SERIE B.
WEST-JA VA.

INKOMSTEN ') VAN DËSABE 'l"UUR LEDEN (11117).

Vergelijk AdntrecbtbOludols Xl V,
E indresumé li l , blz. 27-80.

I.

bl~.

192- .196, en XVIII, blz. 57- 1», nl"ook

Over zLcht van de wisselvall ige inkomsten der dorpsboofden
(tlJaro) en der verdere l eden van bet dorllsbestlLur
ln het gewe t Ba ntam 2) (.1917).

1. Bij huwelijks luiting krijgt het dorpshoofd een geldbedrag
(sommige deel en vsn bet regent cbap Serang) ; - krijgt het dorp boofd f 0.25 (waa)'Van de tjarik of dorpsscbrijver iets krijgt in
de di!>tlicten Men es en Tjibalioeng), terw,j1 de panghoeloe amil
van de perkasak 3) ontvangt dan
of dorpsgodsdienstbeambte i à
wel f 0.25 (regentscbap Pand.e glang); - krijgt het dorpsboofd
f 0 .25, terwij l de ami! of dorpsgodsdienstbeambte een vierde van
bet aandeel van den llaib ontvangt (regentsellllp Lebak).
2. Bij buwelijksontbinding krijgt bet dorpshoofd een geldbedrag
(sommige deelen van bet regentschap Serang); krijgt het
dorpsboofd f 0 .25 (waarvan de tjarikiets krijgt in de districten
Menes en ~jibalioeng), terwijl de pan"'hoeloe ami! t à -h van
de perk asak S) ontvangt dan wel f 0.25 (regentschap Pandeglang) ;
k rijgt bet dorpshoofd f 0.25, terwijl de ami l of dorpsgod dienstbeambte een vierde van h et aandeel van den nnib ontvangt
(regentschap L ebak).
3 . Bij sterfgeval krijgen Ilorpsboofil en panghoeLoe amil als
sel a\~at f 1 11 f 0.05 (drie districten van het regentschap Pan de-

n

,) De in de stukken telkens wedorkaarend e verklnrillg vno deze inkom.tell
''lIs belooning voor het zijn va.n, getuige, voor b tafgeven viln een bewij ..jo
enz. geeft veel nl .. lIerminst de hi ~tori8"he verkinri ng "'"1 zulke odl\tg .. "en . Noot. van de commissie.
S) De slaten zijn zeer ongelijk bewerkt ; vele geven uit.lllitend over het
dorpshoofd inliohtingen . - Noot van de ootrlO)issie.
S) Perkasnk, ook pnroka.. ak en paknrn... k , i. hot specifiek ·Bontenscho woord
voor de dool' godsdicnstam bteoaren (sj.ui>ah·Toch lor::l enz.) in rekening g6 ~
bracbte onkosten; hier dos voor hct aondeel V OJl den onib o[ di.'riolspaoghooloe (Adatreobtbuodal XLV, blz . 277 - 278). Oorsprong onb"kond ; men ge·
bruikt. het ook als synoniem VBO oesoer. - Noot van de commissie.
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glang) ; - krijgt het dorpshoofd f 0.25 (twee districten van het
regentschap Lebak).
4. Bij koop en verkoop van grond krijgt het dorp hoofd f 3
à f 0.50 (regentschap erang) ; krijgt het dorp hoofd f 1 à
f 0.25 dan wel 2~ % à 1 % van tie koops m, terwtjl in liet
district Pandeglang de pano-iwa I) of' adjunct-dorpsboofd f 0.10 Ju'ijgt
ntn het dorpshoofd (regents ba" Pand~lang ) ; - krijgt het dorp.hoofd 1 % van de koop. om terwijl in het district Sadjim tjtlrik.
panghoeloe (amil?) en pangiwa <te zamen '?) % van de kooJl om
krij'" n (regent.'3chap Lebak ).
5. Bij koop e.n verkoop van groot ,'ce krijgt bet dorp hoofd
f 1 à f 0.50 (regentschap erang); - krij"'t h t dorp~hoofd f 1,
tenvijl in h t district Tjimanoek bij verkoop \'an huffelR pangh eloe
amil en pangiwa. l)edragen van f 0.50 tot f 0.25 krtjgen ( re'~ent
sc hap Pan dcgJan 0') ; krijgt bet dorpshoofd f I, waarnll1 hij
gewoon lijk een deel afstaat aan ~jarik, pangboeloe (nmil?) en
pangiwa. (r " ent chap L bak ).
6. Bij het leeuen van geld uit de nfdeelingsbank krijgt het
dorpshoofd 1 ;/" \'Uu de I ens In ( I' gentl'chap eraug); - krijgt
bet dorpshoofd 1 '10 vao d I en om, in het district Mene cchter
2t %, in het di triet Tjariugin niet. (regentschap Pandeglaug) ;
- krijgt het dorpshoofd 1 %
van de leen om dan wel f 0.50
(twec di -tricten van het regent chap Lcbak).
7. Voor cen pa of identiteitsbewijs naar dc LHllIpongl"che
di tri eten of ook wel naar eldcr~ in de hllitcrl"'ewe~ten , krijg-t
bet dorp~JlOofd f 1 à f 0.25 (de len van bet I' gent 'cba" 'er!ll1!-;') ;
- Ju'ijgt h t dorpshoofd f 1 à f 0.25, waarran in tw c districten
de tjarik f 0.10 krijgt (regentllchap }Jandeglang) ; krijgt in
vier district n het dOl'p,,11O fd f 0.50 à f 0.25, in hct district
adjira tjarik eu pan"iwa. elk f 0.25 (reg-entschap Lchak).
8. Gaat en dorp genoot naar Mekka, dan krijgt in ,-jer di trict n
h t dorp hoofd f 0.50 à f 0.25, in h t district adjira tjarik cn
pangiwa elk f 0.25 (reg('llt chap Lebak).
9. Bij het rapporteer n (vi r 11 ) van en fe t krijgt het dorpsh ofd
f 0.75 il f 0.10 dan w I v rFmap ringen (dcelen \'3n bet re"Cllthal> emng) ; - krijg('n dorp 'boofd Cl) panghoelo alllil, oms
ook dc pangiwa ~pijzen tel' waardc van f 2.50 à f 0.15 (r gentschap Pand glang) ; - ' krijgt in ,-i I' (ti ·tricteu het dorp hoofd
f 0.50 (reg ot. ('hap Lebak).
10. Bij het lacbten van gr t "e krijgt hct dorpshoofd f 1.25
à f 0.25 dan wcl "Iecsch (reg ntschap .' >rang) ; krijgen dorp boofd, paugboeloc alllil n pan iwa gelc1b('dragen van f 2.50 tot
f 0.10 of ~tukk n vlecll IJ (hont
henkei ) t I' waarde van f 5 tot
f 0.05, te rw !j I van offerslachting n mestal meer, SOfiR mind r, h taald wordt dan van g won slachtingen (reg ntschap Pantlc!-;'Iang)' krijgt het dorp._hoofd f 3 ä f 1 in geld of in vleeseh, terwijl in
h t di trict adjira dc amiJ dcu kOl} krij{,o1 (regent. clmp Lebak).
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blz. 6. -

