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.. Wil~~11 be"'~lIets vnn au de re d~lsn'l daarvnn Kt hruik ,"aken , dnll
ZIJII ZIJ verphg t. danrvoor aRn de bt\'olk ing li er dCS'on'i" wanrlo(' die
g rondel! behooren. ve rgunning Ic Yragl"l1 or ('CIH' ~ekc rt~ ()l il hij
wijze vnu Ichnrlelooli'llt'lIinS te bl'lnlt ll .
\Verpelt ,Iie gro nd elI geene "oord eclcn nr, dRil kllllllCIl zij ?G rultr
tlchndeloo!slellillg door Andercn wordelI benut.
Een bepnatd regt V:l O eigeudom op o"onlb~lIl1ell grondelt bCI'It\.'I1
dUI niet audeu d:lll uil boyenvermelde (lO rL;l;,en.

'rAgnl. i\liI8i\' e:.!2 Junij 1~67. 11°.187831. Bij ouder:r.oek i..
gebleken dat i" dit ge lll'rllt op {'( lUge plU,llItu de' bt·volldllg. rhh-r!!
,Ie dessnhoo rdeu, zich zekere regten loekenuelI fl l) dl! UIiOlltgUIlIlt'1t
gronden or de voortb re ngleIen dnnrvall.
Perso nen, geve.!!ligd iu t'tnf' IUlllrr6 dr ..,fR (IRII dir "'narlne grollll,-!)
behooten, zij n o veral verpligt de Yergunnillg te' \ rngeu \'1\11 dCIl 111'_
Irok ken bekel ulyorells dl' fl lll gi l1n ing(,11 I ~' lIIogf'U (InelI 'Ir Ulllllg
a lu ng te mogen snijden.
111 eellige de!!5s's he bbe u qeemdelingeu I)uk vl"rf{l1Il11ing IHKlflig
o m brlludb o ul te !OPgeu kn ppen.
Lil de meeste de!l!!R 'S wordt a ls b~kh flonr de vre-emdclingt"n Ol)'
gebragl teu voordeele van den ht- hl, eCII gelle"ellt' l'RIi het I'rof[Ut:l.
Ook is gebleken lhlt in de mef':,te de~~s '$ bij olliginll;ngen, dt"
inwoners der deutl wtlnrtoe de gromlen behOOltll ook een ~l."II('elt('
Uh het ge.-u, echter veelal millder groot dRil tlat hetwelk '"fm
vreemdelingeo geheven ",ordt, aftO den !>ekel rnoeleu opurl.'lIg('u.
Alleen V!lll de u pbrel1gil y aD eell geIlecIte dt·r gC'll"lledell al!lUg nlllllg
en vnn het gekn pte brnudhout, !lijn dl' be\roue ri'l der betrokken fl~.
~o's 'l'tijgel teld; t1o.Hrnllu ziju BlIeen Yn'emdelingeu onderworpen.
111 andere de$u,'!1 wo rdt. door de hekel.!. 8111 ytrt.egenwoordiger,..
der gemeente", het regt. om brsndhoul ' 0 kappen or lilA lig "luIIK lt·
Inijden o p een bepan ld gedeelte der "oe.sle groml!,11 tnt Ilie dt··,.."
hehooreode, verhuurd RRU in wouf' ri!' ee ue r l\lIdere fl t:~~a en dl" hUllrpnj::l
o nder de inge'7.ete llell ,'ertll'eld.
Zoo is het ook iu enkele tlcslla', gebrUikelijk dot de hekti, welh
vreemdelinge n bij o ui gilll,iugeu moelen opb rellgtll, nit'"t uil.luit!'ud
leu yoorrl eele VRn dCII bektl !'trekl. {Mar (llItirr de IUgezNelleu
gelijkelijk verdeeld wordt

ti,:

Pek"longllll , ~IiSllh'8 20 Julij 1867. uo. 2.~ H . Op
ononl·
gonnen grollden in dit ge\l"~1 ,"Blikt de bevolking wcrkrlljk lIon·
spraken.
Voor het im:amelen der lIatuurlijke \'oortbrellg"f!'lell ,:\u grouden.
door inwoners VBU d en"'!! nieL lot hel gebied de r gwndell b,"hoorelllJ ..,
worden door den loe mh eellige illk om~te il get rokkc lI .
Wordt dan r voor niets betRald, dRil 1I 0g is !!teed~ (le loeslemmiug
van bet d esubesluur. VBII deu loeta h, eu bij \'ele des$.'1'.l!I vnll dl'
gebeele gemeente nood ig
Bij ontgiuningen stnat het !UlU elke~1 be .... oner der deg.ooa ,·rlj. zQOycel
vlln dieu grou(l dtlB rtoe te zijnen eigen voortlede BRD Ie wendelI,
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nis hij bij II1ll gl is te untgilluclI, luft'ouertl vnu a nder dcaa', moelen
daartoe de vergullning bij tie gehef'le gcmef'lIte vrogen,
Om ontginuingen te bewerhlelligell op gruuden vau welke door
de be,ollr.ing geenerlei voo rd «1 wordt getrokkclI, i, het voor een
inwoner der bctrokkcn dc~n ,Iechts lloodig tlaarvllli aan hel deMA·
beatuur keulli. Ic gel'clI, doch eell Îuwo uer vnl! e('ne IIlulere deut,
heeft daartoe de vergulluiug der gemeente noodig_
Dij ontgin ning!:u slnal het. AIlIi eiken bewoner der de. . vrij, zoo·
veel VIIU dieu g rontl dnnrtoe Ic zijneu eigen "oot(h~ele flan te wc ndeu,
tlis hij bij magle i~ te ou lgin uen, Inwoners van audere den." moeten
d"Rrtoc de ve rgulIuilIg bij de geht:ele gemeente vnlgel!,
OOI ontginoiugco te bewerkstelliugell op groudeu \'1111 welke door
de bevolking gct':lIt'tlei ,·oordeel wortlt getrokken, is het voor eeu
iuwouer der betrokkeu dcnu slecht. noodig dllllrvau Uil het deus.
bestuur keuni s te geven, doch ecu iuwOllcr vau «l1e auderc fteMu
heen cl.,uloe de verguuniug der 8t'heele gemeente uoodig_
Samarflug. MiS!!,.e 20 Augullua 1867, u·, 7 193. Omtrent de
eenige iu dit gewelt .angetrofren wordende ouontgonoeu gronden,
bestallt hij deu rcaideut tWijfel of !.ij wel.1 eigenlijk gezegfle woeste
grondeu kUUDen wOJdeli A"ngcmerkL l.ij zijn tot bedeu toe duor de
bevolking lijd oJl lgouncll gewordeu. om redcu aij nll! weiden helIoodigd zijn en de iteile ligging t'1I hoedanigheid dier gronden ook
voor den lnndbouw mindcr gel!chikt 7.ijo ,
De bevolkiug vordcrt echter voor het gebruik van ~'oeste gto nd cn
door particulieren geell huul'IChat.
'A" oudsher behoort hel ltgt. op de wOHte gronden cu ..Dort·
breugseleu daarvllu !!leeds 91111 de bewolkiug \'&U de aaugrt:nzende
acun's, die met de greuum vnu het gedeelte dier gronden hetwelk
huu toeb~hoort 7.00 bekend i, dat zij deulve niet ligt UIl over·
schrijden , AlHlcre dell8abewon n worden Uil dit regt geheel uit.
gulotell _
Jnpttrll. Misl'Îve 11 Mei ISfH, 11_ 1r.. ~:'.J~7, r~veu,,18eldersop
Java worden de onolllgouucu gronden .ook hier gelicht. Ie behooreu tol
et'ue bc)lftalde dessa CII Dllndeel uil Ie mAkt'n un hur grondgebied ,
\~oo rbeelden tint. de bewolking I\lUlspntken heen doeo gelden op
schad elooutelli ug, of ..'el een jurlijkscheu huu~h:at daa rVAn heen,
ge .. orderd, bijnldieu ee n deel dier gronden met inwilliging der
Hegt'rillg Ilan pnrticul ine ondern emingen zijn dieostb."r gemaakt,
hebben zich lot dusverre uiet ,'oorgedaun_
ReUlbaug_ Mi!!!ive 20 Julij 1 67, n-, 29[)S. Op (le woC!tc of
onbebouwde gronden, welke men in mcerdere of mindere mate bij
jC'dere dessa \'iu dl. maken de gezamenlijke deuabewollen aanspntak
op zeker bruilueg1. leu .lllIzien \' 3U de natuurlijke voorlbre.lIgSt'len
dier grondcn_
Uit dezen feitelijk bestaauden toestand volgt dat de bevolking
deun.'sgewijzc Ilf\uspratlk mankt op de onontgonnen groudeu tot
hunue de8.9a's behoorende_
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purlicu lieren wortleu nrge!llltnn ,
verzoeken de des!Ilbe wonera eene schadevergoeding in ecus voor het
ge mis VRn het gcb rui ~ die r gronden: ook is bijv. de bevolking VRII
de cene deuR, dJe lil celle nllde r~ groruJeu onigilll, ... t rpligt eent'
zekere OIO geld te betaleu o( wel een gedeelte VAII hrt produf't anu
de bevolking ... Iln (he de&!:R tlr te "lIUIII.
Oe meest rAlioucle voorstelling, ,Iie rapporteur 7.ich om trent bel
bezitregt deuke.. hIJ, I! dil:, wt'lke door deu g raar 'fBlI deu 1I000'h
oml rellt diL pUilt wordt uilgef!plOltell, en welke voorkomt in de
zakelijke exlr:lcleu tot. het cultuuntelsel (StnRGblnd J1i::H, 11". 22),
IlRwelijlt dal de SllInl reglclI heert op den grond "oor bel~llUg.
heffiug, hetzij iu geld. dicu.,teu, pruductcu "I>! allderzlUs. terwijl de
bevulkiur, de 8011 dCI! 8t,A31 o udergc.schikte uU7.iUler blij(~ \'011 l.It>:u grlJud
lI el I' nimmer hij de bevolklilg opgekOlIH'II, om den SltI.t hel
reilt te bttwÎ&tclI in baar belaug lJvt'r IIloklel! wo(>st~ groud I bI'"Chikken: doch h(!ert tIj wel het heu'( dal lUIM unrtgt wordt 1\,111ged Ilau, w"nllt:cr 7.oodlloige g rond 3au plLrtlculiereu IlI'OtJt urg('~hllu,.
zonder dnt hO/lr dBllrvoor IIchodtl\'e rgoediul{ Wllrflt gegevcu.
flntl

