het
eigendom der de.!abevolk in @, iu dien VCfIIlallde, dat., zood rR er een
gedeelte van WIUI ontgon nen tot ~, "'a h (d at ill lot een vall Je.veucl
water voorziene. akker) ell het. blijkbül\f was, dal het aangewende
kapitaal von water zou kuunen strekken teil na· of \'oo rd eele vall
reeds ontgonnen sa1l'"h'I, - vao het begillIIel uitgaande dat al het
levend water dat de grond opleverde, ten nutte moest nnngewend
worden van het algemeen; waarom ook de bevolking bij eiken nieuwelI
aanlrg vnn tijshe1t1ell ."ich gehlluden licht deu ontgiuner in 7.ijo
arbeid behulpzaam Ie ziju, - de primitive planter zich moeat ouderwerpen aau eene door de geïnteresseerde gemeente zelve ,'ast. te
stelleo billijke walerverdeelillg, waarbij het belang der brslnande.
."wab's niet. werd Ie kort. gedaan_

Dit deukbeelrl, waaraau mef) bij IR tere uit breidi llg van hd I!IH u hbezi t lIoodweUll ig mOellt gehecht blij ven, om te voorkomelJ dnt uiet
ue tlcue pl\ftij eeu ove rtoll ig CII de lUId ere ee n ou toereike lul nnudec l
in hrt wlll cr beziL zou oll cle u 'i ntlell , Ktl r IIl1. uleid ig 101 lh' hier iu de le
ooathoek VO II•. Jua Ihll.llf1 aige mee lI gebrui kelij ke verllet li llg de r ge.
meell!lchnppehJ ke recd. ontgull llt' 1I eu VR II It've ud WRte r voorzicue
veld en. cn is zelfs zoo sle rk gekle urd, d"t dc aau het I!lot dezer beo
schouwing voorkome nde btM:hrij"i ng de r "e rl!-ch illf'lule 1I00rleu vau
g ronden het 81>tekelldlte bew ijll iu 7,Ïch bent, rb,I, 1111 het zich door
den Sou verein eigenmagtig toegeke nde regt. vau invest itu ur, het water
" Is ti e hoordm ole ur belChouwd wo rdt, dat del} du ur rOIl hd bezit,
het reg t van be plout ing, rle wijze hoe de velden onderli ug te "t'f.
deelen en tie " t'rpli chtiugcn, tll(~ e r aan vt rbondeu ZIJII , bt'vn nh ell
rege lt. H et onbillij ke VRII hel. weJ erregtelijle nrschatfell VAI1 in(l iv idneel
groudbezit wurdt er alll het wnre duo r geco mpe nseerd ,
O pmerkellswaard ig is hel, dat ove ral op JSVR. wan r de vt'qtiglllg
vall het Moha m mednallllChe geloof mi nde r gepna rd giog mel bloedig!'
oorlogelI, waar he\ ffl llat istnu i \'tUl den 1I.la m het \"(,Ilk mindll"r ,·er·
blinrl tl e eu zijne ene rg ie on tna m, w/tar hel "08 in minde re or
meerd ere mil te g ehecht hleef aau de riteu YIlIl zijn vroegeren gOII".
bijv. iu de P~" "gt"r rt"gellt,chapvcn, WM r :lau rle tu idkll,1
die tllll, de ve reering de r X jrri Loro le id oei 1I0g algemeeu betlnal eu
Wntl f ik in J 57. toen Ik !log oolltroleur in ) lollo ndja i)R was, ~Il
ge heel di' l rict Kwnsl' 1l gekeud he b, wan r niet eeu drr ~vu l kitlg,
mei dell panghocloc fl au hel. !l ooM, lIl'! belluijdeui! h,ul oud e rgnllll,dnl overn.l dnn r. wnn r met .Ie vel!-liging " I\. U hel \I ohM.lll melhulluche
gt'loo r de ui t breiding VR II het HollRn dsehe gezII.g uiet h,"el RIl II haod
gi ng, - eeu get ag da t, hoe Ilijulij k hel mij ook vui l die beke utf"lIi"
ar te leggeu, gesterkt door het voorbeeld "rall hd Lslam i!Jm uf, t rouw
het voet!lpoor dr uk te dier millke ll ni~lg VA n vol ke n regt 11"11 volleenvrijheltl,
dat ove ral daM wna r de hehzucht \"A ll den iJllalldsdlen df"IIp!)o1
en (Ien Europel!chen kololl i!ll geen ommekeer gebragt hebben in deu
toestAnd wAa rin het la nd \'erkeerde, o m dien umle r ,Ie I{'u~ vtm .d('
b~ tn8l1de ge woonte n n iet te krenktn.. te \'er,,'rillgell ell te mi$'
vor men nllft r de n toets Ya u eigf'1l belaug eu ztlfzucht lOl eeu uit·
putt end en ollt7.en uweud bew ind, dat daar overol hel ind iv idueel
g rouuhe;ti ", al is hct dfl u ook nie t iu ziJ Il I'rim itiv clI \'urm , il!- gehu ldigt!
e n bewan rd geblevelI .
Eli al ka n het lI iet ontlee nd wOfrleu dnt ook de vrut'ge rc YO I'lllclI
\"8 11 Plldja ran en Baulem, J ava', westhoek, door allerlei kue"ela rijell
eu ongehoorde arper.lillgeu het g rondbezi t ~lullller onderdallen lwperkteu,
%00 zeUII dat de l!a wah pOf'!üa, uAmeliJk de zooda ll ige velden dl)()r
de u yont Dan zijn e g Ull!lteli llgeu iu eige udom af te I!-tanu, in l!i l :!
ruim het 1 der ontgonne n rij!'tvelden bed.rotg (v ide Kno l)~),. !lfl t in
(,h eribOIl behoud eus het regl va u den kiemen mlm om voor Zich zelf
een g erl èelle g rond !l te ontgill ll en dnt hem iu ,01lt1l eigendom toe·
k wam (p. m. 1 jo nk pe r hlli~ge.z il1 ), de SultAn eu z.J~ n e Ira wnnttll
zich l.elve n nis eige uanr COUiJll t uet'rclf'1l V:III al dc 1I \'e fl gl' Oll tgtJIlIJCII
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en niet ou tgOllllCII bouwgronden, om ze DRn Chinezen en onderen te
verhuren (vide naflles, 'feuurc of la/lds), - ecu jsarlijk terugkee renue
omslag der OlitgOUlltli velden in gelijke nnudct'len ollder den laud.
bouwenden stuud bad er lIid Illast!!.
Oulegeuzeggelijk is hel iudivillueel groudbnit het kft.rakteri!lliekst
bewlUlrd gebleven iu Oott·Javn (neoek it), alwnar d... overvloed vsn
berg.ater, het geb rek aan bevolking, de annwezige talrijke Yluchtbare gronden, zijne ven ijrlerde ligging, die het als het wllre beschermd
heeft legen de hebzucht van den Europelchen apeculant en de een
land en \'olk oilleerellfir verwikkeliugen eOller ralllllieke proVlllgnlltla,
nla even 7:oovel" krachtige heCboomen zamenwerklen om de energie
vall het volk zelf uiet Ie onde:rmijueu en bem het behoud zijne r
regten te W"aarborgell.
Niet miniter opmerk enswaardig is het, wanlletr wij te midden vau
eell volk (de j)rean~er hlUden eu Uesoekie uitgezonderd), dllot tegen.
woordig eenparig het Gou \'~rn emellt (niet 7.ijne hoofden, die wij als
ouderd llouen van NedcrlllolHl be.chouweu) als den eigenaar van den
grond beschonwt, dien eigl'ndonulitel uit.lu iteud:zien huldigen en er·
kennen in all('!! ,,"'at betrekking heeft op gronden voor delllo.ndbouw
ontgonnen, mRar gcenl1.Îul wauueer het zijue WOOnerven, vrachtboomeu,
boomgaardcn, li rihtuillCII, virch'fij\'uS enz. betreft, die nimme.r in
die mate, even als zijne sawabs bel ,,~t eu beregeld werden, dan dat er lIiet
meer gehecht werd aBn oliverrrcenlilbal\l bezit, en [ die uilllmer in die
mate !te !Chranpzu cht der onderdrukkers 0llwektell, d'lt het dezen lloodig
toelICheen ~ich hd. reg" vau iU\' t:Alituur ook dnarop toe h' eigenen .
Ligt JSMiu niet ala vau zelr bt't bewijs cl",t er vroeger ook in
deze. .treken vreemde dinge1l mOt:ten gebenrd zijn, voor en aleer een
volk, bekend mei de regtf'u V'UI per!ooillijk bezit, dllnnd deed vall
zijn eigeudomstitel op den hoofdrll.clor van ziju hestanu, zijne rijstvelden, en er in bewilligde cr een aUegaortje mede te spele n met
valsche kaarteu eli eeue woekerkorting op de win!!t. Ligt daarin niet