Noot van de commissie
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11. Bij bet sla Mcn van klein vee krijgt het dorp. b ofd f 0.30 à
krijgcu dorp hoofd cu pa1l0"hoei e alllil, som;. ook tjarik cn pann-iwa
n dij
of audel' stuk vlee.... rh d eb alleen al, bet otl"er la htin'" D zijn
(regentf!ehap Pandeglang).
12. Pitrall n djakat komen aan pan"'hoelo amil cu pangiwa,
dan we) alle n aan <Ien panghoelo amil (r geIlt ehap Pand glang) ;
in twee à drie diiOtricten krijgt h ,t dOl'V ILOof(L een derd VIlU
het aantlc 1 V1Ul den 31llil (regent hap Lebak).
13. Als pantjën-geld krij~t het do!;)) llOOfd f 2 à f
(d I n
\'an het r geut ehap !-4erang ) ' krUoo n d rp h ofel pangho 10
alllil eu pangiwa somtij diO n geJdbedmg de bcide laatst u ollltijd
een nitk ering van het dorp. hoofd in bet diRtrict TjibalioeuO'
alleen de tjal'Îk en uitk erin/!.' van het dorp. hoofd (reg nti'lclmp
Pandeglallg).
14. D
aOlhb,,-elel u "an h t dO\"l) h ofd word n in de tat Il
van h t r g ntl'ehu]l' rang aan;!: duid (lis tmlah kadjarolUl, awah
kadjaroau ( Y811 djaro, zie boven, IJlz. 2).
1 -. In "Illrujge district n van h t regent;.ehal} Pallde"'lang
wordt de wedde van cl 'n tjarik (dorp" chrij,-er) betaald do I' bet
cl rpshoofd
n wel ten bedrage \'!1l1 f 14 à f 10 per Illaand'
e lders in dat regent"dulp !teniet d tjarik e 11 di 11 'tpli bti"c
o t wis, lvallige illk Dl t 11. In het di ' triet Tjarillgill "an b t
rcgentschnp Pandc,"'laIlO' krijgt d )HUlgh a zijn iuk U1 ten van
het dorpshoofd j in h t ui 'triet Tjibaliocng 'VRn dat re" ntse hap
h eft d )lllll"'iwa g n inkom .. t n.
16. Voor u particulier laudën Tjikltlldi-lIir en Tjikandi- dik
(r gent hap
erang l, waal' cl dor)!_hoofde n nUlt bez Idi -i ll'"
ontvangen van den lautlhe T is gecn o pga,,!' n\ll a<1atinkoOl, teu
"cr. trekt.
f 0.25 dun wel een bont ( r('~ent rha» Serang) ; -

ll.

Overzl'ht van d e w[ elvalli
lnkom ten der dorp boofde n
(In K e poe b , In h et onderdi tri·t Hogor en in KrawaD
loerab; Ln Buite ozorg buiten h t>t ond e rdi 'trlct Bo or
mandor) en der vt'rdere led 11 V/ln he t <lorp 'be tuur in het go\v e ,t Biltavla J) (1917).