80 e r nb 8 ij 8, ~ I i.!l.!liyc 6 April 18G7, ti ". ::16\;0. Omtrent Iie
.n llsproke .. der buolIdlIg op oooll tgOlllle u gWllflcli ",orllt ardt'clillg!f·
gewijze het volgende gl!mt>:ld,
n ti uee. I)e bevolkiug t'rkellt het Ciou\'ernemeht :'11" eigellllAr
tIer niet ouigolllieu grondeII, doch zij meent d40r\'l1l1 gebruik Ir:
kll llll eu mRkelt mrt ,I c \'eril ligllllg. om bij ontginning snll drn ' 1iL."l1
beln.sliug 0l' Ie brengen .
" ' RlIneer persooen de OllolllgOilflen grmJdel! vall cene llDllere <1éSf!"I
well&Ch(!1l Ic bewerken , hebbeu 7.ij lI"nrt<,t'" \OOmr vl'tguuoillg uomlig
vn u de dC8~a, tuL \\t>:lkt>: die grondelI behoorelI eu dwubij 141)ttIL ge,
woolllijk bedongen. dal 11:1 drie j.,'D de Olllgl'lllllCII \('·Iden tol dl'
det'lIf1 I,. rugkeeren cn d ... 111 hel gemeeu bCJ.it ,nll\'u, Ierwijl n'lk
nog nu/lere klei ne .!'cllll.:kiugen VIW verschillendcll cu hlli ~hourlcl ijkell
doch gerÎlIgell nRfd wO,II('1I getrtltrl'lI. \'ftl)r hllt ontginnen ('11 IU'l
geu ruiken dier groudel! ,
,\I () d j 0 koe do. I)e grenten \tlll llel Olllier ril' vef!.<chillt"ude dc~·:t 'c
8o rtert'lIde g rondgebied llljn in die rlisl tidCfI, wlUlr nog \'etl hOl!cll
('11 onbebouwd h'frein wordt R!\I/getroffe n, in 11('1 gelletl uilt oallg('wuen, zoo 'Zelr. dril Ilieuwt vesligingE!lI :lIs l('tf~l.I/djK-e gemeenten
zich doen gelden, zondt>:r dnt de lIftugrenzende de!!'3'!' dllRrlegen
eeuig bezwaar hebben.
De on bebnuwde gronden lil ..ederl l:lug uewoonde streken lVor.lt"u
gencht. lot beJlnalde des~I\'!' te behooren, nnme.lijk lol die, welkt,
dMrnnu g renzen, onverschillig of zij danr\ï1lU eelllg lIul trekkeI!.
Zonder eelle kleiIIe vergoeding 111 geld or in lInturn bekoOlllli emftllti
\'''11 Rodere dcpQft':5 vergullning om g ronde .. Ie olligillueu uf 11\,
untuurlijke ,toortbreugllelen V:UI drn grond ill Ie tnrntlt>:l1
ru !lChalH g bevollc.l e lrtkcn, won r OH'r\'loed "lUI bcbouwbunr lumt
eu veel ho!ch be!lnal, IIIl1nkl de bf'volkillg echtN 8erll nall~l'l'lI;\k
ti:!
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op de ee ll i~ûn!l ver vnll ha re desl\a gelegeu woeste grond elI , e n beeft
elkeelI het. regt zich dllllr t6 veRligen om er land te ontginnen of
boschvoortbreugseleu in te zAmelen, voor ZOO\'e r dit niet ve rboden
is bij gouve rnemcllts-verordeoillg.
oe ra b ft ij ft . Bij g ronden, wl'l3l'Qp alanglliang groeit, is de regel.
dut door den geb r uiker uit eelle andere des!.". ua gemankte oVl.'rcenkoUlst, een derde \'IUI het. verkregene wordt afge!!IA:1U AItU heli,
tot wier gebied die veldeu bebooren.
Hetzelfde gf'schiedt bij het verbouweu van tegalproduclen o p groDll en
van Ilndere dessll.'s.
(u het. :tlgeoocen" belchouwt rio bcvolkiug hier den Souverein !lIl!
eigcunnr van Ollou igoll lleil grond, behoudeul hf't bij hallr berustClld
regt. om dien groud vrijelijk te ontginnen.
Lamougau. Volge:ls be rig~ "1111 deu controleu r deter :trdeelillg
worden hi('r geen ououlgol!uen gromlel! RlLugetrofreu.
De re8ideut vermeent. ech ter dit bc.rigt te nlogell llRllvullcu iu
dezer voegt:, dnt de bevolking va n Ltunongall zich Keene uisluitemlc
regten op onontgoll uen g rond toekeut, dat regt veronderstelt te beru§tcil bij den Souvereiu, maar niettemin vc rme('nt "Ue woeste gronden,
WAS rop hl!'t GOU\'f' rnc me ll t de hanel nie~ heert gelegd, voor '1,oover
die in hnnr gebied zij , ~ gelegen, vrijel ijk: te mogen ontgin.neu .
Si d ft. ij 0 e. Hetzelfde wat. gezegd is teu IIflllziell van Lllmollgall
gcldt. ook voor Sidnijoe, alwa8r de adsistellt-residcut. rnpporteeTt. :
dat na onclerzoek i!' gt:blekclI, de bevolking 111 die nrdeclillg geelIc
n:\lIsprakell mB:tkt op "ldARr Runwcûge [oll]onlgolll1clI gromleu, WBn rop
zieh part iculiere ondernemingen gc\'clltigd hebbelI.
TI R W e ft u. Zoowel bij de hoofden .ls bij de beyolking is de over·
tuig illg p:evei!ligd dat aUe \foest e gronden bellooren It.au deu Souverein,
doch uot ieder zich geregligll kali beschouwen teil eigeu IIUtl~ eC11
lltuk wot'slen grond te olltgilluell, hetwelk dallrnn zijn wettig eigeudom wordt. Dot. regt st rekt zich echter niet verder uil dali tot de
woe!te gronden. welke lot het gebied clcr de!&! VAU deu ontginner
behoorDI).
1:; i d ho. r IJ jo. Lu deze :tfdeelillg worilell geelle Olloutf(ollneu
g ronden aangetrofren.
P osoe r oea u . JUissi,'e 22 :Mei 1867 , nO. 26~7/28. -Deresidcllt
venleelt. de oDonlgouneli gronden iu die •. welke tol hepnAlde dCl!!l\'s
eu die welke uie! tot. bepnnlde de!.!,,'! behooren.

str!ktb~~d. beD~strb::~11k~I?~1 :e~:~~g~~~P'l~e:;;n~~~lu~~;nlr~~~ o~t~~;
gronden uit, welke hinnt!u een zeker rayon rOlldom de de5.."tI. '[lil zijn
gelegen, doch slechts voor zoover die voortbrengselen voor de behoefte
'I'"n die dessa benoodigd zijn. Inwoners vsn andere de!!sa's, rlic op
dnt terrein de uatuurlijke voortbrcngselen wiJlen iuzameleu, ziju
verpligt om tOC5temming dnarlou te "mgen Dntl de inwoners der
Ile8!a'! wnn rloe die gromlcu behooren.

D oor de g roote uitgcJtrcklheid der ooolilgonnf'1I grondelI is dil
eellte r telde ll t1oodig, r~~I&r de bevolking, \'oor Wf)Y(' rre zij .Iie
g rond en of ha re nntuurhJke ,toortbrf'lIW'elen uiet "elye beh oef., ook
Keen bt'zitregt dM tol> uitoefent. 111 rle bencdcnl81111e u, nlW/lllr de
ollo.uls:onncn grondcn meer acluUl rschziju, word I dil regt vall be..c1nkklllg dsnrover lDeer geh:lndhanfd. Eigendom of bt2it regt be:,IAlll
llUB mAar iJ) zoo ver als de bevolking clie grulldeu of lUHr lIatuurlijke voorlbrell~cl ell telf lloodig b~ft.
Voor de J;telling dat. de bevolking hinnen I.et eigenlijk rlnOIl harer
dC'8A'S gee n regt op dc "oftie groll(l~1! duet. ge ~ cn. pleit 'de groolt'
ontwikkeling. welke sede rl cellige jnn·n in dit gewe. t "Mdl opgemerkt, teil gevolge \":In lIederr.cUingcn \'All emigrert'lIde Mnduft'zell .
l' r oboliugo. Mlui"e :!I MaurL 1"1 16, 11". X7& JII .Iit gewest heeft zich /log nimmer het gevnJ "oórgedMII, dal d .. btlvolklug
voor het gebruik VIUI WIle!lI\' g ron cl l·n door particulit'rcil ce l! h1lurschat vorde rde o f Ol' ef"lIigc IIndere wijze een l!~ke r 1I;laluitend regt
heeft doeu gelden op onontgo nncn gronden.
B elloeki. ~Jif .. ive 17 llel '''67, n". 253' -- Hr beYoJkin~1II
dit ge1\'eet doet geene de mÎlIDte ""II!l?raktoll op OIlo ntJ{ollu CIi gronden
geMen. Bij de uilgifte iu huur op tt'n per«el woute gronden in
de nfd eeling BoudoWOlO heeft de be\'olking niel de minsle RaIll'I1f3Ak
OJI IIchadevergoedillg gemaakt. !':yenl,oQ ll' flit het geval met deu af!!tand
Uil Ueine stukjes grond met rC,I{1 ,':111 o~tllJ \'oor .Ic opri~(illg \RII
tllbnktloodllen. zood T" het I)Crceel mlHlr 0111 onolilgollueu hll worden
I\t:I.ngelOerkl. Deze tOf'stl\lId worrlt door den rt"lideut to<.'gc:!Ichrevt'1I
nall de omstnnd igheitf. dut het ,'cM ,'/111 on tginning in .!t·zp r.· .. idelltir
1I0g zeer groot geuoemd kan wonleu ten ge\'olge W80r""11 eeue !Ioort
"Iltl oll\'cn!!chilligheid bij de beyolk.ing ten nJI'lgte der "'o('"le J:rolltlen
be!tlll\t.
Rau joe w augi. ~liIl8i"e:H Februarij 1~61. n". 2'{).
Indne
residentie ziju SOO bouw! wut'lIle (Crollden Dfg II\l.III aall dE' het'rE'1l
Geu lil en Cocr•• wuro!, df" be,"olkiu~ hoegellul\mrl qeene rE'gteu
doet geldeu, noch tegemoetkoming daarvall trekt.
Blllljoem-u. AJi!!iye 16 JuhJ. IS67. 11°. !.H5:i3b. - Oe beo
volking VIUI iedere deesu weel lucr mei. jui!lheid de g renze.n. zoo
vlln hllre des.!! ... ', als van de tot deze.lve bt::hoorelitJ e bOllch· ell olldere
olioulgolllleu gronden Ie beplliell, cu tRilt zij a!lderen ui romer loe
inbreuk te ronken op die grellsbepatiug. Geeu f!LukJe grond wor(1I er
dnu ook gevondeJi of het behoort tot. due of geile de~su.
Wnnneer de bevolkillg of wtl een bijzonder penooll van eene
Jeuo op ae ooolligooliell gronden, behooreode hH het gebied "au
eeue audere deUR, !llwnh'!I. legalJalid of gogoveldeu weut'cht aan te
leggen, dau wel over eell gedee!te der n.atuurlîjke voorlbrellgille~ell
beschikken wil, dRn mag zulks met gc.cble~ell dnu ua loesteromlllg
dlta rt oe verkregen Ie hebbcll vall .Ic be\'otklllg der dc.sa I(JI "'elke
dezelve. behooren. H et hoord dier dus:I i!l in dal gentl dUI! geregLigd
lot hening, Icu voorclct'le der hevolki ug zijner cleNR, \'flll zcku(' huur

o r bel"ding, lI et b~d r.g van zulk eeue belasti ng i, ZCt'r uileeliloopelUl ;
metstal rf'gelt heL zich naar 1,laül!lc1ijke oltlilandig hedcil .
Utl.gelen . .\liuive :ij Julij 1867, nO. ~22~. lu dit gewest
worden alle w~.tc' grond ell gf'rekelill lot de anllg renzende or mee~1
.,,,bij gelegen deea', ti' behoorcu. 'J'erwijl de a,I\u'Hzige gemeelle
weideu eu grollden, met kreul)elllOut begtoeltl, door de opgezeteutll
va n dke belrokkt'n dcuu gemeculChappeJijk vrij worden benut, zijn
danrentegeu de blj behoorellIle ft IIIlIglllllugveldeli o nde r dt' deelgereg·
tigden de r de!lR e elijkclijk venh'clrl eu kUlinell dUI All pIHticulier
eigendom wordeu DeschQuwd.
Met toeitemming der bdallghebbcude de",,', kuuuenl UWC,)lIetl van
audere dc~:\·.. de aauwezigt' "-oetlte Kruuden olltgillllt'II, hier CII do.ar
legcn zekere rttributje in gelei or product, ('11 erlRllgt de outgiunt'r
eeu beperkt e ig('ndoLnsrt'lott op (h en 1I11011 1 gollll~n grond, iu dieu zill
dal dezelve lul de primitieve d~~~a blijft behoorclI. N. drie ja ren
vruchtgebruik is de ou igi llll cr h e~re (jdl ellsl pliglig ao.lI de deMa, flie
zich deu groull toerekent. eu dmngt. hij bij ill de. te bet/tien land·
rClllt', ..-"nrvlJur d e cle~1I1 il.f tlflugl!51ftgen.