~~:so:k~e ~~;!gel~~:~~t~:i !~ee~e~:n w:~:::~IU~ijdr{~~z:ng;:::~~l;:!
overbeersching het volk, tot het uiterste gedreven, er toe d _oug zijne
bouwgronden te \'erlatell, tol dal bel dp: potismu!, door eigenbe:lallg
gedreven, hel terugriep, en, bevrem voor herhaling V8n volkaverloop of (lU wil bij den planter, hel regt vnn ontginning en bep lnnting
van den bouwgrond IIolgemeeu msnkte voor ecu ieder, die r.ich wi lde
onderwerpen oan de verpligtingen op het bezit Uil outgonnen velden
rUliende, daarin beltaRude, dat de veldeu, ill bMit nrkregen, alwhll
zool811g hel eigeudom waren van orn planter.la hij ze bebouwde cn het
er aau verbouden !crvitu ut vsn belll$tillg op het product en op zijn
orbeid gelrouw mIlt_am; ccu maatregcl, pleitende evenzeer voor de
sluwbeid vau den inlandschcn onderdrukker als legen de energie VRU
het volk, omdnt, door het 8Ouve rf'ille regL 'Ril eigendunkelijke he·
schikking over den grond, met de Koran in de haud, ook op eenmaal
in vollen eigeudom bezeteu laurlerijen toe te p3S!en, de eerste het
heft in hRuden bRd om dt: opbrengst cr uu te dwingen naar zijne
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- eigene Înzigten en belnngen, terwijl bij den luiste elke neiging tot
zelfatnudig werken en uitbreiding VIIU zijn bei laaIt vrruietigd werd_
Door bij de in -bezit-name vnn Javn en ,Ie vedigiug van het
Nederlandsche gezag in Illdie, onder de Ie UI vnu geell inhre uk te
willen doeu op bestaande gewoollteu eu gebruiken, zich te bekleed en
met deze lrde souvereilliteiteregten 0111 de illl ftndsche vorl!tell vau
vroege r, ontbrak het deu Nederlnndl!chell koloniat e,'elJm;n als gellen
aan de gelegenheid zich teil ko te "RII /Ieu geringen man te verrij ken en aanzienlijke schatten goods IIflar bet moederland over te
zenden; zelf·ontwikkeling van he t "olk, ware onbedwongen weh'nart
van het Innd, konden dnarentegen onmogelijk mei het behoud vau
een zoo zelfzuchtig beginsel haud anu baud galtn.
llJlusseben werden dcr teringlijderc. de Il'Ieest vet?.achtende geneesmiddelen toegediend.
Vele misbruikeu werden nrgescha(t ell uitgeroeid, Je capibüietu ingetrokken, den hoofd ell geelIe apanage ·gronden meer verleend, de heered iell8tpligtighe id tot op een maxi mum ,'UII 5~ dn.gen werk s' jaar!
ver minderd.
Voor de grondige kennis der uitgest rektheid ontgonuen velden
werd eeu vule, voor het eihauc1 gelijke vlaktem aat I\I\ngenomen. de
baboe namelijk VUil 500 vierk. rhijn l. roedtlll , 11\ ondencheitl met de
bRhoe koeuo V:lU vroeger, die al /laar A'elang rle gemukkelijkheid
van bewer king vun den bodem in uitgeslreklhl'id varieërde, nis iu
BflOgil 14.00 vierk, rhijlli. roedelI, ill Pasoeroenu 1225 vicrk rhijol
roeden groot: de MW'oh,'elden werden zoo veel mogelijk iu gelijke
aoudeelen onder de br.volking . erdeeld , gelijk drukte de belasting