1. Bij huwelijk , luiling krijo-t het dorp boofd f 1 (cl - a Kei 0 b ) '
krijgt van den bruigom het dorp hoofd f 1 à !' 0.10, cu krijgt
van den bruigom de amil of d01"1> gocl dien tbearubte f 0 .371" à
f 0.10, terwijl d amil in bet district Buitenzorg van den di tricts·
pau"'hot'loe n og f 0.30 à f 0.25 krijgt (afcleelio'" Buitenzorg) . krÜ gt altijd de moelin of dorp godsclien tbeambte, dikwijl dorp ,) Jn de afdeeling Bata",,> (.ad " Voo .... teden , eD TODgerang) worden
geen ioland eho gemeenten m t It... m enl hoofd,," no.ogetroff n . behalve . 6 n
io 'rllogeraog. d
io Jonna.ri 1914 inges'elde dê8n Kepo ,11 ( te voren d .. I
uitmn1cende yan het pnrtioulieJ'e laod Á ngleü Kepoeh). In d e oed eling M eesL rCornelia worden gaen inlBllds ' ho gCUlepnt n runt geme utchoofd ... n IUlOg •
troffen. - Noot vno de omrui""ie.
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'boofd en desascbrijver, geldbedragen van f 0.25 tot f 0.05 (regentschap Krawang).
2. Bij het overgeven van de belandja kawin krijgt het dorpshoofd f 0.50 (district Paroeng, afdeeling Buitenzorg).
3. Bij huwelijksontbinding krijgt van den wan het dorpsboofd
f 0.50 à f 0. 10, en krijgt van den man de amil veelal f 0.50 à
f 0.10 (een deel der afdeeling Bnitenzorg) ; - krijgt altijd dc
modin of dorpsgodsdienstbeambte, dikwijls dorpshoofd en desa- .
schrijver, geldbedragen van f 0.25 tot f 0.05 (regenschap Krawang).
4. Bij verzoening (herroeping der verstooting ?) krijgt van den man
de amil f 0.25 (district. Leuwiliang, afdeeling Bui.tenzorg).
5_ Bij sterfgeval of boedelscheiding krijgt het dorpshoofd f 1
(desa Kepoeh ) ; - krijgt de ami l als selawat van het hoofd de
hnizes f 1 à f 0.05 (afdeeling Buitellzorg) ; - krijgt het dorpshoofd f 15 à f 0.50 (regentschap Krawang, behalve. het district
Adiarsa).
6. Bij koop en verkoop van bouwvelden of woonerven krijgt
het dorpshoofd f 1 (desa Kepoeh l ; - k!jigt van den kooper het
dorpsboofd f 3 à f 0.25 dan wel 10 ~o van de koopsom, in
enkele districten de amil bovendien f 1 à f 0.10 en van den
kooper nog wel eens f 0.50 a. f 0.25 (afdeeling Buitenzorg) ; krijgt bet dorp hoofd f 5 à f 0.25 (contröleafdeeling Soehang,
afdeelin '" Kraw8ng).
7. Bij koop en verkoop vau een vi 'chvijver krijgt Iret dorpsboofd f 1 (district Rengasdengklo k, regent chap Krawang).
8. Bij koop en verkoop van een 'buis bij onderband cbc lIun
wel notaricele akte krijgt bet dorpshoofd f 1 (desa Kepoeh) ; krijgt het dorpshoofd 1 % van de koo p om d~m - \\lel f 2 h f 0.20
(een deel van bet regentschap Krawang).
9. Bij koop en ,·erkoop van groot vee krij gt het tlorpshoofd
f 1 (desa Kcpoeh ) ; - krijgt van den ve rkooper ,bet dorpshoofd
f 1 à f 0.\ 5 (de meeste 'desa's der afdeeling Buitenzorg) ; - krijgt
bet dorpshoofd f 1.50 à f 0.50, terwijl in de contrOleafdecling
oebang wakil-loerah, glandang 1), en toewa-toewa of oudsten tc
zamen nog f 1 krijgen (afdeeling Kmwang).
10. BU kOOI} cn verkool) van kl in vec krij gt h t dorpsh oofd
f 0.25 à f 0.05 (de a Kepoeb, en regent ,t!hap -Krawang).
11. Bij koop en verkoop van ecn dogear krij gt bet dorpshoofd
f 1 11 f 0.25 (con tröleafdeelillg Krawang, afdeeling Krawallg).
12. Bij koop en verkoop van cn prauw krijgt bet dorp hoofd
f 1 U. f 0.50 (ecn deel van het regentscha p Krawang).
) 3. Bij het leenen van geld uit de afdeelingr<hank krijgt het
dorp hoofd f 2.50 U. f 0.25 (afdcelio" Buitenzorg).
14. Bij het ontvangen van postwu el of aangeteekenden brief
dool' cen dorpsgcnoot krijgt het dorpshoofd f 0.50 à f 0.10 (afdeeling Buitenzoro-, en ccn deel van het rcgentschap KrawRng).
' ) Dorp ..."h.out? -