K ti doe. l\J ieive 17 .\1 ei I 67. "-. 1149 . - De be.olking von
flit g('we~t be:tebnu .. t elk tukje grolld, hoe wo~l en argelegell ook.
lol op de toppeu der hoogd e bergel!. "Is I ~ bchooreu tot het ((ro ndgebied V:LU eeue beVIl:\lde des~a en keilt zich het oitsluitend r~gl l ne
urn over de voortbrengiIelelI ,'{l n dleu g roud te beschikke n.
Niet ,Ileeu iu flc vt'rachjlleodo di~t ri etell. lUur ~ms ook doo r dt'
ver!Chillellde des!o.'s van heltelrde ili:ol riet wordt op onderscheidene
wijte VI\II dat regt. gebruik genlA"k l.
In Iie dilllrieleu Np:o~ illllln ('11 ""tI"k ht'dt de b('volking ,·"tl
iedere deba hel ui~luitel1d regt van beM;bikkillg OHr de voortbrellg~lell V,tII de grollt1~n welke tot Iuulr grolldgebiecl behoorefl,
mel vrijlating even wel "811 de bewonen vnu betzelrde di~trjct om
daArvAn ook gebruik 11' mahll.
Neemt echte r eeu bewoner VRn eell nang rellzcud IlÎstriet hel een
or alHler der voo rtbrengselen, dBIf wordt zulks al, dierstal bt'Schouwd.
\ oor het fluijdcll VBn al:'IIIgttla lf g or het kappefl viUl brandhoul
wordt echier Uil de dell$l'! ouderling toebl.elllm iug vereischl, 8n ziju
zij ook uutlerling verpligt do.arvoor eene ze kere retribu tie iu geld
o r iu product te " oldoeu.
Met belrekkiug tot bel difltrict. BAlidougan viudt het volgende pl8nb.
D:anr waar de bevolkiug eener deMa tOeAtaat da1 eeu Bude r de
producten VlllI hnre woclte gronden neemt, ge!lchiedt zulk .. bC o md at
die producte n on bereikblulf :tijn en lopzigl niet mogelijk is., or om dnl
de uitgestrektheid te g root ill.
Dur 1Io'Al\r audereu lOf'gelatell wordeu tegeu betalillg vau retributie
(meti) or tegeu IIJ,la uci van de helrt vun hetgeen gesuedeu o r geknpt
wordt (m aro) . z ij u de g ronden meer dou voldocude voor eigen gebruik.
DnAr wnar de bevolk ing geeu auderen toe lant 1 heen zij Ilechlll
voldoeude of zeUs niel genoeg voor eigen gebruik
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111 de a(deelÎug P robolingo wo rdt alech~ ecue ver geringe uIige.
~treklheid o no ntgonnen grollil gevonden. welkt' lmll _or(lell onderscheiden iu 'J. soo rtelI als

Ju. die. begroeid met gn .., g('tChikt voor vee"oeder.
De gronden worden niel verdeeld ouder de de .abr'll'OIlI'!'f; het
zijn gemeen te.ciden . til ieder li.1 der gemeente mag zij n vee dMr
lalen graten Het vee un andere de~g'$ toebthoorende•• /J rd t !Itc:ht.
toeKel~tell . ",ann.ec:r de weiden 7.00 uilgt'f'lrekt zijn dllt de gemeenten,
aall WIe dIe welden toebehooren . dAtH'.an ~'oor eigen ctcb rui k te veel
hebben:
..
2". die, begroeid md al.ug.laIlK.
De7.e worden oUller de ge ml'cil leledell verd eeld
' Vell!tdu~ 1l vreemde de!l:'Abcw(III('r~ .lllngtllllng le ~II IJ dclI, dun woJrd~
l' r niet, zoo nl8. cldero. mt'~i gc heveu, maar de ftlsnplBug OI or l vooraf
gekocht worden:

~)~I.:i~to~~9:ei~li~:~1 ,,~iIII(!~~r:;~d~ I!l;~;eeu. 1~lk

f1to bewvner 'Dil
celle andere dt$.!a, mat; \'rij bout b ,ppell
De exploilatie is echter etll rf'gt dat alleen dC! de.!"a w",!\rtoe dol
grond behoort zieh ,.QI)rb('houd~:
4 °. die, welke gehet'1 onbenU l blijv('u. hetzij omdllt dif' gronden
I!lechts md onk ruid begroeitl zijn. hetzij nmdat Le Ir vu .l( or wel
te hoog op de hergt'n ge1cgf>1I ZIJII

Deze zijn Iie '"are wo.... te g rond(·II. Zijll r r IJt.wOller!t VIUI tellt'
de!I/t , die zc ill cu ltuur .. jJlen breugeu. (11111 vrngpn ze
vergunning tl@r (tr .. ,., "1\.,(1)(' Ite ~tolHl gt'!u:ht worrlt Ie
behooren ('11 is gewn.mIijk de VO'lfIll'IUlrd(' Wlt:HUp hUil tl it. wonh
toegestAan. dnt 1-ij r,'n deNI!.' VllU het pn,tluct aau dl' dl'~ a 1.ulleu
IInbu rigt:

dAa r to~

moeten a(slaa n.

) I adio eu . i\liili!i ve .., Mei 1~ 1i7 . U". IJ.:! I;; Lu ,ht ge'll'~t
beslaat de gewo'Oonte dal de ollonigolillen gronden up gt't'1I ~rooter
n(!'14nd dllll I i\. I ; p:111 F:,.lt~t'n "UI IIt· (h·~-n·". rV('1I al~ lIudere
velde" wonlell bj'~ehllu"'ll al" de-.aft:rOlldrll. W!lIIUIUI d., iU'lfonel"!lo
VD U " "lIl"te de !1rt.<4 geen gèbrnik mog u Intlkl"n dan 111\ verkT 1'11
toealcmllling VIUI hel deSaalJetLtlur.
ZoudAnige lDesle mmiug wordt alleen H'rl(>cml 1 t'~elJ lJetnling in !!'rld
dRU wcl cene beffin g iu natu ra VAU het, gt'IJ,}gst~ prodIH"
.\l el. uiuoutlerillg vau bllIDIJOt' 1'11 toltlUg \\'ofllt'lI ~'atl nlle prutlUcl('n
dic VAn Iie grondel! 11\ qua\: ti e wordt,tI t't'rk r,'gl'lI. hellillltC'.u J('ell:UlI.
WSli oeer dl'" gronden op ~~oot('r 3(~tau,1 .Inll J;, paal Lijn ~t'lel!ell
~':H1 de dessa. ~ eeu ieder bt'voegd dsar vall gebrUik te mSlk\'u z'lIIde r
VOOllrgR9nde vergulluiug
.

Nog nimmer is het ,-oorgekumen dal dé bevolklU!{ :<chadev~ r!.{~IIH:t

hee rt gei.;i!!cht voor wot!'le gwndclI lt.auge~'mllg,1 do<)r pSlrtlcuhcreu.
v~er mi t!t zij he l (1ollvcrllcm tlll :al" ,Ie weUlge ej~tuanr vUIlIIt'n gmllll
erke ut, da l dAarmede IIl\l\r wl'!ge\'l\lIeu hu haud elt'lJ.
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Mi- ive 6 JUlliJ 1861, U-. Iti9b. -Overhetnigemccli
kali gezegd word~n dRt door de bevolking in dit gewest up unoutgOllllen grolulcu geen MTl8vrnak wurdl j{elOllnkt, doch ie 'tij vuu
meelliug dal aie d;1I Stut toebehoorelI, die daarover nRar willekeur
kllu beschikkeIl.
Aallge%ieu echter de loeslRllden 111 de nnchilleude nrdeeliugeu
niet deuUde zijn, zoo wordt. ardeeliug:;gewij" het. volgende gemeld.
Ardeelillg hedlfle. Door de beyolking wordt eeu zeker uilsl uit end regt op g rouden en voorlbrenplell uitgeodelld, doch "Iechll
dUM waar de groddell IU de lIabijheid vau bewooude or bebouwde
streken gelegen 'lijn cu de gronden cu der.u:her ...oo rtbreugJelell uiet
iu groole boo\' edheid aanwezig ziju.
W.llUeer een bewolIer vau eell dessa gebrUIk '4eu8Cbt. te makelI
van .oortbreug~l~n VRU den grond tot l'eIU! "ndere desla behoorellde,
dnll betuil hij daArvoor eene retributie (me i).
Zijn de gronden ver uu de bewooude or bebouwde st rcken verwijd erd, or zijn tie vourtbrengselen diu gronden ell ouk Uil grouden
iu den otntr~k in uv~ r " loetI te \'iudell, (hw lH!pult zicb bet. gebruik
mIlkeu vall de .0oltbr~hb..el~1.I s lechts ill het vnlgeu van vergunuing
of in eeue kcnnillgave 3011 tie be trokken gemeente.
Op "~neheidelle plaatselI. hoog ill het gebergte gelegen cu teer
verW"ijderd \'1U1 bebouwde or bewoonde IItrek~n, kau uit boMChell
genomen wonicli wat men verkil.'Sl, zouder vergunuiug or keunisgave_
Ar t1eelillg Toeloeult AgoolIg. 10 acze IIfdeeliug doet de
btvolkiug, met. uil:t.olldcriug \'RII die op het Wilh!gebergtr:, duft ver
de dell.!ll\ gclegclI, naUII)mikclI p;eJdeu op de olloutgounell gronden,
RRnge7.ien de bevolking "tHI dc Zui(lkuJlt. III1!t!! uitrigt en weinig or
geeu !Awnb- ur legah'ehlclI bewerkt ell zirh dn lie ... e r vergeuocgt
met. hetgeen ûj uil (Ie hOSfChtli trekkelI kau.
Aan het Willi,gebergt~. wallr behoorlijke dessa's gelegen zijn en
de bevolking in het bezit ift Uil ,,,woh. ~II tegalvrldeo, doet zij
dur ook dir IUIllsprakeu niet gelden.
In de .Meetingell I~ r bek en Blihu wordt door de bevolking geen
nausprn"k gemaakt op de onontgounen grondcn, al" alleen op sommige
plekken grond bestemd voor de gemeenteweiden or wanr nucbt.
boomeu en willstgevende gewa!ll!lt:n gevondell worden.
Het beding door de bevolking vau scbadeloosstelliug 'oor SIIU
particulieren nrget!talle woeste grondeu. beltaat. alleen bij venaeken
van regt vau opstal op 1deiue !ltukjes grond iu de nabij beid der dessa',.
De ruidellt. acht. dit meer eeu uitvloeisel vau het bepaalde bij
§ tLl VHU St_atAblad 185S, u". 8, dan ... el "Ia eeu ge't'olg van lid
beser Uil regt dllt de be.olking op de bedoelde gronden kan hebben.
M ad u ra. Miuive 22 April jl., u·. 1339. Alleen is iu het regentschap Pomakassall eell ondenoek illgealeld nOllr de regten ..elke de
be.olling op ollontgou llell gronden uitoeren!.
Als reAultnnt. hicIV!1II wordt bet volgende gemeld:
Ouder het oude \'orslen bClltuur vcrbleer, uieUegelUitaaude het
V"II
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BI)alltlge- bt-zit, de beschikking over den onontgonnen grond geheel
:UIU den Vorsl, en niemand wu hel geoor loofd zit'h de voortbreHgselen
dnanan loe te eigenen zonder diens speciale vergunlllng.
'! 'oeu echter het. regentschl\p PBmakaS!.'11l ond~r het regtstreeksch
behee r van het Gouvernement was gehrllgt en de regeling der dessa's
moest plaats g rij pen, werden hij het bep,den der de !'lagrenzen voor
de jurisdictie ook de onontgoDuen g roudeu Rail de naburige del!ft's
toege wezen.
~ne andere ve rd eeling dier gronden ollde r de de5-~·gellootell heert.
nimmer plul! gC\'onden, omdftt, de hot'vet! lheItJ .bouwgronden in de
bergdeMIl'.1 veel te g rool zijnde VOO r hel betrekkelijk: sering aantal
hUIdbouwer!!', de b~(·bikk:ing o\,(>r ollontgounen g rollden tol geen
exploi ta tie Mu leid en,
Ook zij n de voortbrcug!tleu ther groudeu va,. te welllig beteekeuÎs
um de belangstelling de r bevolking op te weHen.
Ab, een gevolg dllltuan "'tmIL duor j('dereen ove r de vuo rt brel1g~lell
be8Chikt, zo nder dat de be'folking der bt:trokken df!Wl,'l! zich hi erom
bekommert of eellige regten flr op doel. geld('n,
Slechts duu wlluoeer t:en ,le Offl,bewoner een atukje grond in de
wild ern is, met. bfl,m boe or alnog:l13118' begroeid, ""11 eelle omheining
vOQrt:iel (aeugker), 'I\'ordt hij stilzwijgend nla_ beziu,er daftultll erkend
en wo rden zijne regten door rle 11Ildcte l1 gel'erbiel,hgd, zooltlug hij er
gebr uik VRII mnllkt.
\ '(J/Ir cI'n"luidcud 8r~fhnrt.