~~v:I:~, gfr~ga:~o~~~jck :~'I~:r~,e ;eï~~e'~~ il:e~~,,:b:i~~~rl~::;m;~;jj~e!:
verdeeling vlln wnler, ja allcs zoo gelijk, dat het ged weeë. goedige.
medegaande JnMlJilcho land,'olk zuo vereenzelvigd \\'erd lII<:i dllt.
.. voor een ieder gelijke regten" (het bekende sltwnrntau) dal. zoodn\
hel ziju landbouw betror, deu lalHloouw, (le hartIlder van Java',
rijkdom cu Holland~ ,chatkist, elk denkbeeld \'1"1 persoonlijke op zich
zeLrstaande regten ophield , ow zit:h up te !o!!Seu in de erkenoing van
de louvereine regten der Regering up zijne bouwgronden cn de dAlllrop
geteelde producten van landbouw eu gouvf'rnelDellt~.eu1tuur.
Dat de bevolk.iug, voornl
de illfoering \'IIIU hel cult uul'!!telnl ,
dA~ het. zegel d r ukte op hare tegenwoonJige o\'erluigiug, et VAn
doord rougeu ie, dut de taat eigenaa r ill van hare gronden, eu bur
die slechts dan alleen iu gemeenschappelijk \truchlgcbruik: worden
afgestAnn. wanneer zij de daarn.nu ,.erbondeue, voor ecu ieder gelijke
,'oordeelen fl.ceepteerl en trouw de \'erpligtÎlIgen uskomt, meele een
gevolg vlln bel bezit van on igollllen akkel'$, IS zoo WAar, ,~lll t het
be,lu it van wijlen den re!ideut H. A. van ,Ier Pod, toen ZIJn Edel
Geslr.• op g rond vall art. J.J.. vervat. in bet Staatsbl:t,d 1819, U·. 5,
bepaRlde, dat. de ontgiunerll der Soclllbeupitoe- cu Krembiallg'~l\w-"h'l
die velden in ol1 \'ervreemdbaar eigeudom zo ud eu e rlangeu , 81\0 <1<bevolking verre VBn beviel.
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Hoc kou zij ook met hare VRII k ill dabet;lu IIr illge7.ogcu denkbeeidcil
vuu gemeenschappel ijk. g roudbezit en jUflrJijk!'ehe verwisseling harer
velden, onder toekenning VIlU ge lijke aaudeeleu ju het oellproeijillgs"aler, zich op eenmaal vereelligen met. bet deukbeeld VllII regt van
eigendom 0Jl eell l'tuk gron d, cel! suwllh die, wel ia waaf, in betaalde
maar toch altijd in heerediellBt WRe Ra ngelegd? lIad zij, dc bevolki ug,
lIid gellOlpeu aa n het op we rptu VUil den dnm, fl e waterleiding niet
mede helpen uitgraven? ,\Tas zij niet dagen ('11 nachten achtereen
in de weer geweest, door hare hoorden opgeroepen om hel waterwerk
tot stand te brengen? Hnd zij dus niet. evenveel regt op de vruchten
die de nieuwe a kkers zouden k Ulll1ell voortbrengen? 'Velligt warell
die bete r dan de hare. welligt was het besprocijingswater overvloediger en bragl het rijkere hum usdeelen anno Ja, aan de eerste
ontginners 2. of :3 jlloren vrijstelling vau landrente to~ te staan, dat.
Wa!
billijk. Ook zij olltlervoud bij uieu wcu aauleg VIIII t ijaheltle ll
helzelrde voorreg t ; man t huu deu grond iu vollen eigendom af te
!ltaall, dat. wa.! de ll ecu bovel! dell ander hevoo rdeelcu, eu zoo ill het:
:EOO redeneert. de bevolkiug cn redeneert zij juist, 1.oola ng niet het.
individueel g rondbezi t algemeen gemonkt wordt, cu el' uitd rukkelijk
bij bepaald wordt dat heL water, cn dc wijze hoe de ontgon neu eu
de nog te oulginll ell veld~n le irrigeren, een kapi tanl uilmaskt
w:u\top ci c bevolking regt heeft , voor zoo ver hare veld en dnarvnll
tot heden tue voord celcn hebbell getrokken, CII een de.kundig, 0Jl
zich zelr handelend I)er!oll eel de bewaking cu regeli ng van el ke
watenerdeeling iu handen heeft CII val!ttlelt.
AI het voreuetnallde heert moeten, or liever heb ik getracht te
doen dienen nl. inleiding voor mijne bewering, dat len minste i n
dit regeolschnp het. bezit en de regten zoowel 0J> olltgonn en als
ollol1lgol1l1en \'elden en gronden alge meen nIs iu meerdere or miudere
mate gemeenschappelij k wordt beecbou wd zoodr:t htll deu laud bouw
gehit, UlllRr individ ueel is wauneer het tot Andere doelei nd en wordt.
aangewend. De waarheid vnu dat bell'erell wordt. mijne inziens, uiet
onduidelij k eu oli volkoUleu gcet811rd, wauneer er een blik wordt
geslngeu op d.e samenstell ing en de verdeeliug van deu grond in Il e
deun ze lve.
Als type neem ik :\all eeu dCl!>1l. die veroudersteld wordt Ie bezitteu ontgonnen zuowel als olluutgo unen g ron d in gemeenschappelijk
en individueel bezit. De verschillende nuallcen die zicb dnarbij
voordocn zijn :
De desIllI. zp.h·e; hllore grenzen worden aangegeven door'
a. deu deS!agrond waarop de wonillgeu der iugezetenen gelegeIl