Noot vaD de commissie.
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15. Bij dienstneming van een dorp genoot als matroos krijgt
het dorpshoofd f 0.25 à f 0.10 (een deel van het Tegentsehap
Krawang).
16. Bij verhuizing of reizen van een dorp genoot naar een
ander dOfiJ of naar een ander di~trict krijgt het dorp boofd f 0.50 à
f 0.10 (desa Kepoeh; afrleeling Bnitenzorg; vele deelen van bet
regentschap Krawang).
17. Gaat een dorp .. genoot naar Mekka dan krijgt het dorp haofd f 1 à f 0.10 (de a Kepoeh, en vele deelen van het regentschap Krawang).
18. Bij het snijden van den rijstoog, t krij!!t van den awahbezitter het dorpRhoofd en in bet (li triet Tjibinong ook de amil
een bedrag in padi (een deel der afrleeling Buit uzor<>-).
19. Bli het kappen van een boom kriigt het dorp hoofd f 0.25
(district Tjibaro . a, afdeeling Buitenzorgl.
20. Bij h t bouwen van ccn huis krij gt het .clofJJ hoofd f 0.25
1\ f 0.10 (een deel van het reg nt chap Krawan g).
21. Bii het raplJOrteercn van een fec ·t krUgt het dorp hoofd
fO.50 (d fla Kepoeh); - krUgt .het doq1sboofn fl à fO.l0 en,
als het ecn lametan ifl, alsdan f 0.50 à f 0.10 dan wet versOl\]leringen als parnoro'S" 1) en de amil ~omR versna]leringen
(afdeeling Buitenzorg) ; krijgt het dorpshoofd f 0. 50 à f 0.10
(een deel vau het reg nt chap Krawang).
22. Bij genezing van en zieke krij/:,>t de aroil [gewoonlijk?]
al "'eloftcgeld (wang pakaoelan) f 1.50 à f 0.0;:', som met vernaperingeu er hij (eJlkele districten der afdeeling Buiten zorg).
23. Bij bet slachten I'au groot vee krUgt het dorpshoofd f 1
(desa Kepoeh ) ; - krij..,.t de -amil een Rtuk vleeseh (eenig di trieten
der afdecliug Buitenzorgl, tcrwiil het dorp. hoofd Ie hts bij het
gedwongen afmaken f 0.50 1t 0.25 dan wel rleu kop of eeu ander
stuk \'all het vle eh krijgt, en hij de ~Ia.cht op het cinde der
vasten een lendel'hlk (een cl 'el tier afdeeling Bnitenzorg) ; - hij
het Rlachten krligt het (lor[l boofd f 0.60 à f 0.30 (eontroleafd eling
Soehang der ard eling Krawang).
24. Bij het ofl"eren vall klein yee krijo·t de alllil een stuk
vleescb cn soms bov udi n den kOl) (eenig districten der afdeeling
Buitenzorg).
25. Van de pitrah die de amil overal ontvaugt, krij!!1 het
dorp ·boofd c nig ""cld, me !'tal benevcuR en paar gantang herns
of s-ëdëngs padi doelJ van d djakat kriib>t hij niets (afde ling
Bniteuzorg).
26. Dij het bouwen van een llLli. genieten dorpshoofd eu amiJ
verplicht dien thetoon, doch in de meeste district n te ....cn het
vcrstrekken VRn eten (aftl eJing Huitenzorg).
•
27 .. Het Ilorp8boofd der (\ dl Kepoeh , contr(i\eafdeeling Tauge·
rallg, afde Ung- Batavia, 8taat vl\ll ZÜII wisselvaUi 'e inkoOlRt u
') Zie Adatreohtbundel VUl, blz. 10, 44. -

oot vo.n de oommissie.
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de helft af aan den clesaschr!jver en oen mandor, die elk een
kwart ontVllugen. De dorpshoofden in h t ondertli~t~ict Rnitenzo rg
deelcn va'l bUll inkom, tcn een cn ander aan de overige dorps.
bestuursleden to nanr eigen welnc!nen.
2 . Van de tien dorpen \'an het onderdistrict Buitenzorg z!jn
èr drie, die elk (lric amils Ci del' in een kampong del' desa) ell
vier, die elk twe amilt; t 11 n [men moet vermo del!jk aannemen,
dal dez titularisRcn de amiLllortie onder elka..'tr \. rdcelen].