Oe l,nu,.crnelDelll .. ·"ec rebri ...
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SERIE E.
uüi:;T-.JAVA

)[E'!' ~JADO~~JtA.

A. Edre e h I.
Hl.
\'uullil Vnu dcu Inlld •• "d te )' roboliuggll,
4 Octobr: r 1915.
Yoorziu er mr. A. J. C. )1. Nt li ~M'11.

Pak Sngillf' lll 1.'11 Puk Sn mlll hm, belden wotlf'rll l C1
in dc d ('!!" MrrUiggolI , di'!ltrict Ori llgO(', regeut.
schal' Proholi nggo, eÎII('hl"f"I,
l eUtn

)Inhirnh, ,,"ollclHl e iu de rI,,,.fl. ~l rftI18gulI, gellnugrlc,
al5medp. tegcli drie Nmede iu hel gediug geroelIelI
gcdtlugdcliN.

Il rt het rof dc executolrvcrklarill g .an ceu

prie8lerraadvolllli~, dOO f

dCI! Inlldrand geweigerd op g rond, dal de prie!!lerrnnt.l zijn bevoegdheid
had uvcrscjm~dell: ne landraad vnud evenwel gelegenheid zelf te
bnliueu uv er de hooCdznak .
Het ging om ceuige Si uk ken sawnh, waarvoll dceischers beweerden,
ehL ze behoorden tol de lIog ou\'crdeelde lJl\latClJ8Chnp ,'R il .Pak
i\1nkidiu eu llok Mnk idill. terw ijl de ctf1lte gedangde b:lllvocrdt. dut.
han r die ptukkell _n""h Ilcgt'ntiell janr geleden door hilI" vIttier teil
getChenke gegeven [da n wel als t: rfgoed tocbedeeld] wnrl'lJ. li et.
erfgennnmschap der eischtrs werd lIid betwist.
De Inudrand oorderld u, dl~t dc ei.chen iu bUll bcwijllvoering lell
:lIlIu:ie li van de plt.wahl! waren geslaagd:
(h'e .. wege nd l' tOod. dil, door IIf"I g,'houdl"l1 ~elUiKo!n\","rbOo()r , .. pobleken
dat tlie ~tukkell ilDw-Ilh hebben loelll"hooro aan I'alr Makidin, na d,c"~

O'"crlydcn door ]tuk Gnuilu o, ('en bror'dl'r '-:. n 1-'",k ~i'lI;inem (I· "i"llheTl .. ijll
bt,w/'trkl, danrml droor P uk :;; ..ginl'm (" ei~,· lu:II"). tlftf,tO p 11 0<11' Puk M.nbirnh
(On tI.,,,·nll (gedllrl' nde I~' ,iu""u. door ... "d"~jtde. 'Inl""I1o II ;
Oo\·erweJl;(·ntl". tlr.t dUIl , .. \,(, .. ~Z"ell dat b'l het O\'erIUdl'll Y IUI l,'nk ;:\[I\k,dm
die IItuk ken ftaw" l. 1w.hoonle ll lOt dien .. lIalatl!lUChal' e n dus ei.cbl'l"II dlUl rm ede

hobben "~'Kf"X(>II, ..a' zU 1.·.OOlO'ijz.·u badd'·Q. d. al 'IlU )wn WH u"g b~we.Qdli'n
klln ~Iachl ~ord"u dM x!J ~_""'Jz"u. d 11 du' ruI!llten.. ·I'.r IlGIt ouvl'rdt'4'ld i_;
","I'n"PJrf'nde dil' dp \'rn 'K rU~1 of I•• ·~ Inult.lurr, ..... " \ au d,.tl grond d,>(.r
~d .. .cdt· en ht:'l ''''' •• )Ilt "J g.·du ..... n.lO!O I~ J.'~n d,' I.ndff-uv· !I_rt bo·raald,
JC~n \'(·rm, ..·den", ol'I('vl'l'I!n, dIL' unlll'w,.JUk W;llo,yP ,1.111 d, ••'ukken ..awah
hoar XUn toehedl'f'ld uf ~.-·h"ok"tI
nverweKend .. ,)"t do J.... ndnuad door x.. lk .Ul.D I.. III·' ..... U d .. N't'hl,u'flr,
boudmgt-n e ll tG(' hlllll('11 iu d~· ullalld,wb" m.13~bal'I'U ZU\I bl'J kpn 14' mi ••
1u'llnl'U, ~I\ju" IIrt. in d,e mUI .'I"II'I)~ 1<1'1·r grbrlllk4'llJk '., dat b(W'del~ .\'1'1
langen ~!Jd on\'erdN'ltI bIIJ'-"I"!. NI d .. JtOi'd"rl'n b",," ·hnL' 111 he' hellil ""

gf'"ol
d;at.

z~ln

,]"r \'r""·blll,,nd ..

"rf~f'll.m'·/i

dlkw!J!. l!l-o ellgNlaalll 1I1!.I"'IIIIJIlII liJd 111 b". g.·u ..., blijft "1111 t,('IIt'
I,ttlpa.. ld" lOL d(' 1... I.lPn·... h I' ".·hoo""o.l" .......1.h, daarl'all bt-Ia..._'iug bool.IAIt "11
dp vruchten K"m ... t zon,l"r dat d .... n.I ....... ('neenam".. ~an hDD ro"eht (lP dl'
."h "r$tand d()('n; Ilat dil b,· . . . r Iltk'lll'Ultr p"at h .... ", WIU1D~'r d,· andt'ft:,·rfgj!namen W()!l{'U In of n·rht"",.-" UOlAr ~'n "n.Io·r>· dl'
d.o dl' ...wrlll
dt, 114.IIh gf!It'JCeli I",
dJn in hl't nnd"rho"lJ:" ".',,:al flllk a,!.·bl.·kpu li lLn v' '!III1Oi"Ddl! E'rrW"ntlllO"lI

n:a\l~:~w~~":~~~I!.I.t.~-nI,II,~a~I,;U~~:~.1i10.L:!i·,. "~:'~II~=~b:'.:I, b;,:?:,,~~: m(,fot •.lld,."
"t("&t!"'''l!ell

Gelet

0"

arllt,·1 ",'. "1111 h.' Inl.u,I",'1I 1l.·~-tem'''111
H. ·11I,I(\oJ:lld

"'u-t

d'o . 1.,,('11 leu .1 ......1.· t_
wt'Jgert. d.· gt"'r&a-=:de "z"'C'uIOlr1"$l"kl""O' valt I.,"

\., . ~~t::~~:~:1
dl'!:~ ~I'~l~l~(,~~;:"'; "~I~
'w ...·

""'IIl'~ \;a.Q

1'11

,j"11 Pnl'.,I(·r.'lAd

.iJ'.. n P ó,k
B.'k ".kidtn b,·I" .. ,,,.,,
iu dl' ,'ord"nuK Ix-dOf'ItI" _,,,kkt·1I •• ".I,~.
\ '(oI'oo,'det-!t I' l-:ed ...Jt:'dc ow "10" ,·, ... ·I.j· ,'11 dl' lfI 1I(Ot ~,·.IIUJ: ~,r;)I' I" 'U
Sl'dll.Sdl'u o""r I" I{IIIIII Iflt .... nl ..,·hnw: \'011 di.· ~tukk .. u ." •• 1.:
,.crool'dN'h IIfW ,. ~n.:'lI;d", lil ., .. k.. "U ,ftU h. t y"Jint' IU~ .." b"dun
bt'grout op f 7._ '7'·'t"f1 ~ldl·'1

lit,

Di' VOIHlÎ! Î. door dell rllllll \'all jo~hhe t~ lSvtfllllll:jn bekradlligrl
up clezelrde grollflell. behnlve IIAluu t hJk teo nan'7.if·n vllln de: weigering
V/lll
cxt'cutoirverk lariug ,all hel prie.. teff'1ladvf'lnllill. welke uitspraak
niet. IIUII hooger beroep is onderwurpell.
Rechtllv r .gell.
~II eigenlijke rechl!ovrang werll in llit g,-dlllg Illet b~Jj I. IIrt
,"ofluis outleent ~ijll belallg hiernn. dat hel nnf( reil. wijlt. op .1 ...
Inllgdu rige olly r rfl eehlhtifl '·811 lomrnigf' boedrl". ftl i~ het rl8ftfUe"eul
zeer gebruike lijk, dal oudt ... reed,. tijden! hUil Jeveu hon goede ren
Ran hu n kimlereu 01,- erfgoed . toebedeeleu. 1IR'" den vuet 'all
verdeeliug. die hUil rl e besle ,'oorkomL
1. De landraad neemt iu dit gel-al als \'Il1I~elril p relo.:elld 118U, rlllt
vau het nog on"erdeel.le !t.uk u.laten ....·hap ICheiding en rleeling kan
wordeu verzoch t. Vermoec-Ieltjk waren alle errgenBmell reed! mondig
2-. De landmad laat ~ich lIiet in mtt de vr81lg, uf die onV(>r·
deelde ualaten!'Cbal' lIog andere goederen omut. en behande.lt dUI
blijkbnnr _ Wilt vermoedelijk LU~t hel :ulslrecht !Irookt
elk grrwl
onderdeel der IIalalenllehBp op 211,;b 2elr.
3 De lalldrlUld o !lllch rijrt bt'l lijdriijk recbl. dnt el).;. der ('rrgcllamtfl
beurlelillgll 0IJ de onveflleehle g\lederen beeft. al .,bezit en genot ... DIL
recht vertoo nt. echte r uog cle tnet:l!le gehjkeui mrt hel .. gebruik re.·hl ...
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dRt familieleden in i\(inongkabnu of in rle Millahfl!ln hebbcn op de
goederelI, die iu iul all(l!ch bezilrecht tijn bij dc rechtspersoon ... familie .. ,
lot welke zij behoorCIl.
Wijze

VI\IJ

opsporing vnu hel nclahecht.

De rechter spreekt blijkbanr uil eigel! wetenschap.
Wijze vnu banteering van het adatrecht.
Ret YOUlli. spreekt van drie ... mede in het. geding geroepen gedrwgdell '" naru!t de hoordgednagde. Oe uitdrukking wekt Iwijfel: iJ!:
miuchien bedoehl, dot die drie andere peraonell lIarter oJ> 's voorzitter. I:I.!'t in het geding geroepen zijn - op den voel. vRn Int 12(i
of art. 127 lnlullclsch reglemeut Ilerhnlve - , opdnl, zoo nondig.
ook tegen hen vonni. kuunt: worclen gewO'teu? Het blijkt achteraf
niet noodig. ook hen lol iets te veroordeell'u; het blijkt alleen uoodig.
dat ook zij (meer 1\18 eiseherll dRil ale gedaAgden) deeln emen MU de
,·erdeeling.
H Schuldcllr('chl.