ziju, de begraafplaatsen, vrucht- ell bouwgronden, si rih t uillen der
gevestigde bevolk iug euz.;
b. de ootgolloe n sawahveldeu eler gogois;
c. de in ontgi nuiug zijudc teg:llvelden, gOg05, til'ars ellz.;
d. de \'roegere ontgollncn tegalveldeu, tipars euz ., waarvan de
on tgiuner! bekend zijn;
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e. de oude r de de!!3 door &Ommige individuen in pnrticulier eigrudom
be7.cteu vi8<:hvijvers;
f. de nog nimmer olltgotluen velden en bO!!chgronden, WaArVRU
grellze,~ bepaald word eu door vlute puuten, bij overlevering ouder
de bevolklllg als de !lude g renzen bekend, al! bijv. telle bron die
{Ie meez!t~ lIa wuhs der des..'.~\ voedt, ecu nlviju, eeu kloewe or djamboc
k loetoekbosch, eeu heilige stecu, or, wat dau ook ,,11 beginsel vau
alle t'toegere greu!lbepnliug vau een de!.'sa kali uaugellomen worden,
dnl elke gemeente zich %ooveel mogelijk !lol dat terrein toetHgeude.
"'aaro p zij geen nndere gemeente toestond zich zonder tuuc voorkeuuis te vl'stigen, als zij voldoend achUe bij latere uitbreiding geen
g~brek te hebben Uil terreiu dllt bewo.terd kO Il wonlell uil de
hoofdbroll, ""nardoor zij hare weldeu bellproeide ell wlI!lrmeil zij de
vnu haar gevorderd wordende levering VIUI bIbteeneu, aillugalalig
cu houtwerken voor den opbou w der woniugeu VRn hare leenheercn
zou kuunen bestrijdeu,
Op al clie groudeu nu keil i Iie bC\'olkiug Zich de uavulgende
regten toe:
de