llI. Overzicht van de wi ~elvanlge inkomsten der dorp hoofden
(loeraJt) en (Ier ve rdere led.-n van het dorpsbc t uur In.
bet gewe t Preanger R~ 'ent chappen I) (1917).
I. B\i. hllwciijk silliting krijgen dorp hoofcl en lebe (dorpsgods(lien ·th ambte) bedragen van f 1.50 tot . f 0.10 (conlr6leafd cling
BaU(lo ng); - krijgen dorpshoofil, kalllilonghoofd 2), dorp schrijver
en lebe eetwaren, lerwjjl laatstg noemde van de ipekah S) 10 0;0
ontvangt (contröleafcleeling Soreang) ; - kr!jgt (le ami l 10 %
van de bijclrage voor dc 000 k cka [ronlrill eafeleelillg 1'jitjalengka) ;
- . . : .. (afeleelingen Tj h"ll1 dj oer en , 'oekaboem i) ; - krjj!!'t het dorpsboofd f 0.25 11 f 0.10. tem-UI de amil of I('be 10 % ,~an de
hetlin .. door den cli trietilpanglJOeloe C) krljgt (afdc ling oemedang) ;
- kr!jgt d lebe 10 "10 ,'au de heffing door dcn di~ trictspang
hoeloe ~ ) (afd ling Garoet) · - krügen dorp hoofd en lehe (amiI)
een aandeel in het f stmaal of f 0.10 à f 0.25 (afd ling TasikmaJa:ja).
2. Bij besn!jderris van een dorp genoot kr!j""t 11 t dorp~lIoof<l
f 1.50 à f 0.10 (contröl afdeeling n Bandoeng en Ta ikmala:ia,
eu afel elin"
medang).
3. Bij h t doopen (nOl'I'Oenkelln ) van cen dorpsg' noot kr!jgt bet
dorpshooffl f 0.75 à f 0.50 (contrOlrafdc ling Band eng).
4. HU huw lüksontbindill~ kriigt cic lebi! f 0.12t (control aJdecling Banflocng); - krUgt de lebe 10"'/0 van de wang tolak
(contrûleafdeeling foioreang ) ; krijgt de amil 10 ''/0 van de
bij(lrag voor ue mOflkce kas (colltroleafdeeling 1)itjal ngka); .... (afdeelingcn Tji.andjocl' en • ockaboemi); - krljgt de amiJ
of I be 10 % va~ de heffing Val) d n llistrictspangboeloe (afel eliog Hoem dang) ; - krijf,>1 de Jehë 10 % van de heffing van
den diJ<triet )langhoeloe 4) (afdeelillg' Garoet) ; - kr!jgt rle lehé
(amiJ ) f 0.10 à f 0.20 ('lfd ling Tasikrnalaja).
5. nÜ vel"l.ocning van geRcheiden cchtg nOlllcll (11erroeping vnn
verstIloting?) krÜ!l't de lebë f 0.12 5 (controle.afdeeling Bandoeng).
• ') De afdeeling Tjiamio (Galoen) is noch bij de Preanger Doch bij Cberibon
in de stukken .. enneld . Zie voor .. bi", 27, nt 1. - Noot vaD de commieeie.
') Hoofd vnn een der kommen, waaruIt ecn Soendn9JIch dorp beataat?
Zie ook regel 6 van deze blz., on boneden onder 6, 22, enz. - Noot vaD de
commissie.
'\ Zio AdatroobtbQndel 'VIlI, blz. 87. - Noot vaD do commiasie.
') Zie Adatreebtbllndel XIV, blz. 284 vgg. - Noot vaD de commis.ie.
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6. Bij IIterfgeval (en bo del eheiding) krijgt h t dorpshoofd 1 %
an !Ie waarde (eontröleafdeeling Bandoeng) ; - krijgt de amil
f 0.2. (eontröleafdeelin" Tjitjalengka) ; - krijgt het dorp hoofd
2- à 3 % van 0
e oer (afdeeling oemedang) ; - krijgen dorp hoofd lehë, dorp schrijv r n toea kampoellg ond rseheidenlijk 3
krijgt het
2, 2 en 2 % van d waarde (afdeeling Garoet) ; dorp hoofd somll een Mnd el in d n h ilmaaltijd, of de amil 1 0/0
van d waard (aid eling Tasikma.\aja).
7. Als li d n van eld rs (uit de ard eling Madjaf ngka, Cheribon)
hier hun vce weiden betalen zij w idegeld 1) aan het d rp 'boofd,
en wel fO.25- voor elk tuk groot "e n /"0.02 5 voor elk tnk klein
vee (eenig desa'~ in hft cli"tri ct TOlllo -regentsehap • oem dang ~
8. Bij ko p eu y rkoop ,'an gromL «'n "i, e"vijvers) krijgt h t
d rpllhootU f 8 à f 0.50 dan wel 1 "/0 van de koopsom (control afdeeling Handol'u,,") ; - krijgt nm cl u "erkooper het dorp hoofd
1 % van de k oop om terwijl OIli S ook cl rp~, ehr!i er en kamponghoofd Ik f 0.25 à f 0.10 ontvangen (eontröleafd eling • or ang) ;
- krij rt, I~et dorp. bord 1 '10 eH .de dorp .. ehrijver f 0.50 (eontröleafdeeling Tjitjalengkit) ; - krij ...t het dorp hoofd een hedrag
in geld (afd lin·· Tjiandjoer) ' - kr!ibrt het cl rpshoofd 5 à 1 0/ 0
van d' koo)J"om (afd I'ling Roekahocmi ) ; - krijgen all _getuig n"
ge7.amenlijk (en voo: gelijke d eel n ) 10 à 1 % ntn de koopsom,
in enkele cl sa't' lU et een maximum "au h.v. f 2.50 (afdeeling
• oem <lang); - krijgen dorp hoofd, dorp"sebrijver en toea krunpo ng
onderReheidenlijk 2, 1 11 1- '10 "au d ko p m of krijct het
dorp hoofd 1 à 5 % ,"an de koop. olll tot ecu maximum ,ran f 10,
of krjjgell dorp 'ho fel en djoerocto liR gelc1bedr~e n ,<an f 2 à f 0.10.
9. Bij koop en ,"crkoop van ee1l. huis bij ond rl13ncl ehe of hij
notarie I akte krijhrf het dorJll<hoofd 1 % "nn de koop om (eontröleafdeeliug Bandoeug) ; kr\jgeu c1orp:!hoofd dorp ehrij,'er eii
toen kampoeng onder 'ch id nlijk ~ ~ en t % "au de koop om
krijgt het dorpRhoofd 1 à 5 % van de
(afd eling naroet ); koop~om
tot een maximum nlll f 10 (een de I der afde Iing
TlIilikmalaja).
10. BU koop en verkoop van groot "CC krU".t h t Ilorp hoofd
f 1 u f 0.25 ( ontröleafdeelino- BllUdo ng l ; krUgt van den.. \" r·
kooper het dOl"(lRhoofd _ '10 V311 de kOOl? om en, al. bet "
naar en and r dil<triet gaat, Iho\"eIHuen?J f 0.50 à f 0.25 (conreaug) ; - krijgeu tlorpsb of'd cn d.orps!! hrij" r
tr61eafd elinS"
hedrngen vau f 0.30 i~ f 0.10 (<,ontr031 afd Iing 'rjitjalengka ; krijgt het dorp~boofd een geLdbedr <r (afllecling 'I:jiandjocr) ' krijgt het dorpshotlfd f 1.50 it f 1 per IJ
t (afdeeling oekaboellli l '
- krijgt het dorp"hoofd f 0.50 il f 0.05 per b st (afdeeliul-!"
o m dang) ' krijgen d( rp. hoofd en dorp~, brij"er h (lragen
,'Rn f 1 u f 0.25 (Garoetl; - krijgt het dorpsbo fll f 2 à f O. 5
dan wIl à 4 % "an de kOl pSOOl terw[jl in II eontrûleafd ling
,) Recognitio wogon
cOlJlu,iuio.