11-21
O~lwillnillg

VOlluissen van het districtsgerecht te BoudoVl·oso.
Diversen 1902-1806.
Rechter de'p:\lih Sn~l roprnwiro.
De lDel'Ste clcr vOlHliescn handel eu o"er hel augoncoulrud, dUII
hetzclflle. wnnrover ook handelen de vouuiS!ell YIlU dit gerecht in
huudel VIlt. blz. 276-280.
17.

:l2

~.ln3 rt

1902.

Pa Moou"

lelZ;cn
I'n Houleuin.
Ouge\'eer twee jnar geleden heeft eischer ceD mrrrir: in t1eelwiulliug
(nngon djandji puroeu anakuja) gegeveu aau gedallgde: ongeveer een
jaar Inter sterft hel dier in haudeu vau gedaagde zouder dnt het
1I0g gejongd had; hij vraagt nu cle wftllrde van de merrie, door bern
op f 16.gf'..schnt, lerug. Gedaagde erkellt "lIu, wil ook wel de
waarde vau de merric vergoedell. maar zegt dat deze $Iecht! f (i,waard w"s. Het durp8hooftJ, als getuige gehoord, schat de wanrdeop
.r 14..- . Bct gerecht veroordeelt gedllllgde lot betaling vnn r 7.-.
Er wordt niet gezegd dat de (lood vall de merrif' anu gedsugde te
wijten is en er blijkt niet, of de toegezegde r 7.- geacht worden de
gcheele of slechts de gedeeltelijke wAurde vall het dicr te vertegeu·

1 ~7

UU~l"~A\'A

\11:1'

)1.\UUI;lI..\

'lVuu rdigeli. Mogelijk is hi er d e vergoeding op de haJve w81l rde ge.
steld , UlOrlllt. otlzeker WA!, or nl dril! lIiet de deelw iullcr-schuld had aan
deu doud vn ll het. dier (zie huullel \' LU , blz. 218, u", 2).
I"';.
!)

Pn

Juui 1 ('lIla

SUlIltlrflin
lf'g~1I

Pa Sa. rmi ..
~ischer

hecft vie r JUlir gel8dc .. ecu merrie Ier "'narde van r 12.rulU gedaagrle iu deel winning gegevell, \felk di .. r oult'lug8 gc,torvell
is JHl. 1I 0g lIimml!r gejongd te hebbe .. : hij vri\J\gl r 6,- vl'fgoediug.
Oednagde wil niet bel uien, wIlnt, zegt hij, de merrie wos \'ct, mnnr
is gestorveu aan bu ikloop. Ret gerecht veroordeelt gedullgdt" tot beo
taling vall de gevord erde r 6.- Blijkbaar bellrmd hit'r
gl"Zegd
wordt het tliel - deze onzekerheid, or de dood nu het ditr wel.an
de ACh uld
deo deelwinller te wijten WBS, cu is dna rom de Ichade
gedeeld.
ID .

P"

.\ rB.H}

legen

Bn

SrILSt,

Uedn... gde h eert a8 U olschel' drie geilen in dedwlUlllllg gegeven;
een er vlm heeC" dnnrllll gejongd, Dnfifop heeft el!~cher I de "Ier geiten
teruggebaald eo die verkooht. Eischer be~'eert IIU recht op d"
volle wnarde van het. geitje te hebbe .. eu eiachL die. Gednagde echter
beweert, dat ae gei t, flie gejongd h cerl, recdll belet wn8, toen de dieren
in deelwilluiug werden gegeTen, CII meent dunroUll(> kuunen Yolstanli
met betaliug van C 2..- scluuleloosstelling. waarmee het gerecbt
instemt, hem [hsu r ?] tot betaling VRn r ~.- veroordeelelld. Waarom
Ichad eloosstelling veNJchuldigd is, 'Wordt niet gezegd; mogelijk Ier
zake van het und erho ucl, dat eilOher Aan de bE-~elte geit heen gege\'eu.
2H.

11:

JnlllJllfl

I Ullli

Ho.) Arcllll,
legel!
1':\ Sluuliju
J.;ischeres heeft. eeu koe iu deelwinuing gegeven :tau gedaagtle.
Onlangs heeft gedtulgde de koe gealaeht, omdat ze ziek was geworden
door heL eten V811 kmtok, eu het. vleesch verkocht \'oor f 16,-.
, Moel w'lun.chijnl!Jk lIiju _!t.,dlllllCO,·".
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waarvan h ij al r 9,- heeft betaald. Ze \'urdert nu bctnliug 1/"11 de rest.
Gedaagde erka ut alles, maar meent dal hij r 1.mag afhOllrlcu
I/our 8111Chtko8tCU. Het gerecht is het hiermede uiet eells CII
oordeelt hem lot betaling 1/I\lI r 7.- .
21
19UII.
l'lt Ka'Joellg EIIIIJI\

t.egen
Ho IIrnhill1 .
Ook in de1.e zaak Wil" een iu deelwill uing gegeven koe door de
dedwinS'ter ge~lach i , omdat eCu poot vnu de koe gebroken WSl; de
waarde V:lU de koe werd gesteld op r 14,-. Gedll3gde beweerde
echter reeds betaald te hebben. Bet gerecht heeft deu eed ol'gclegd
HaD
gednagde cu daarna den eisch ontzegd, dU8 nangenomen dat
de deelwil1ller hier gehouden was de volle waarde van de koe te
vergoeden.
ltechtlvrageu.
Uoor de hier vermelde vonnisllClI wordt de juistheid der regels,
geformuleerd iu buudel VILI blz. 278 vgg., bevestigd. ASII regel
U-. 2 kan eebter worde n toegevoegd:
2a, Tudiell het ilJ tleelwilluiliS gegevell dicr I!terrt eu de rechter
aeht termcu lUlLlwezig om te vermocllen, tint die dood nnI) de Ichuld
vau deu det'lwinner il te wijten, wordt cr gemakk.elijk bealolell de
Ichude tUl'~cheu betitter eu ue~wiuller te deeicli. Ook iu de gel/alleu,
bedoeld in de noot op de aaugeho"lde blz. 278, moet wuarschijnlijk
Rail deze oplo!l8iug worden gedacht.
Ue uihpraken, vermeld onder 2.0 en 21, spreken I/Iluzelf; het in
deelwioniog gegeven dier behoorde immen Ran den bezitter toe.
I)e onder 17 en 18 opgf'llomeu vonnisscn dffl.gell een bemiddelend
karakler wegenlo nzekerheid der rechtllregels voor zulke bijzondere
geVRlleu: het adatrecbt immers slelt hoofdregeil, en de speciale "buormale gevnlle u beslist de rechte r (buIIdeI XII, bloz. 207 ut I ) iu overceulltemmillg met d ie regels II lUlr zijn belle welen, waarbij bem i ddelill~
tUUichen pRrtijell ceu gongbare weg is (bundel \ lil, blz . 271, b lz.
276-278 onder 10, I:? en 14, blz. :!"I3: eu boveu blz. 77) Vnn
bemiddeling op grond \'all onzekerheid rler feiten zijn voorbeelden
te villden iu bundel VI, blz 4 14, VII[. bh. :! 0 CII 286. X I I.
blz. 39-1-0. en bClIedell, bIt. 189 en 1\JO. "au eeu derde, echt
flldollel"ïsehe !loort vall bemiddelende vonniSlen, uI. vnu die, waarbij
noch feilen noch rechtsregel! u07.ekerheirl opleveren en waarin loch
\'nn liet strenge recht wordt afgeweken om het resultllat vlln hel
geding bevredigclul tc tloeu zijn, vindt men voorbeeld eu in bundel
I U, blz, 148 tu 156. en Y, blz . 30 ~-305,

189
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22. Uitleeuing '.
Vollnis

hpt dislrichlgerechl f~ Bonclowoeo.
;j Januari 1905.
Ht"('htt' r tlt: patih S:l,lruprawim,
Pa Soe!)"t 10 i
IegPIl

I'a \!tull3l1.
J<:isehe r heeft vóór ollgevet'r t.wee jaar eCII lu~ Dau gedugde gt'gadoeltt oudt'r heding yn" "paroe_"lI ollak ... lJe koe heefl sedl'rt
gekIMd. ":illChe r vorde rt het kalf : gednn~de I\egt, dal rlit kalf te zijnen
'Ioordcele komt, li ij heef, "I. eel'!!t eCLI lUidere koe 'fall ei!lcher in ~I\doehllll
gehlld, d ie ook, t ij dens hij, gedaagde, haar ouderilleld, gekuIfd lIedl ,
J<; i"cllf'r heeft loen koe eu kaj( leruggehuald ell dtu koe. er VOelT 111
lil' pJ3ats gege\'ell, zoodat het kalf nu voor gl'd3agde j .. , de wuarll ..
nu hel kalf' M:hatten beide partijrIl op r I :!.-.
or gedaagdes be~'erell omlreut lle \'fot"gere gntlveboD j ui"'l ,oO,
wordt iu rec.ht~u "iel olJdenocht, IIlthau~ dil blijkt lIiet; hd iK'hijlit.
dat het gercch~ n iet. t en yoUC overluigd ie lIl'ieu .. Utoweriug gl'hed
jui.t. is . l!:r wordt. eeu schiklr:illg tot Inllrl gebmehl, krachleus welke
eische r het knlf krijgt, lIllUIt f 7. ·
Mil gednogtle m lltt belalen lil'
wna rde VRn het blr werd uI. bepl\old op r 11.
Recht"vrag cu

lI et I'IligulI' en het gatloe!t('()nlruct g,·hjken \'ed lip elkRluler. I,,·
tU!lchen zou ~r. blijkeus 111.'1 geb r uik ':1.11 verllrhdlcmlc Ictl!lI'II .
ve rschil kUlJlICIl zijn, 81 is dit "irt 1.ekcr. Mocht tr '·l'ro1lf'hil WC:tt"II,
dan ligt dit. ,·e rmoedelijk hierill, dat bij hel :lugullcou ltuct [1(' "('r·
krijging VIIII jongen, bij het gllfiochcoutrncl hel "tbruik Vil" het
tlie r op den voorgwTIII "lI'Int cn dour pnrtijeu h-=w~,1 wordt. DR,lrull
zou don kuunen volgeu, dat bij het allKtlTlMnlmct de deel\\'inller
we' het. dier vllor veldnrbeid CII7.. gebruiken mag, mlllir ",uier .I{':tl'
m i~. do t hel dn(Hdoor niet in wllltrdt" D('hleruil~a ('U lu"t 1101'1 "J'mg(,11
Ie krijgelI " n id u il het oog ward e ve rlore lI
23.

V o r de r ingen

"all dCl!lIhoofdell
ge u u 0 te n.

tcgl'lI

Ih'!:!·

Eeu paar vou nil!.!Iell f:lll hetzelfde gerecht huud(,11 "eruonleeliui{eu
in lot helBling VIlU ..-oenng nllg,r.çocmu .. 11:111 I~N .1«· ...'h')O(11. Iht
hed ra:.gt in d~ dc'" Selltoug f 1\l.75 uver dl"l1 liJd \'Alt eeu Joo.r ("11
vijf maandeo, in de dcs:lKadllllslIgBIi Koelo r I~ . . ovt:r eCIi Jllnr.
Een all/lere vorde ring, ook tloor het d~!lbooftl Inge~tl'hl, <;Irt'kt
t ot betlll iog va" pa dJ eg !oB W'S h (1IIutlreute) na!1 den p('llUf!~i. di!".
, Oe tmn ..cu.. wordt 1,,(Or j.: .• do.·h dj"II,IJI
tliulI'tJ'·"r Adt\tr htll1llldel H, hl" 21..1 ;':':1

loCH"

•• n

,'lIak ;.:."'...·"'.1· ·U·

ter vf'rklnring dAt hij betnling vorde rt, AaIlVoert, dnL hij de belasting
van de gednngdeu reed! zelf bela.111 heeft.
Eeuige vorderingen !!trekkcil tot betaling vnn ... oeftng kemitno ..
(afkoop VRII wachtdi enst i'). "Ecu e r VUil ei lllligt met een K hikking.
Ieraehtens wel lee dc gedaagd e de helft yftU de gevorderde lo m betualt.
Rij hud uI. beweerd reeds teu volle te heb ben IIfbeluld, ws t eischer
olltkende. Of het g(!rech t oordeeld e, dftl gedangd e zijn beweri ng Anll·

nemelijk hAd gemnnkl, blijkt Ili et
Eindelijk een vordering van een gewezen de..,hoofd , die blijkt ,Ie
door eell desl\gelloot verschuldigde " padj eg Legal 100(11 ... (beilliltillg
voor hel. gebruik V/lII eell bepftnld eluk droog bouwveld ?) uil eigeu
za.k: Rail de de!1l te hebben beton "', en die pndj('g JlU \'all deu
eigcnlij ken schuld cllMr Îlly erdrrL; ,tc eisch worilt toegewe7.en.
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Lijst I VIIIJ de burgerlijke geschlllcu tu·seht'u ud:lIJdrl'!, door
IlIudrn.a.d Ie L'a.soeroeall berecht IU 10110
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J.

flersl elli llg 1"11 handh,,·
VIII,g iü lid. hconl '-an YI~.·h·
VIJYt'ro.