Lurli"iduecl eigenllom met regt v an ve r koup,
e rf lating. !'chcukillg enz. e1J%.
Tlluah pllkaratlgalioftallllhdeua. Ue woouerveu bebouwd
met huizen, stRUing euz., vruchtbnomclJ, lIirih- tuin!!u, bndplnnuf'b euz.
'l'allah p :tduekoenll. AI bo.,ell, betrckking hebbende op rle
ollder eeu de!lM rellso rtereude gehuchten,
'['anah dR.ro c ugnn Jo~rven slechts tijdelijk iu de bouchen or
up woeete gronden allugeJegd tijdeui de uutginuiug .,:11l die grolldl:.11
om er djngoeng, padie, gogokoffie, widJell coz. op ann te pl allleu
Na dell oort keerCII de ~wonef! nlUlr huuue de..."8II·' terug; rle
bebouwde velden blijven echtt'r hUil eigendom.
Gemecllaehappelijk be7.II, tijdelijk eigendolll. algemeenc regtelI fier gerr,eenle.
(iemeellschappelijk brt;it ,
1. S n wa h be r n n, Vall wUe'!le or h08('hgrouden vcrkref,.~11 8awah8,
bcwaterll doo r cel! door de bevolki ng ook \'IW :wdert" cle a' augelegd.. waterwerk, zoolang de grond nog niet lul deo 8",upl:l.ul \~~
pnd ie gelichikt ia omdllt Iie bodem nog te veel ",,,,tcr op!!lurpt, terwiJl
de ga18ugau8 en toelahllu!I reed" ziju fI~llgelegd.
ll ij die deu bodem geni ... e ll eer~1 heert. en .tol rlJlIlv.':Id herschapeu,
beeft. het regt van eerste h ... pbnllUg. No 3 JtlrClI vrijgesteld te ,zijn
va n laudrente ,-en'allen de sll"ahsllall de gem~lIte alsl!lLwab lallJab.
Eeu ieder die aau de rln8Nleilillg \'811 het. waterwerk heeft f.!eholpeu
bIJ %ijne regten op de et'.~te onlgiuning doeu grillen en in .~e goguls
(aawahbezitters) der de!!n wonleu opgeuomell, W81l11eer biJ ook de
op hUil als gogol rustende \·erpliehlitlgell. op zich ncemt.
Ged urendo Ii e eerste :3 jaren heolcu dlc lIawl\hs,
wal! bahrue.
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Zij die als eerste outgin ners niet 11&11 het dnnuteHen V:l. 1I het
wBlenverk hebben deelgenome n, manr toch alll zoodouig, dat is als
on tgioners worden erkend, zij n IIleehb ecu jaar Uil de or brcngst,
van Irmd rente vrijgesteld.
HUll ue toellLtiug ha ngt \'lUI de dtt5!$1L sr IvalHonder de g roud ressorl eert.
S 11. \V a h lIL uj a b. I:l eelen alle zoodll uige IIILwnhll die nall tie liludreu ten zijn onderworpeu; ook worden wel ee ns zoo geheeten al di e
sawahll waarop in 2 or S jnren geell suikerriet is geplnDt. in legenoverstelling van de lIawab donghila u. wnarop hel. vorige jaar suiker
tltond. AI die snwabs worden j aarl ijks ouder de gogoll ,·erdeeld.
Zoodr!1 de sawah8 Inlljall eenc r dC~AA zoo uitgebreid ziju , dat de
olltuleeleo vlln den gogol te g roo t worden, kuunen Bndere gogols wordeu
toegelaten, manr wolang die ve rhouding niet beetaat, hebben de gevestigde gogols a.lIeell regf op eeu aaudeel, zoolaog zij namelijk aan
de op den g rond rustende verplichtiu gell volduen .
Sawah b éb r ék au. Sawahs verk regeu door eigeu mid deleu Rau
tie grenzen VI\ Il woeste gronden ell b08chgroudell, bewaterd door
het nchlerwaler or deu aha I VAn reedIl bC8laande hwabs; zood ra
hun ne fawahs word en uitgeb reid tot ee n uitgestrektheid g router dan
1 haboc. dali uilen tij onder de kategorie der sawah bllh roe, zijn
nog 3 jaren von landrente vrijgesteld en behooren dau tot de 81\ wah
laujnh.
Een eerste vereischte dier sn wahe is, dat zij geheel eu al uiL eigen
midd elen t ijn flaugelegd cu dOO f h Uil wAtergebruik geell oadeel doe n
nall andere lager gelege n ontgill uiugen; vtlll cl'Ulr dat ze. \V:lUlleer
ze reeds tot etlll bouw ziju geld ommell cu er te veel waterd eelcll
geabsorbeerd worden, ie1'J dnt uooclwendig het le verbrui ke n knpitaal
aan water moet schaden, iu de sawa h lanjah worden opgeuomen.
Ecu ieder der desSll kon die s3 walu! aanleggen; vreemtleliugeu
moeten Ilaartoe permis:.ie van het dorpsbestuur erlangeu.
Sawa h y 0 s o. Uil eigen middelcu verk regell ell on tgolillen woeste
gronden tOl sawah!!, waarbij het besproeijingawater gevoudell i8 ui t
bronnen llie nog geen andere veldeu bewat eren Co de daaraan
annex e walerwe rke n gehee l uil eigen middt>leu zij n danrgCltc1d .
De zoodan ige tlB wahs zo uden volgens de gouvern emen tele bepalingen
in vollen eigendom moeten worden argestaa n aan de eerslr on tginners.
Het belwelt hier geen verder betoog, dnt, op groud er hier geen
droppel wlller kan gevonden word en, wnarvon de aanwending tot
eigen t;ebru ik niet strekken 20U teil lIadeele van het een or an der
• reeds ontgon nen veld , het atl.llweZell van sawah yoso hier tot de
onmogelijkheden behoort.
Sawah poclIl\ka, I1l1wnh bo e b lIk krawaug (vide .Preange r
lauden). In vroeger tijd iu vollen eigendom bezelcli !!t1 wllbs. van vader
op ZOOII overgegaan, beltaall bier niet.
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Sn walt mClltocllgall . Wauneer er in een sawahveld nog onbebouwde gedeeltell ziju, bijv. omdnl de grond daar 1I0g lIiet. naar
behooren is genivelleerd or omdat dc g rond te stoo Da.chtig, te o udaukbaar ellz. ie, cu clie kni e plekkcil door den ijver vall dezeu of
genen landbouwer of deulllbe wo uer toL snwnhs worden herschapen,
heelt hij regt op eeu gedeelte van besproeijiug8water, is drie jaren
vrij VIlIl landrente eu moet dau zijne velden Hall de ge meen te tlfsta:III,
behoudens zijn regt. op eeu aUlIdeel.
Snwah hir o. R eeds on tgollll ell St\ l\'nh lonj ah. maar wegen watergebrek, hetzij door het instorten un ecn d.un , heL uitd roogen van
eene bron nis Ilnd erz iul!, weder verlaten : wordt de dam weder opgerigl,
de bron op uieuw gevoed, dau hebbe .. de o lltgiulleri'. diede 1!8wahl!.
tijdeu s er uog over vloed vnu wtlter WI\S, iu bewerkilig hadden, ecu
p referent regt.
Hebbeo zij in dien Luuèhentijd hunne" dei!.S1l verlaten, dlln ho
ce n ieder, die zich MIl' de dcstndicustell onderwerpt, de veldelI
bewerken.
Degene n die geholpen Il.ebben tullI het wedero prigten VitO den dam
hebben een preferen t regt op de Inter aRIl te leggeu velden, door
heL daardoor verkregen water Ie voeden, of 'kuIloen gelijke diensteu
vau wederopbouw VI\l1 da mmen en wnterleiflingen, bij C\'clltuele
instorting, te hn nlle behoe\'c, " :\11 de bijgeslftu e bevolking vordercn.
Geschieden d e verstrekte dlensteu bij wijze van ugrek sojo, dat
is vrijwillige opkoming, tegen ,'crsf r('kking Y:'Ill hUÎll\'estilig en voeding,
dan vervalt it.t regt.
Sa'lll'ah tadah oedj n n. Drooge ~lt wahv eldplI, VIl U regell af hankelijk, die zoo gelegen Zijll, dnt, bij :ma:lr iuvnllcucle regen!!, hel
overtollige achterwat er VUil vnll levend \fHt er voorzicuc !IUfllh'! ill
de da:lrtoc expresselijk gegraven knU!l lcn vloeit, zoodat zij nlednll
geregeld bewaterd kuullen worden.
D e aandeelhebbers in zoodanige \'cldeu hebben geen regt op eeu
na ndeel ie de Sllwnh Inujah. manr \'erdeclell huune kedob (pereee lell)
uoderlillg.
Eeu ieder (, bew ooer] der de!!:\ of \'tcemrleling, dan rtoe \'crg UlloÎog erlangd hebbeotic. knll wlke veldetl "all leggen ; wod rn zij
geregeld be wI\le.d kuull en worden klinllnen zij lot ~ w"h '"lljah.
De landrente word t er da n alleeu ,'Ril geheven, WAllUeer de ooglt
gelukt.
'l'ij ti el ij k eige u dom.
'fanah tegalan . Op wucste of bl)~chg ro nd e ll outgullueu droogc
bouwakkers voor dell a:\opll\ut ,'lUI dJngoe ug, ketella, gogorijst enz.,
waarvao de ligging zooda nig I!', dut zelfd bij iuvallende regens ze
niet door het ach terwste r or het meerdere waler VAII sawa hv eld en
geregeld kuuuen bewaterd worde n.
leder de.!i!nbewoner kan op de grt>lItlc.n die ouder het ",yoll zijIIer
dessa vallen dusdlluige teglliveldeu na nleggeu. eu betaalt. hij er dndelijk
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laudreuten van, zood ra hij binoen het jnnr de Aidul uilgekozen plek
heen ontgonnen, beplant. en er VAn geoogst. A.I het terrein dat hij
voor den aanleg van tegalveld heeft orgezouderd en behoorl ijk heeft.
afgesloten tl n om heind, is. al beplant hij het niet geheel , zijn tijdelijk
eige ndom, wanrop, zoolnng hij er het ee n' of " nder op verbouwt,
niemand regt heeft; manr niet ?'ood ra \'erlnnt. bij den g rond om 'Zich
elders te vestigen ef elde rs ee n plek te ontginnen, of heeft een iede r
bij bl ijke van brnnkJigging het regt vall bebouwing. Verlaten tegalvelden VII.1I \1'elerr (tegal koeno), waarvan de eerste on tginners niet
meer bekend zijn, kUIJIlcu door de de!!abewoners iu gelij ke nandeelell
"'orden anllgevrn.agd.
Vreemdel ingen mogen geen des!Ilg ronden ontg inn en tot tegalvelden ,
dali 1111 verkregelI tuestemming VUil de dessa .
GrondelI \~aarop de.,ge m een t e a!gemeelle r egten heeft.
'r all n h I rok o. Oel!9agrondeu . nog onhebonwd, mur van een zoo
in ferieure qunliteit eu sJechl te bebouwe n. dnt de dessa er arstand
van doet eu nnn een iecle r die wil het regt geeft ze te exploitereu
(iu cas u de woeste gronden door den heer J. de Kadt. in Malaug
aangevrM.gd, zoowel argekeurd cl oor de deS8ll, 111hoewel zij onder
hflrc g ronden begrepen waren, om hnre Ollv ruchtbna rll eid nis verwijderde ligging).
Tsnl\h t aloenIl Il, Mede slechte, on bebouwbn re, verlaten legnl gronden, waar geen houtgewa9 mee.r op,ehiet cn [ die] slechts meL
slechte alallgnlnug begroeid is; kleine verlalen plekken gronds iu
dc nabijheid vall p:u lookoelllls. Ook /lele gro ndcn worden vrijwi ll ig
fl llll ~ell ieder 3fge9tRuII.
'rlll1Sh o r o-o r o, t:lllab ocL au dessa. All e denudereou der
eC ll e des~n re!90rtereUlle ououlgonllell gro nd en, waarop echter geell
lUId ere de~sll's regt hebhen lot outgiuuiug, zoolallg zij ouder het
rayon der de&...'i1grcuzell vallen en er op groeit 81311g810llg, kemi ri,
kloeweh. djnmboe kloetoek. doeren eu mangies (vide Marsdcn).
~ijfl het g ronde u wnnrop die gewanen niet groeijell, dun heeft
eell ieder hel regt, behalve lipt omkappen van de 811nwezige boolllsoorten, er op te plauten wat meu wil.
Bij "ij willige verlntiug kuullen zij door aurfere dessabewollef'!
iugeuomeu worden,
TOllllh oe t l\n be u r, Alle Iludere builen het. ra\ou der des8tl
gelegen 11'0este of boschgroudell, wan rop ecu ieder zij ~e regte n kan
doen geld eu. De rsyo ns eC ll ef (lcl!sa shekken zich zelden verder dan
drie poIelI vall de hoofdd es!a uit. De regte n, die vrecmde Oosterlingen eH Europeanen cr op zouden wi llen doen gelden, hangen
untuurlijk VDn hem ar die zieh de :souvereilliteit. over die gronden
voorbehoudt.
Het hehoeft verder geen betoog, da.t ten aanzien van alle andere
in hoorde genoemde g ronden de des!\.'\ OfJa Cr welke zij reSllorteren,