het bosolukkiugsree bt der dösn .

oot

,' lW

dl>

WEl T-JAVA

24

Mangoenredja som de dorp. schrij ve r bet geld krijgt in plaats
van het dorp,::ho.ofd (um eling Tasikmalaja).
_
11. Bij koop en erkoop van klein vee krijgt het dorpshoofd
f 0.50 à f 0.2n (controleat"deèlingen Bandoeng en Soreang) ; krijgen dor)) -hoofd en dorps chrijver bedr~en ,-an f 0.30 tot f 0.10
(eontrélleafdeeling Tjitjalengka en afdeelmg Garoet) ; krijgt
h t dor)) hoofd f 0.50 à, f 0.m~5 da11 wel 1 à 2 "/0 van de koopRom,
terwiil in de eontraleafdeeling Mangoenredja om de dorpschrijver het gem krijh>1 in plaat van het dorp hoofd (afcleeling
Ta ikmalaja).
12. Bij koop en verkoop van
n dogear krijgt het dorp hoofd
of 1.·0 à f 0.20 dan we1 { à 2 % van de koopsom (controleIlfdeelin'~ Rando ng,
n een aantal dë a's der controJeufde lingen
, oreang en Tasikmal aja) ; - krii"('n dorp hooftl en dorp chrijver
onderscheiden lijk 1 n t "/0 van de koop.-om (afel elÎJ1g Gäroet).
13. Bij koop eu verkoop van e u pranw krij b>1 het dorpshoofd
f 0.50 à f 0.25 (control afdeeling Bandoeng.
14. Bij g Irlleeuin~ vun de afde lin'" bank of bij aangaan van
kredi tverhand krijgt het dor)) hoofd ten 1100<rst 1 % van de
leensom contr61eafcle Jingen oreang f'n Tjitjal ngka).
15. Bij het ontvangen door een c1or))sgeno t van p -f.wi el
of aao"'et kenden brief krijf,>1 1) t dor])Elh fd ,-oor de legitimatie
of legali ati f 0.50 à f 0.10 (eontrû1eafde ling Sando Dg ) ; krijgen dorpshoofd en dOfJlR.Schrijver he<lragen all f 0.10 tot f 0.05
(afdeeling Garo t).
16. Bij de dien ·tneming ,-aD een dorl> 'g noot all! matroo of
al _oldaat krijgt het dorp 'hoofd f 1 à 0.75 (e ntr61eafdeeling
Bandoeng).
17. Bij tli n. tneming (van een rIO'1'!ó1"'enoot?) als mandoer op
, en ondem ming krijgt la t dorp hoofd f 5 à f 0.25 (controleard ling I:htndoeng).
18. Tk nl een clorp~ noot ('en contract "oor • Ilrnatra'R
o tkllBt, dan krijgt bet dor))sbo fd f 1 à f 0.75 (contröleafde ling
Bandoeng).
_
19. Bjj verhnizing "uu een dorpRgcnoot naar e n ander dorp
krijgt 11et r10rpllh ofd f 1.50 i\ f 0.05 (control afdeelin"'en Bandoeng
TllJlikmalaja en Man ...o nredja) ' - krijg n dorpshoofcl en dorpsr; hriiver heclrag n van f O.:l5 tot f 0.10 en
oms ook de toea
knmpoeng c n kl injgheid (ardeclin~ Garoet).
20. Gaat een dOTJltlgcJ1oot naar f kka dan kriigt het dorpshoofd f] à f 0.0f> (control afd Ijogen Hnndo ng n Tasikmalaja) ;
- "rijgen d rp boofd en dorp chrijver b dragen van f 1 tot f 0.50
(afll eling Garo t).
21. Bij hl't bouwen van en huis rdoor een dorpsgenoot1 krij rt
het dorp hoofd f 1 11 f 0.50 ( ontrOl afel IilJg Bando ng).
22. Hij de grootl' MohammedaamlCh ~ ten krijgen dorp boofd
'n keh1.\jan (bod ) bedragelI vun f 1.50 tot /'0.10 (controleafdeeling
Bandoeng); - krijgt h t dorp hoofd (van de dorpsgenooten] per .