0., ,l(rIlllrl, fint 111 hel
adatretht io de lII[de:e:lmg

Pn

ut'rOl'all

bc1.i~ J

he~

recht

VAII

lIiet is gen'g"f'ld. 111-

:m. 1;; 'lid r.
Jut ,11" nlgewet'!l1e
glll'
ceielI Uil hel hurgerlijk
rtt'ht voor Europeallf'1I tnl
riehtcllocr genomrll
BI.i dr1.e tn Ile Tol~f'nrit
t.."\keu wnrru tie toc" lf'
palM'lI
voorcthri(kn "fAII
m:tleril'el prin"trt>du niet
t.ijMnthtig
gevulgt"

J.

..
J.
J.

4.

11 .
1.

O ,)YQrtlerinJ( uw ntIÇhvijve"" op fot tond d., de
individueelr
bezihtthlell
dlUlrop toebellOOten aBIi
eischer.
i,le m \'80 eell tegalveld .
idem vAn «11 erf

idem vall een !!a"",,h.
~.:xecutoirYerklnring Uil

reu pri~terrslldvolIlIl'.
!cheidiug eu deeliug "nll
eell nalatenschap .
• Opvordering YBn eeu
uailiteuechal' en ei!Ch lol
sc heidiug en dteling.
GelcliHlllug.
Vordering lOL bet"ling \'un
eell koop"om.
Vord ering nll 10011.

I I~Û~If'l1 ",In U(>1~.· ~o()rt .Io .. f·' _al !I'I\' .... n~('rl .. oor 'al ""11 ,,,111 •• 1 h.
r".'h~bllnk('11 (lP en bultf-n Ja,. a('IlId"n "'IU'" kUllo"IJ 'lilt'> I'n; .'" '\"n "I'r.... '·
Adau·('<·ht\.oundel X, \.011. I "II;S V"qt"hIL (KIk 1"""11. Iol~ I::..'
I Sil!l h", mlMHI .. ,h 1...·.ln ... ·hr w""t .[., ",,,,1, , .. _
I"

11&

SERIE E .
UOST-JA VA MET MAD OERA .
.-\DAT.IXKQ:\IsTEN VAN

LEDE~

VA:'; nESABESTUREX !IW.'.}.

Ond"r'8tanml .. ~Re"l'n'4 ,'ol'men bijl'ie 111 {blz. 17:!-1 7:.. \'fto C. . 1.
JloiUcl mllll, Eintln'nlnf( ol'cr het ondcuuck nl(lr de n tlruk der d~udJf'lI~tl'l l
up JU,'R ('11 l rndlH' r", I\)Vr... Zû "ijn IOCrzMIII nl. b(l\\Ü'l.f'U ,'oor dit' ill on ..
oni;' pril'flll' b,'jllnp::f'Il, I.. unrmf"d" hel dol'l'l \llIIolld .. Iwml'll'icniN luul "0 1'<'I,ft.
CII ht"t 11011 \'nll IlnJOtu wnn rtl" lIIij n \'ef'\ m~r \"1111 ~.uIlH' 1«'i((wl'n;o 1(' t",~III"rI

,'·n '!'oor 1;,,111'('\ JRva en Mndoern 1.:0 "oor dl' bllillmUC1lilH ulgNI.

\ri uelval ligc i nk om s t eu vnn De fJu ho o f de li
])ellllb e! Luurrters iu:

a. de colllrûle· "rdeeIiug Soerabaja.
b.olle cOll tf,i le-u fd eelil1g Soebn.h (Peknlollgnll) "
a. COllhtde -afdeel i llg Soernb:tj3.

'Bij nll e meer

or

mind er gewichtige

ge beurte lli ~!leu

in hel levcn

\'all eellen lolauder, huwelijk, eehtacheiding. koopen of verkooJleH

vall eeu huis. dienstneming bij leger of marine, ontvangst VBU al\llgeteekeude briev(>u of postwi el, moet zijn identiteit worden Vl\stgesteld en niemand Ruden kRIl dit doen dan het des..'lS.hoofd of een
der leden \'all het dC!!sabeslu ur. Deze doe~ di ~ echter uiet zonder
een fooi, waanan ue groott e hieronder nader opgegeveu is. Beh"he
die fooi komen er echter nog mrer 0llk08 t Cli op: d~ deMabeambte
voelt zich te hoog geplaatst om te Inopeu en eisehL dus een dogenr,
ter .. ijl bij aangekomen in de nabijheid .... n de plaats van bestemming,
daar niet .. i! bi nnentreden ,oor hij op kosten van dcn belanghebbende zich te goed heeft ~ednRn iu eeu der nabijgelegen warong".
WH een bluu dcr eell feest geven. een hni! bouwcn, ceu beC!t
slachten. het desubesLuur vraagt vnor hem ve rguullillg ~ij het onderdislri ctshoofd, maAr eisch ~ weer betal ing.
De voorn lln rn stc heffingen 'l:ijn de volgendc :
Huwelijk .
aan den loetah
r 0. 15-( 2.modill
.. 0.1 0-.. 1 .~ O
tjnrik
,. 0.25
" keoojon " 0.25
Verkoop VIUl eeu huis bij ouderloernh
,, 0.;)0- ... 25.hautJsche of nolarieele nete

ftau den loerah f 3.- -f
lloedelscheidiug .
,, 0.25- .
Bouwen va1l eeu huis
.
Verhuizen naar een andere kam,,0.2U -1)'
pong ter hoofdpla.at s .
.
,, 0.20- 11
Verhuizen !laM een ander district
" J.- - I I
Naar Mekka gaBu . •
,,0.25-n
Happortee reIl feestelijkheden
kebnjnll "0.25-,,
Outvangen va n ecu postwissel of
" locmh n 0.26-n
tl.Uugeteekeudcu brief.
If 1, - - "
Dieustnemen Als mAtroos
.
., 0.25-1f
Koop ou vorkoop Vllil klein vee.
Koop cu verkoop VIlU paard en
,,0.50-n
snpi .
., 1.--"
Koop en verkoop vnu eeu prauw
Koop en verkoop van eeu viach ·
" 1.--,,
vijver
,, 1.-- "
Koop en \'erkoop VIHl ecu dogcnr

25.5.1.-

3.tJ.-

0.7 j
0.75
5.5. 0.50

1.-

5.5.-

3 .euz.
Lu vele kampongs beta len de me ndekkers f 0.10 per maand aftil
den loetah. De bovenvermelde bed rageu word en doo r hel des!!ft hoofrl
voor een deel oud er het deesabestuu r ve rdeeld.
•
b. COlltrûle - Af d c6liug B oe bah (.Pokalougllu).

Behalve op dc diensten, venneld in d e " Vraagpul lten lt hebben
de dessnhoofd en en de~s.'lbc st uu rdcrs 1I0g recht op verschilleude Zl nderc
inkomsten, zoo in geld als lu IH\l ufIl.
.
Deze hellingen l,ijn uit den nard der rAnk niet o\'eral gel ijk en
komen evenzoo niet overnl te zamen voor. Voor zoo\'er bekend zijn
hier de volgeude gebruikelijk I :
a. Hij verkoo p van jas.'l.u-grolldeu (soms echter ook alleen \'nn ervclI):
voor het de5!aboofd r 0.50- ( 1.- ;
voor den tjsrik (echter niet overnl) ( 0.10- ( 0.2.5;
\'oor dell bekel (baoe vnu een 7.o1fslnudig gehucht) ( 0.2.5, "'tik
bedrag echter 80ms in mindering komt Vftn hel 3RII hel. des!nhoo rd
ven chuhligd c.
1 11 enkele dCS!:B'!!I krijgeu ook de baoe el1 de lebc ieder r 0 .25.
b, llij verltooJ) VI\ll huizen BBII iomoud uil con audt're del!l!!a:
voor d eu locrah ( 0 .50 - f 0.75;
voor dou tjl\rik r 0.2.5;
voor den bekel f 0 .25,
dit soma in millder iug ,'811 hft aand eel V;UI dcu loemb.
, Buit1:"n be;;chouw'np.:zijn hiN'bij ~olaum d .. &-/0 koU .... ku-·J(J(I1I \'311 di \'(·...>lO:
1o,..ln8tiuu;('u, nn ll!;CZII!n d il' uoor tl u R"S""'r'"g w.n-d~· .. n(g('8U.IIII 011 .. id "I,.
zf\(Idnnig dflnr ti ,.. lo"',·nlk.'"g wo,'(!"1I op~('''m('! ., P"""IIy'O{) d,· \·"'r,..·hi1l",l\h.
geb ruik ('l\ik .. jl;e·... h .. nk('11 Ul eOU\'\" '1:" n bij hllw ..lijk •• tÎIlj:"k,'b- .'n ,"\tle)'(' f",..~IOIl.
f1:II'I;I'I<;t' 1I dAl u' .... cr IJ ch~(,r,l held ... lte..ellI$Il kl!n ztin, ",nr._noor !{,...... u '·n.ilC r"Sel
UI. ,C\'('II i ...
(I .•,
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l)eze helling komt ('ehter ujt·t o\'era l voor, in hnordznnk AlIteIl iu
die deS!'ll'" die in de IHlbijheid vnu djl\tibo~schell gelegen zijn,
e, Bij verhuur vnu grolldell ontva ngt. Il ct de .!1 hooM ecu geschFnk
in geld, WllarVAIi de g r ootle nfh nllgt. vnn den mnvang tier tratlSftclie.
Va n het ontv nngen(' stn,,1 h ij een grooter of kleine r gt'clcelt l"
Uit
de de8!l\ b e8tuut!! l ~deli.
d. Bij \' crkoo p U il groot vee
voor hel deuahoord r 0.50;
voor den tjn ri k r 0.2.5 - ( 0.50:
voor den bekel f 0,25.
[11 !IOmmige des li'S krijgen ook dc bROC eu rl e poeli!i ieder rO.25 .
ln sommige ol1de rdistricteD, IOm l I'cht er ook AII('e n \\8f1n ee r ti e
kooper iem811d uil een nndl're str('ek is, mort ook \,oor verkoop \' RII
een eeh:u,p of geit betAnld worden en wf'J 1 5 i\ 10 CClltln:w den Ijnrik.
'!. Hij anukoo(l van groot \'ee uit een andere dessa: voor del!
tjarik C 0 ,25.
Eld e" weder moet voo r het tijdelijk wtliden , ' lUi fe e uit nnde re
dcn.'\', :tnn d~n loe",h (0 .2 5 per sl uk betpltld worden.
/. Bij sl"chtell \'all groot ,'re wordt olldeMlCheid gemaakt tU5,.ccht' 1t
slacht era van beroep ell hen, die voor eigen gebruik sl achten.
Lu het cCr!te ge,'n l ontvnngt de loerah r 0.23 à (O.bO, de ljllrik
f 0.10 1\ (0, 25 ell de lebe soms ook 1I0g ( 0.10.
In het tweede gevAl krijgt de loeruh C0.50, de Ijnrile (O.2ii 1\
f 0.50 t ll lo ma uole lIog de baoe en de poclisi iC4:1er f II,)!:;'. Bovelldie ll
krijgel! nlle ,Ies!!a be.tulltslt llcu dun een gf'deelte vall het vl eelCh,
SORIS zijn dit bepl'lahl uuge"cu ll I lu k!cCIl. wo voor delt lebc het
nekstuk (keredall), \'oor den loo",h de long en tie ol'erigt. deun·
beJtuurt!.leden te tarnen ile kop.
Tn BnJe re dessl'l's weder krijgen allen nlleen vlee!ch. M)mll met
uitzondering nu den tjA rik. die dnll bovendien 1I0g C 0.9à hijgt.
Nog elden weder beslMt het gebruik. dnt " anuee r ecu t1ie.r geslacht
moet word en wege uil een er l1an ove rkomen ongeluk, dat dan de long
wordt !lfge.taau aAU hel dewahooCd, op wiens gebied het ollgeluk
heert pluts gehRd .
g , Jlij verdeeling vnu crfellill!:le n :
voor don loerah r 0,50- ( 1.- ;
voor den tj!lrik C0.25:
voor den lebe (0 . ~5;
voor deo bekel f 0.25, dit Inahte soms in millflcring vnn het lInlul cel
.nu den loerah .
.l. Bij huwelijken :
foo r den loemh r 050-f 1.-: (iu BI\\\'llIIg tot f 2.30);
voor den tjarik (0 ,25-f 0 .40;
voor dell hekel r 0,25:
Allcl! VIUl de bruirl en bovendien lIog va n clen bruiclt'gom;
voor den loernb f 0.5 0 (in BUWAUg r 1,-):
voor den bekel (0 .2:1.
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lIel gNchelik vonr tlcn bek.:! ko mt !ouur in mitule ring van tJa t
voor den loemh, ter wijl iu so mmige df'!!!'n'! ook lle lebc een gClchenk
~(,Il bijdragc VB n (020 i\ r O,2Z"1 '1 BII de bruid krijS!.
Gaat de bruill O\' t'r lIaRr eell andere dessa. dnu krijgt de loe rah
nf ee n bijl (wndoe ng ) of f '1.75 (pBm:Hlocng). Dil Jnatste j_ regel.