eerst znl moeteu gehoord wurden ouder welk,. voortnutrdeu zij teil
he h oeve VIIII \'teelDele OOlfterliugen eu Europcauen '811 hnar eigeud~msregL ell nlgemeell or lijdelijk bezit op Ilie gronden afstalul :7J11
wdleu doen, nlvOrtwl nnll fl eze n eOIlCC1!1ie tot vClltigiu,I{ te kUlluell
vc rleellcn.
Ue Controleu r,
(w. g.)
\ '0 1.1.1:" .. 0\1':'.

'-"!'l

\-oo r eOI!Iuidelid afschrift,

IJe GOlivernelllelll,!l-I!«relari,.,
ltooL.

No. 875.
Aall den lJirecleur vlln Ilillneolllndich Bestullr Ie Onlnvia.

Probolingo. !!1 lhart. I BM I).
Met rererte 111lrl uwe circ ulaire a:wM:hrijvillg valt den 7 If. ll'ehruarij
JI.. 11 ". 21, lu:b ik de ee r U Weledel Gestr. mede Ie deele .. , d:\tlu
dit gewelt zieh het geval nog nimmer heefL voo rgedll4l1, dut de
bevulkiug voor het gebruik VAII "Of:ste groudell .loOt particulieren
ee ll hu urach3L vorderde o ( op cellige IUlle re wijze ~I!n uker uit!!luitend
regt hctfi doen gelden liJ> ollolilgullllell gronden.

De Rf'lidellt
(lol'. g.)

'-IIU

lJtoboli,,~o,

COlTl'EItI·~.