.-
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persoou f 0.25 à f O.lO terwijl de dorp, schrijver geld krijgt van
zijn pauoekangs t ) (-Rfdeeling oemerlangl ' - vier keer ' 8 jaars
komt aan het dorpshoofcl npalladjat ' to teu h drage van f 0.20 it
f 0.05 van el.keu dë aman, tef\vijl de overige dorpsb estuur leden
slecht bedragen krijgen VRn de bewoners van hUll kampoeng
(contr6leafdeeling Tasikmalaja).
23. Bij het rapporteeren (en vieren ) lau een f, est of heilmaaltijd
krijgt bet dOI:p boofd f 1.50 à f 0.15 (coutr6leafdeeling Bauc10eng .
oenatan, hatamau enz. krijgen dorps- bij fee telijkheden al
hoofd en verdere dorp bestuur leden eetwaren (controleafc1eelin~
oreang en afdeeling · Garoet); krijgen dorpshoofd, amit n
toen kampoeng geld vari den kl einen man (controleafdeeling Tji-'
tjalengka) ' - krij!rt het dorp hoofd geld (afdeeJingen Tjiandjoer,
. oekah emi en Roemadang ; contr61eafdcelingen Taf'ikmalaja en
Bandjar) ; - krijo-en dorpRhoofd dorp 'chrij ver poen doch 2 ), amil,
oeloe de a en poeHRi de a g Idbec1ragen \-an f 0.25 tot f 0.05
(control afc1eeling !tiang oenredja i.
24. Bij het slachten van "'root \'ee krijgen d fj)shoofd , kebajan
leb~ en dOfjl schrijver bedragen vau f 1 tot f 0.10 (coutröleafdeeling
Baudoen"'l ; - krij gen dorpshoofd lebë, dorpsscltrij ve r en som
?ok andere beslullI"Sled en elk een stuk vl ee eh, tenzij het ~ Iacbtcll
geschiedt door e('n beroepi'< lachter (contrûleafdeeliu l' ~ rean g) '
- krijgt de amil f .20 Jl r tuk \'ee (eolllrûll.> aflle ling 'T'jitj alengka) ;
- krijgt het dorpshoofd en stuk vleeseh (afde('ling Roemedang) ; krijgen, doch sI eht in geval van uoodsla ht, dorp"llOofd en
verdere dorp be tllursledell een stuk vleI.' eh (afde liu '" Garoet);
- krijgen dorpsho fd' en lehë dan wel dorp schrijver stukken
vlee!lelt (afdeeling Tasikm ahtj a}.
25. BÜ het slachten Vllll kl ein"
krijgen dorpshoofd lebë,
dorps8chrijver en sonlS ook andere h st IJ lil led n elk en ~ tllk
vlee eh, tenzij het slacbten geschiedt d oor en h ro p, s lachter
(contröleafdeeling orenlJg) ; krijgt de amil f 0.20 (control afdeeling Tjitjal ngka).
26. B~j O%"$t van twe de gewafisen krÜgt b t lorp hoofil ,. 0.50
à f 0.25 (contrOleafcl üng Baud eng) ; - kr\jgen dorjlsh ofd en
verdere dorflRbestuursleclen soms een. klein a~~'ndeel in den 0 h"1'Ot
( eontrûleafdeelin~ Roreang); krijgt het dorpsh fel , l % en d
toea kampoeDg t %
\'an de ophr nrrst (controleafde ling Tjitjaleugka) ; krijgt het dorp hoofd ,-all elk product (djao-oeng,
katjang, soeoek euz. ) ter waard VaJl f 10 à f 0.50 (nfdeelin'"
~oekaboemi); krijgt het dorp h ofd e n ged lt van d en oogst
naar welnemen vau deu oog!ltbezitt \' tafd ling ~ oe \II c1ang ; krÜgt het dorn"hoofd een hoeveelh id ter waarde nlll f O.
à
f 0.20 (afdeeling Garoet)· krijgt h t dorp!lhoofd f 0.25 i\ f 0.1
(contrölcafde \ing Bftndjar, afdeelillg Tn..üklllalnj al.
') Zio beneden onde,' 29, blz. 26. ·oo~ van d e 60mmis aie.
,) Wie is dal hier? een gebuohlshoofd ? - NOO~ ,,!IJl de oom missie.
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27 . Bij b taling van d pitrah krUgt de lebë 30 % [van wat?]
en het dorpshoofd f ó il f 2, cu bU hetaling van de djakat krijgt
de I he 10 % [van d n 0021lt?) en het dorp hoofd f 5 à f 3
(eontröleafd cling Bal1lloeng).
2 . Het verplichte b werken door de dorp genooten van ambt velden n woonerf trekt zich uit tot dorp lJOofd en dorps chrUv r
(afc1eeling oem clang).
29. Dorp. schrUver en v rdere ' JU deleden van het dorpshestuur
II bben eigen dien tplichtigen (in Tu ikmalaja chtcr de ami! of
leh- ni t), panoekaugs, die vrij zijn ·van verdere heeren- en dorpsdi n ten (niet echter van hoofdg ldbetaling) en die hun tnak
kuun en afkoopen tegen f 7.50 à f 5 per man per jaar (afdeeling
,oemedang, en contrölellfdeeling Tasikmalaja).
30. Pantj ën-geld krijhJi het dor(l!-lhoofd (coutröleafdeeling Rnndoeng ) ; - de afkoop om der palltjëndien ten loopt voor d v rehillend dorpen uiteen, cu wordt hU el ke dorp8hoofdverkiezing
n
h paaJd, afwi selend tu schen f 5 en f 1 per dienRtplichtiogekwet n in geld of in lJacli (afdeeling ~oemeclang) .
•
31. Wil lI et dorp 'hoofd zieh een huis bonwen, dan zijn' de
d O I'p~geno ote ll hem h hulpzaam, ook wel door aaJlVO I' en zelf"
I vcring van materialen, teg n genot alleen van eten en drinken
(contröl eafrleeling Bundocng) ; - dan komen d dorpsgenoot n
hU b urtre reliug uit t g~n genot van eteu e11 drinken (eontrûleafdeclin'"
oreUJlg af\leeling
oekabocmi) ; -hun verplichting str kt zich lut t t bouwen herIStel ,"au wonin'" van
dOI'p hoofd IJ dorp eh rij ver, en omvat d vel'!'trekking van material n (afd e1ing , oemedang) ; - dit zelfdè, doch zo nder leverin'~
van materialen geldt alle dorp be tuur I deu (eontröleafdeeling
Tasikmaluja).
,
32. V Ie in geld 0l'gegeven hedragen worden voldaan in producten ot' in etwarcn (contröleafde lin o. Bandoen"'). Bebalve de
hi erhov n '~e noemcle wis. elvalLi'~e inkom ten geniet in hoofdzl1ak
het dorpshoofd (en ook de overige dorpsbestullrsleden, inrIien hun
dit gelllkt) nog b~onderc voordeelen, nl. dool' 11 ticenen Vlm
rijpaarden of kan'ctj es van zijn dësaingezitenen, dool' het vrU eten
en drinken op kOflten van belung h hIJ ndcn Îlldien hij er op uit
is om diefl!liall en of andere zaken tot klaarheicl te hrengell, c. d.
(contröl afd eling Band en'-).
33. In ommi"'e dOr]Jen is h t gewoonte het dorpshoofd wegen '
g nd ' aan ambtsvelden toe t kenn n
n om geld van f 0.50 II
f 0.20 pel' persoon [per jaar), dan wel een gift vun teil floog t
1) hOi> n padi p I' baoe sawah (eontrûlcafdeeling 1'Mikmalaja).
34. D dorpSflehrij,er heet b urtelings djoeroetoeli dë a en
djoeroetoeli loerah , de goclsdicnstbeumbt lëbe en ami!.
35. Voor d afd.e ling 0 m !tang wordt - naa t dorpshoofd,
dorp!'! ebrijver, poeJiRi ..dësa, oeI oe oelo . def!3, en ami! of' lebë en poen(loell genoemd (zie boven onder 23), ecu kokolot (toea
kampoeng), cu een djagoa. alM [dorp hontvester?].
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OverzIcht van de w1 elvaJ\[~ lnkODl t n der dorphoofd n (koewoe) en der veJ'd r I den van het dorpsbe tuur In bet g we t (;herlbon I) (1917).