; Bij echtllCbeidingclI
voor den Ij ari"

r 0 20 -

( 11,2;-':

voor den 1('00 (O.~O:
t'u in sommige deg~ 's ook ,"oor dcn loerah
J. Bij

\'e r~oelliug tu~cbe n

r O.!JO

een gC5Chcidt'1t I"Ch tpa:u (fflf-dJoek), thl

erh l er slechts in enkele dI"H:l' ~ .
voor dclt lueruh f O.Cao ,
voor de n Ij :lri k r 0.20,
l', bij hel liugkt>bfecst·
vt}()r d ell Joernh f OJi()
('11 in .omm ige t1e!!.."tl'. ook voor den bekel r 0 .25.
I. Bij lUI/t ere fenten, waarbij dc gamelllIl be! I" 'I'M ....orllt '
voor den loe fah f 0.50- ( 0.75;
voor de n bekel f t> 2 r.. ;
voor dclt poeli5i f 0.25.
I ti ondere du ..otn 's weder belanh rie fecstge\'ef niete en krijgt Allee n
d c poelisi r 0 .25 per unchl vnn d e riRnlllleid
Hl. Bij dCII rijstoog!t
voor d en IocuIt (in cukele de!l!Il'S e.C( o den hekel) J t\ 2 "'ed ellg

pndi, en IOlnS nog b OYCllllicll r 0. 10.
1.11 3 Ut'lI,a'~ "Rn RchlllL is hel boveutlicn nog ge""oollle, ,I"t lIle u
voor het begiu \'RU deu oog!!!, bovendien nog :IIIU den loemh 6 kati

rijsL geert.
fII. Bij del! djagQengoog1t
voor deu Joerah 1 il 2 (!Om! ook "") gedcog , oude eu som! boyeudien \l ug e vellv«1 jOlige djag04'ugs.
til sommige de!!a·. outv",ngt ook 1I0g de beke:! 1 gedeng oUlle cu
soms nog c\' euveel jonge 11jagoellg~ CII de ljnri lt ook .... el ecus wilt
jOlige djngoeug!!. SIJml ook krijgt alleen de locrnh wnt jouge rljmgoeuge en d e reel. nie!!.
t1l 8nwnng wordeu iu eukele dusn'lI ook bij dcu oogll VIIII peil!
011 labl\k $egehellkeu 8 all het deURhoofd ve reenl, m:lRt d narl'lIteg~n

kom t dun r het gc\'cn vnu rijst en lIjngocng slechl' iu betrekkelijk
weinig Ilcssa's "oor.
o. De loemlt begint met zijn eigeu l'ilmh (ä hti rijsi) RnU d en
lebe ",r te dragen en outvangt da.'lf1J1l \'aU iede r VAII zijn ollfler·
h oor lgclI ( 0.10 t\ f 020, d:lli ",oei 5 kal i rij!'t.
Dit "Ilu wordt dan \'er<letlfl ab volgt.·
voor d ell 1000fmh l;
voor del! Ichc 1;
VOM de o,oerige ueS!abestuuNllcflcll

~.
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EltlOr8 weder OlitvlUlgt de Icbe : (lil de loer"h (c. q. de hekel) i
ell iu Teullua eu het district Bnwaug is alle. voor tien lebe, die
IInnr eigen goed vinden rlna n 'on een kleÎn gedeelte nis geschenk vQor
zijn medede$.!lAhe!Stuursledcll nfzondcrl.
Ook komt het in Bl1wnng voor, dat mell de pitmh in het-geheel ni et
ardrangt anll het desatl.bcstuur, mn.'\t nnn den een or ande.ren goeroe.
p. Djak n!. wordt slecbts door enkel e pcrson en in enkele dessA'1!
betaald, !Ioms aa n deu lebe, 1I0mK ook nnu den een of anderen goerOt'.
Ze bedraagt
vnn deu rijstoogst.
'I. Hij hct verhuizen UAar eell andere t1/!SStt:
voor den tjarik r O.} 0 à r 0.25 .

n
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Lil de afdeclillg Bid.joe [van hel gewest Boerabaja], wu r dl'
Mnduresche gewoonten "cel gevolgd wordeu, heeft de vollrekkiug
vnu hel hu welijk iu deu derden nnchL plaal ~. te n o\'crstanll vnu twee
vrouwelijke get uigeu. die, l.oodm bevonden iA.
de bruid maagd
was, hiuY411 met luider slemmc "au het gezellChap kenuis ge"cJJ.
{lld ieu de bruid beyondell wonlt geeue mOJlgd te ziju. zcudt de
jonggetrouwde mllll zijn kri!! nan de ouden VII II de bruid, "welk
eeu teeken is. dat hij zich als \'au zijne vrouw gescheiden be.AChouw t.
Lil de echt§cheidiug bepalen de J avaallsche gebru iken daL een mau
teu lillen lijde 1I1\8r verkiezing, zouder wettige reden, zijllc vrouw
kali \'crlsten, mBRr dnt hij dricmlliell zijll wf'lI!"ch moet uiten, o m
vnu zijne vrouw te scheidC'lL. dit heet " ![llnk .. . 'T knn in ~c ... en ook
in driemaleu geschicflen. WAnneer tf'1I Illall (leun wemch twee mtlleu
heert gwpeubanffl, kan hij dieu billneu cleu lijd vau drie maaudeu
uog int rekken eu ~ich weder meL zijn l'tOuw v ert~clligen: doch Uil
dri e muien is hij ve rpligt te !cheidcu eu hll hij zich uiet. "eder
met :r.ijutl vrouw vereenigeIl, \'oor<l... " zijne vrouw roet een Buder
gehuwd is gewef'!lt. Dnn wordt hij genoodznakt zijne schuld, bij bet
huwelijk bepaald, aall zijne \'rouw te \·oldoen. Oe vrouw mag uiel.
dan Uil ve rloop vau drif:' maAnden hertrouwen. 't welk :aan hanr eigen
keu!! wordt overgeinten ; tune outiers kuullen hnnr uu !liet meer
dwingcn om met iemand iu het tweede huwelijk te treden. Dit heert
mede plaals wanneer eeue jonge dochter, all! bij toeval. de bijetaap
va n eeu mali heeCt genoten. De man, di e gescheiden is, kan daaren tegen dad elijk hertrou wen .
[ndieu eeue vrouw wetlige rede.. vermeellt te hebbcl.I, om VAn
haar mau te scheiden, dau l>f-geen zij 1:ich n!lU deu peugboeloe ell
venockt gesepareerd te worden. ' ''!luueer de priester be1'il1dt~ dat
de mRn mannelijke gcbrehu been. of van zijne verstandelijke ver·
mogens beroofd of lIid bClmeden i!l, of geen midd elen tot onderhoud
bezit, of zijne vrouw de .. sri-Iawiu .. niet hu geven of gegeven h«l't,
dan wordt zulk eeu huwelijk ontbondelI en "punb .. genaamd, mMr
't b u, bij goed vindiug un beiden, weder \'erecnigJ worflen.
A.le eeu IUIUI volgcns dc ..'el reed, vier vrouweu gehuwd heeCt
en door omstsUflighedcn zich vcr pligt rckeut !log een jonge dochter
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te hu wen, b ,v. omdat zij bij hem zwange r is, zoo verw ijde rL h ij
ecu zijner huisvrou weil (diL heel It'oelook ,,) en hertrou wL h ij met dnt
meisje. DiL ie echter IleeM! eeu tijdelijke verwijderiug. wnllrbij rle
m ilD heL regt. behoudt, OUl honr, lIa verluop VI\II eenigen tijd, te
kunnen terug nemen .
Volgeu. de "'ct hebben I\lIe gehuwrle vrouwen hetzelfde voorregt.
namelijk van hnre bijzondere woning. kOllL ell onderhoud, gelillamd
Hadiei". Ook is de mRII verpligt, de huwehjhpligten op eeu gelijken
voeL Ie volbrengelI, dlta r hem alleen bij de voltrekkiug vau ecn
uieuw hu ....elijk ve rguud wordt. met de jonggetrouwde. indien zij
maagd ie, 'leven, en '1.00 niet ••Iecht. .ijf etmalen v"reelligd te blijven:
dit wordt . ""nda " of .. walnndjar. geuanmd. Alsde man hieraan niet