\' uu r eCllslnidcud lI(echri(',
Ijl!

(lollveruementl!"_!ll'crelarl!'.
BOOL.

No. 2:'38.
Aan deu Uirectcu l

VIUI

UiuuelllaucI~h

Uctlluur

I~

Iblena.

I~elde, den l1J~ · Ml·j 1 67 I).
Nanr aau leid illg fIer circulaire mil!sive VUil U \\'t:lerlel (;estr..
dd. 7 }'ebruluij jl., 11°. 21, i8 duor mij eeu lll\tJwgezel ouderzuek
iugeateld omtre nt de aan;olJrakell, welke de be\'olking deler rf'!'identie
op anDwezige oll olltgolillell groml doel geldell.
Het N:llultaat van bedoeld ulldeuoek heeft mij de overtuiging
geschonkeu dat. zij geen de min!lte aauspraken up dU5dnuigru grolld
InllAkl.
\\rel is wnar is lot dusverre !llecb15 eell perceel 1l'ueste groud, grool
100 buuw., iu de afdeeliu8 11ollduWUI§O gelegen, Rail I'lirticllli~r~1I
afge,ta:lIl eu zulk.!! zonder unige schadevergoeding Mil de bevolking,
welke dan ook uiel op het denkbeeld kwalU dut daanuu sprake kUil
zij u, docb ook voor de kleinere perceeleu, lul hel opllglen nu
I) ~1<' loo\('11 bl~. "I
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Illbaluloodlleu, vorderde de bevolking, zood rn het perceel a l. out·
gOllTlen grond kOIl worden aangemerkt. nimmer eenigescbadevergoed iug.
Deze at. het waf 0 vrijgevige opvatting der bevolking verQ1eon
ik voorIlamelijk te mogen toeschrijven 81UI de oD?stnnd igheid, dat.
het veld van IIntginniug iu deze residentie 1I0g zecr groot genoemd
kou worden, ten gevolge W80rUII ceue !'Oort van onverschilligheid
bij de bevolkiug tru opzigte der wOeJte grond en bestaat.
Do Resideut,
Bij arwezeu.
Do Secretnri!,
(w. g.) A. R. VAS LUUWEI'I'.
Voor eellllluiriend ar,lchrirt.
J)" (Jouverllcmeuls·sccre1:tri,.
ROOI.,

N'. 285,
Aall dml lJircx:\cur

VRU

13inueulllll(bch neetuur te BAtuil\.

1...

I'.

BBl1joew3l1gic, den 21 "
FebruIlrij 1867
lil l\lItwoord op uwe mi.i,e vau den 7"n dezer, 0°, 21. heb il(
de eer U Weledel Geek med e Ie deelen, dat iu deu residenlie
!Iechl! 300 bouws wo~te g rouden ziju afgestAAn aan de heeren
neutil cn Oaerl, WAArop de bevolking hoegeollumll geeue regten
doet geldeu, lIoch tegcmoetkoming daarV11JI trekt.
Ue Llesideut,
(w. g.) BosCII,
Voor eCJlllluidelld afschrift.
Ue Uouvtrllomeuts·.!ecrelaris,

BoaL.
[Hier volgde ll de gegevene over de gewesten vall I:\anjoemu lot
Kediri, zie bo\'en ~Iz 52-64,]

No, 1339.
Ann deu Directeur vnn

Binuel1lnutllch I:\eatuur te Batav ia.

Pamska.S!all, den 22,"lcll April IH67.
Ter voldoeuiug Ran U Weledel Gestrenge'! verlallgcu, uitgedrukt
bij migive dd. 7 ji'ebruarij jl.. 11', 2 1, i! voor zoover het regentschap
PnmakMSnn betrort, iu onderecheirlene deSllll's eeu onderwek: ingeateld .
ten einde de vmag te kunnen beantwoorden: welke regten de he·
volking op onontgonnen g rond en uitoerell\..
Ab resultlltlt hierVAn heb ik de eer U Weledel Gestr. het volgende
mede te deelelI .
I

Zie bo,'en bI.,; ti:!.
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Ouder het oude Vorstcnbestuu r verbleef, niettegenstaande hel
n pauage-bezit, de b~schikk.iug ovcr deu o uo ntgouneh g ron d gcheel
I!.au den Vont en lI1emand was het geoorl oofd z ich de voortllfeuselcn
daarvan toe te eigenen zonder diens ! pecinle vcrgulilliug,
'foeu echter hrt rege utsch" Jl Pa tl1aka.!san o ndcr het reglslreeksch
beheer \'an het Gouvernement Wil! gebragt CII er de rege lillg der
dcslIa'! mocat plaat! g rijpen, hragt dit van zelve mede, dat bij bet
bepa len der de8llagrcllzell ook dc o no lilgo lilleo groudc lI Mil de linbu r ige dCI!lS/l's moesteu wordell toegewezell,
Eenc jui!te kenuis toch de r de~l! l\boold clI (k liwolIJ!:) binnen we lk e
rayon eell ieder !tuIme r dc be l'oegclheid lo t hel uiloefe nelI der I)olilie
had, was een hoofdv c rcischte om couflicfeu te voorkomen bij bel
behalldelell van politiezaken.
Eehe verdere vcrdeeliug dier gronde u o nd er d e dessa·geuooten heeft
nimmer pl8R.tII g e \'ond ell, omdat, cle hoeyeelheicl bonwgronden in dc
bergdessa's vee l te groot zijnde voo r hel bet rekkelijk gering I!.3ntal
landbo u wers, de beschikking o ver o no ntgon nen gro udtn tot geen ex·
ploitatie zou leiden. O\' er igell! zijn de voortbreugselen dier g rootlell
vaD te weillig beteekeui :s om (Ie I>elaugiStelling der Ixwolking op Ie
wekkeu.
Als gevolg danrvan \,,"orot door iedereen over de \'oorlhreugl!e len
beschikt, zouder dut d e bevolkiug der betro k keu dessa'lJ zich hierom
bekoLnm er t o r ceu ige regteu er o p weu scht te doen geldtn.
Slech ts da u waDIleer eell dessabewou er ecu slukje grond in de
,vilde rIl il', met bamboe of alnugn1aus be plant, vau eene. o mh eirJig
voorziet (seogker), wordt hij stilzwijgend nis bezi tter daarvan erkeud
eu worden zijne regten door df' Rnderen geëe rbiedigd, zoolaug hij e r
gebruik vall mnnkt.
De Il ~ id enl vnll l.hl.flurn ,
( w. g,) '('OBIAS.

\Toor eeusill itlend af.ilcltrift,
Oe Gouvernements·!'ecrelnrl! ,
BOOL.

ltesumer eude ")lola \'IlU den in ho ud rler 'ttn twoofllc u \!lU de
hoord e n van gewel!lelijk hesluur o p .If1\'. en )ladurtl, !nct uit·
zO lldt'riug va n etie vnu Rntav!~ en de Vors~.ell.I.I!.ntleu, Ol' d.e~f't.
zijdsche c irculaire '0' '11 Febru 3rlJ 1867, waarbij Z!J . IIR.rnallleldlll~
de r miesive van de n lolen Go u l'erUe mellts·ilecretnrlS VRII 21 JUIIU!HIJ
1 ij67, nO. 115, zij u uitgeuoodigd , elk voor zoover zijn gewest
be l re ft, ee u IIl1ftuwkeu ri g onderzoek te rlOCII il~iJtclleli o mtrent
de vtRag : o r de bevolking aansp raken. en zoo JR welke. mAnkt
o p onolltgoliDeu g ro nd en.
Ban t am . Mig iv e 26 ~ln o r ~ 1861, " G, 2 101 /22, U.. be\'olkiug
beschouw t hier de o nontgollnen gronden nis eigendom \':HI den Stut,
en deze nll! reprCfclitant "lIn het nlgemeen, 1,00<1111 men de onolitgol1ll(>11
g ropde u zou kunnell be!cho uwen nIs :IBn lIiemnud toebchnorcnde,
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Zij maakt dllil ook geeu de miusle IUllll!pmak op die soort gronden,
Bct. slaat. COII icder vrij zoodallige gronden te ontginrllHl of dttarvnll
huut Ie hakkelI, I\llIugnl~lIg te 8uijdell enz" zonder dat zul kA, door
wien ook, mpg betet. worden; zclf8 de dCI!l5l\, in wier nabijheid tie
grond gelegen is, IflROKt daarop geeu ItPnlvra"k.
Hij. die voor hel eerst ecu sluk ollonlgoullclI grond heeC" schoougemRaU en bebouwd, oC ~ijue regtverkrijgenden, behoudeu daarop
voor altijd het regt vau eigendom als eerale ontginner, onverschillig
oC zij jnllrlijkl den grond bewerken, onbewerkt lalen oC wel geheel
verlaleu.
Ann dergelijke gronden wordL {Ie IInftm van tanah ynsa gegevf'lI.
De grellzen VIUI elke dessil worde n meer beschouwd als politiegrenzen.
Krawllng. Missive 3 Maa rt I HB1, 11°.29213 5. Ue bevolking
iu dete re!idcntif' doet geene bepanlde reglen gelden op OIlOlitgOliUen groud.
Volgens hd algemeen heerschend begiul!el, bcllOorell de lIog woesle
gronden aan het nlgemeeu, heen ieder hel regt tot ontgiuning ell
is de olllginner de onverv reemdbare eigen.ftr vlln het door hCIn
olligollnclle.
Dit laatste ia echter meer VO II tOCpaUillg op de sawah- dau op
de teglllgrolldclI, welke Inalsle door deu eerstelI ontginuer verlalcn
'&ijnde en weder lot. tien woesten sbat lerngkeerende. door nndereu
.lp lIieUIV kunuen worden bewerkt.
Oe grenzen VIlU elke knmpong wordell beschouwd nis politiegreuzen.
iedere vreemdeling heert het regt bo u wgrouden te outgillllell ,·u
van de nntuurlijke voort breogl!elf'1I Uil deu grond gebruik te mnken,
zOllder schadeloosstelling ann de bevolking, tot welke die gronrl Rangenomen wordt te behooteu,
Alleeu zijn zij bij olitgiu lI Îogeu gehouden, daarvllU mededeelillg
te doen aalt het betrokken kampongshoofd.
Preanger ltegeutaebnppeu. Missive IS Mei 1817, nO. 160!.
- ril dit gewCl!!t doet de bevolkiug op olloutgoolleo grooden geelIe
nnnspraken gelden, doch wel op winstgevende ge "-asscu of boomelI
in de wilderuip voorkomende.
" -el zijn in dit gewe~t grondel! waarop alang .lang, wilde bamboe
ell n r~llbOOmQIl voorkomen, co wna rop het reg t vaD tjarik wordt
uitgeoeCend, Deze worden voor eigen gebrui k behouden. in welke
gevill geen vreemden \'IlU andere dessa'lI, troepeu oC dilltrieleu dM rvnn mogeu kappen, suikersap lappeo oC alang nlang sn ijden.
C hed b ou. Missive 80 AprillS67, nO. 1991. - Door ,Ie ve.rdeeliug
\'1\ 11 den boden in gemeentelijke politiekringen, is io den loop der
lijden in dit gewest eeuig bezitrel~'l outslaan door de bevolking op
de gronden welke tot het gebied hunncr dessll behooren.
Worden IIU op onoutgonnen g ronden eenige natuurlijke voortbreugselen anugeholreu, dan mag daarvall lIiell\nden gebruik worden
gema3kt dau (11)0r de bel'olking der deun waartoe die grotulen
hehoorell .