~1:~1:e~e o!ro~e~liteet vr~~~~e~~ !~ kZ~~I~~ell\;::lt~Fdeel;roÖ~:';et~;:~t~c~;el;
weinig gebeu ren, dRar de Javannsehe gebruiken zelden Aall <lew
bepaliug voidoelI , en ,oolll affielijk niet in dc ccnte llauden, wanrill
de eerste wettige vrouW' doorgnaul van delU:clfdeli geboortesland is,
en de overigen zoodanige bijvrouwen (.got'udik.) 'lijn di", wanneer
zij zwanger worcleu, i n Ileu ech tcn .lllud worden opl{euollleu. Vamlant
dat de echte "rouw gewoonlijk iu hel huis 1'1111 deu ecbtgcnoot
(",roemah gedoug ... ) woonacht ig Îs en vele vuorregteu in kleeding en
onderhoud geniet. Oe overige vrou weu bebbeu ieder hnre afzonderlijke
woning; uldcn zijn zij te z:\ men woonnchtig : eu de man vert'enigt
zieh slechts ncM rIagen met zijne eerste cn vijf dagen met zijne
aodere vrouwen,
Als eell man op reis gaat of zich zonder voorkelluis vau zijne
vrouwen verwijdert en geell ouderhoud Rail I&ijllb gehuwde vrouw of
vrou welI nalaal , is df\ pric.ler verpligl, zoodnnigt Houweu uit hnre
verbind tenis te Dutsinau, cu het hu,,'elijk te olltbillden, en wanneer
de mali !.ich vie r jaren Br"'uig houd I, heer, de vrouw heL regt, om,
des begee reutle, te hertrouwen.
Cornets de G root. in T. \ . NI. 185~ 11 blz. :!Gl - i 6S.
[G reili k.] De beD:\miligen der iulanosche raugell en titels [waren];
die van geboorte.stand: Rudell . ~J al", KiJai; di e der ftmbtsbekleeding:
ltsden Adipati, Mil! Ilati, Kijai Patio Haden 'l'oemeuggoeng. llAdeu
l'atih.djawi, fJaulri :lgeug. Radeu l'nlih Ië.b~t, ltauen Ariû. ltaden
N gabt,i, Raden N)lI.ki., ltndeu ru ngi, Ujëksl, Kaliwo n ngë ng of
Loernh Kn.li wOll , W edA nI. KandoeroewlIlI , lJem8Dg of Mn.ulri nlil.
'f ali \l"aro. Kadjillämall, Kalivrou .Iit, l'auliknll, Peliuggi , Bébaoe,
Kllbajnu , de drie lan1lliell lDankten het dorpsbestuur ui~ . . . .
" .. D e luudbouwen dragen cle HalDen: Orong kramau locwa.
Oraog k.l3.man téngah, Omng kraman !lom. Peraouru 'lOuder ambacht
Orang nuggocrou. Jongelieden Om Dg pc rdjlikii ...
T. v. N I. 1 fiS 1 blz. 86, 89 .
[G r esik.] De verpligtingeu \'1\11 de laudbou'IIl'eril, oruug kramau,
onder heL beatuu r tIer vorsteu of regcuteu, bedonden iu het bewerken
<ler regenteuwoniugcll, 11ft bewerken V'UI del! .t.1 cnz . ....
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Zij die geen rijatvcldeu tot Ilandeel hadden , zooal.s ambachulieden ,
IlUudeJo.nrs of underen, die geelIe y",te broodwinuing hadden, or

~~~:p~~~n~!en~e;i~d~er~e~~teve~~ig~::~I~~~:°t:t~d~e~efl~~lr~:::::
eelle zeer ttaliZielllijl.:e bel.stillg op de huiztlll, die doorgl.llua nu
á tot 8 gulden bedroeg, buiten dc janrl ijl.:lche beil,ding V8U f 2. 15,
onder den IUlIlm vau .. petik g rabak. en, ouder den 118810 vau ... waug
pelawIlug...
. dIe wnder afwijken V811 alle huisgeziuuen geheven
went Leder landbouwer wu verpligt V/lU ecu djoeug aawllhlaud, dat
goed g6lliaagd wal, uau ,Ien Boepati [eell deel] op te brengen .. • .
onder den lUla lll .djocdjon ..... . en verder \'RII iedere tieu kalven, •..•
ee n kalf onde r deu IIIlnm van ... welasau ... [ Verde r betaaldeu zij huur
.,oor viseb.,ijvers_l
Bij fcelldagen cut ... wa!! de gewone mnn verpligt een geaehellk
te doeu. Voor het bekome n vnn eeu huwclijklwestemming, waartoe
dc regenten schri ftelij ke bewijzen arlf8vell, was de bruidegom verpligt
11I1 U deu Hoepati te betalen f :!.- cuz . .•.
'1'. v. NI. 1853 1 bh:, 91-9 .

Ue huwelijken worden bij de Javll ue ll door tie wederzijdlche ouclcfIJ
bepaald, waa rbij in acht wordt gellomen dnl \'oor de huwelijksplr:gtigheirl de jongeli ug de huwbllft' jnrelJ l!loel bereikt hebbeu,
'tgeell .,b:l lig . gcnaamel wordt ('11 nid voor de 15 of 16 jaren kan
pl!U'l.h hebbon. De jonge dochter dnlltentegen wordt op haar llçgende
jaar eu dUI veel jonger uitgehuwd, IIl/Utr de \'erceuiging wordt uitgesteld tot ,lat het meisje up huwblHe jareu gt.komen is Met weeze Il
eu kiuderen die gene fAmilie hebben, Imu di~ «bter gecli plWlts
hebben, dallr cl eze llooit voor hunne huwbare juren mogen uitgehuwd
worden . .\.1" eCII mei!ljc Jt;eell .,ader heeft, wordt %ijuc plnat3 'Vervangen
door den oûd$te "1\11 zijllt'\ ramilie, I!U bij oll5t.eutcDÎs vun dezeu,
vertegeuwoordigt de penghoeloe hanr vilder, 't welk genaa. md wordt
... walie hllkim .,. Ook walIneer de .udcr. bij het voltrekke n V!ln het
huwelijk, verder dRn ~n dag cu et:n nacht reizen!!. VftD hun huis
verwijderd is, \'ertegcllwoordigt (!~ !~ Il~,I~.el;>;51~e~ L b~2~eiá~~;~~:
[G r esik.] lJe Illwouers, genaamd Kramuu, zijn duorgaalltl de
oudste opgezetelleu. welke daardoor het regt der Jlwderijell hebbeu
verkregeu . i\leu veronderstelt , dat hel woord i. ,.r tc leidCIi vRn ee u
beslaan hebbende landmaat. gelllllloltl " Knlmnn ". ","ar oonlproukelijk
geuumd . Kr:imi ... . of .,tàtii. .. , s.auduideude cene \'oorillalige regeling,
die niet weer vc.rworpen kan wOlllen. De Otllog KralDllII ouderscheidd en zich vroeger, eu tltllll!! uog. lloor ill bet wettig bezit te
zijn vau ce u aluk !ruul, gClUllllnd ... Krumall ... dat 81HIermafti in drie
maten vaD vt.uchillellde grootte onde rscheiden werd, CD hierdoor zijn
de OrBug Kramau of lautlbouwen ook iu 3 klaMeu verd eeld. De
Kmmnn loe wá hadden, hij wijze .UII 1'oorregt. tie g rootste landmut
elt thllill veelRI de beste veldclI : ook worden tij bij de nigeooeene
werkt:l.811lhedcli eelligziu8 outtiell eu iu huu n rb~id verligt. llau voJgeu
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de Kramnn liingah, die echter nieL- iu "He dessa's gevolldtn wordeu,
en de Krnmnn nom, die doorgll8uII de minst vermogcnde ell de jongste
landbouwers ~ijn. - De Orang ,,"nggoe ran zijn rood:\lIigcn. die geell
!Rwah- or tngah'eldcn tot Aandeel hebbcn, ell hunne dagen mct ledigbeid or zeer geringen arbeid doorbrengen: hel woord ... anggoertlll "
d uidt .. ledigheid .. aall. De Percljnkä zijn ongehuwde li eden or
jougelingeu, clie, voigelll~ ' d lauds gebruik, ouder eene arzonderlijke
direktie vau een boord, genllamd II' Loer11h Knüllomall " geplantst zijn,
die ecn onmiddelijk gezag over beu uitoefeul. Hierbij is op Ie
merken, dat alle publieke werkeII, 0111: reparalii'lI vnll bruggen, wegeu
enz., meest door de landbouwer3 vertigt wordeu, en mell 1.Cl den ove r
de Orong auggoerRll bCllchikt: ook brengen zij zeer zelden op voor
de publieke feetlteu uf maaitijdelI, die anu de pricalers gegeven worden
ell het schijnt d/.t zij tot een mind ere klnMe behoorelI, dnnr de lneesten
in diens~baarheid of afhankelijkheid \'nll de D rang krnmsu zijn.
'l' v. NL 1853 1 blz. 92.
Na de plechtigheid (van hel, tnuueuvijlen) wordt de Jnvaan
[iu Gresik] als rufHI of mee rderjn rige he.sehouwd: hij klUl dan k.ontrnktcn
RIUJgaali of getuigenis der wnn rlleid nftl'ggen
'r. v N I 1862 U blz . 2[»9.
AI! cic wederzijdsebe ouder:! [ill G resik] het. howelijk hunn er kioderen beslolen hebben. dali zend t de Vilder van den brnidegom cenige
pisangv ruchten Mn de bruid, 't welk eell bevestigend tceken is vnu
hunne overeenkoms!.. . .. euz. [volg~ eeu uitgebreid \'e rhnRI "nn de
hu welijkllplechligheid].
'I'. \.. N l. I 5:! LL blz. !!59.
[13nwënl1.] Het bev,it 6 11 de verdeeling de r sawa-velden is over
I\lgemeell aee r onregelmatig en lviIlckeurig ingericht; de BflltnmmeHogen Ylln den Pangcrlln zijn g rootcndeele bezitters derzeh'e, zoodat

'I,

:!;~s8l:o~~m~~~!~::n ~ni~l ;ee~e~tl~~~l Qfe~~:ijasltl:e~~;d:~e~;e;~lIw~::~::~
is beroofd. Voo rt! vn.lt hierbij lIog op te merken. dat die eigennars der
sawa'" (waaruit het personeel der inlnndsche nmblellarell grootelldeel.s
il zamcngelteld) bij bet in Oouverucmel1tlldieullt treden, hunne sawa's
aall hunlle kinderen of naasle bloedverwanten arstaan , om, na bekomen
onlliag of pensioeu, die velden zich wederom toe te eigenen. Ove rigeus
vervallen de gronden VD1I vader op zoon eu zoo vervolgens, zood at
de gemeeue mau of wel de iUl\'ouet$ der de!llfl's, waarollder dezelve
gelegen ziju, ni mmer in het bezit danrvau kunllen geraken.
AltilIg S ibcrg in 'f. v. NL. UH6 I blz. 2ä4-285.
[Beso eki .] .... ceue uomi uative cu speeifike opgave ... , van
de !llwah- en legalveldeo, welke zich beviudcn in het bezit vall
inlandache hoofdcn, eu eeue opgM f van de velden, niet in hun bezit,
maar waarvan door hen inkomsten wo rden genoten.
De eersle opgaaf bevat 250 groote bouws l!Uwah en 55 dito tagalvelden. Deze yelden, ~egt de resident, zijn in hd bezil de r hoofden,
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Illeer door on tginning dan wel door versterf van den een tot den
nndenu iHe rgnan, ook dOOf overgnug VDn betrekking ziJIi de velden,
welke all bet ware Rtln de pOll verbouden waren, erfelijk ge"orden,
zoodnl de hoofden even uls elke outginuer, j u den RlLuslag deeleu
cu de belasting opbreugeu,
De bewerken dezer gronden, zegt de resident verder, geuieteu over
het "Igemeen éÎ'n derde VUil de opbrengst der grolldeu; dlt"f w:tnr
de gronden door ligging all Auderziul moeijelijk ziju te bearbeiden,
genieten zij t,,..te derde der opbrengst.
De tweede kathegorie der vermelde veldeu bevat UO groote bouw,cu 16 dito tagnl.veldell, Het z.iju gem"akte IChikklllgen. zegt de
reeident , met de patillgicl of deus'l of de!itls', hoofden . d:at de hoofden
de vootdeelf'1I cler veItTen genieten. l)e \'oorwaarden, welke verschillen ,
zijn "I, volgt:
Voor de ,'rijstelling "CUI den 8311slng cler Laud rculell sllmt de
landbouwer nf, de helf" vnu alle gewassen.
dRn wel. de helft \'HII hel rij!tge"'Rs,
of ook, twee derde "Ril heL rij!lgew:u. m!\ar hij beert. ,,1 .. Jsli geeue
tJnkOflCIi cu verkrijgt de belloodigtthedcll voor den Illndbouw kosleloQ!1
Voor de vrijstelling Uil de luutlreute de heIrI v"n "Ue de gewasselI
nr te gf'ven iu den algcmcencu regel ; heto\'erigezijn uilwude.riugen.
Op det:ell !<tant komelI, zoo"ls Ie verw"chten is, de regenten uitt
voor. ltJtutr wf'1 tie pallieKe, di~lri" hoofden, onderkollektcurs, mantIit.:S
I'U lUidere mind~re ambtelll\re ll. Zf'Jrs gcwoue politiedif'IIUeli.
'I'. v. NI. 18110 II blz, 21-9.
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