1. Bij civi I ,'or lering n 2), "'oegatan, wordt aan clen ko wo ,
al mede aan den dorp. ehrijver van i der partij, een gezalll lllijk
b drag betaald van f 0.:- 0 tot f 0.25, t e rwijl zij hovendi n au
d winn nCl Ilartij e n g lijk IJ drll-g oob-an • n, dat eeM r naar
gelang van h t b drag d r vonl rin g verhooO'(1 kan word n tot
en maximum van f 2.50 (contröl afcleeling Kandangh~l r
n
Indramajo -We t ).
2. Bij huwelijksaanzoek. nJoe ro hi S), wordt aan het dOI'p hoofd
,. 0.25 betaald (eontroJeafdeelin<> 1'10 mbon ).
3. Bij huwelÜks luiting wordt g Id IJ taald aan het dorp hoofd
(contrö lcafd eling Cheribon ) ; wordt f 0.75 tot f 0.2- hetaald
aun b et d orpshoofd (contróleaftle lin '" ,'indanglao
w "d 11
.g Idbedra.g n va.n f 0.2:- tot f 0.02* hetaald lUW dorp hoofd I b- ,
djoeroetoeli. n kebajan (contrûleafd cling Plo mhon) ; - word n
.... eldbedrag n van f 0.50 tot f 0.07t h taald aan koewoe n I b >,
M koe woe, djroetocli
n Lcbë, M koewo, djoeroetocli c n
ngabibi ol ) Of aan kocw , djroctocl~, ngabihi loerah 4) I bpo lisi cn rak aboemi 6 ) (contra) afdccling Koeniugan ) ' - word n
g Idbedragen van f 1 tot f 0.25 h('taald aan de gezamen lijl e
dorp bestuur. leden als de vrouw uit de eig n clë a i.
n van
f 5 tot f 0.25 als zij nit en anel.. d ë a is ~ ontrûlenfd elinO'
lndramajoe); - word n g ld bl!drng n "an f 5 tot f 1 h taald
aan de gezamenlijke dorp_b tuur led n als de vrouw maagd i
n de man uit een aud re dë. a, ('11 van f 1 tot f 0.50 ah; (1
vrOllw een ""esc heiden \TOUW of we(luwe is tcrw\jl d
lebë altijd
fO.25 krij rt (contröleafd Iing KatHLnngllnoer n lndrru)1ajoe-West )·
worden geldbedrag n van f 0.50 t t f 0.01 h taald aan all
of de mee!"te clorp;-,bel<tuursl den ( ontröleafde linO' l a(~ja l e n g ka) ;
wOl'den g Idbedrag n van f 0.75 tot f 0.0- IJ taald aan cl n
ko woe en cu f meer and re dOl'P be -tnur 1 cl 11 ( " Ie ni tali e,
dorp n der eonl,roleafclecJiug Radjagalo 11 ). _
4. rn"'eval e n maag<l o ,·crspel pi egt 11 z,,'ullgcr wordt. t rw\jl
d e Illan verplie ht i:- (wordt?) haar t trouwe n krijgen cl gzamenl!jke dorp. b ~ tuur 1 cl n f 0.2- eonfröleafd Iing Kundlln<rbaoer en Indramajoe-W t ).
5 . Bij bet taxeeren van inboedel bij hll\velijk krÜ "'en d ge-

n; -

') COQ~roleafdoelingen , die sinds 191 in "erbaod met de ontvoogding zijn
opgeheven, worden, ut verband Illet den vorm. der ontvangen opp:"ven. hi 'r
nog jtenoemd. - 'Noot van de commissie.
') Voorbeeld van nog bestaande civiele dorpsre htspronk . 'oot \ ' 1\.l1 de
commis.io.
.
al Va.n 8oeroeb. betel blad; vgl. meminang in Ad"trechtbundel VI, blz. 2,
en Adatreebtbllndel X, blz. 35 • n ~ 5. - Noot V8n de commipsie.
' ) Wie ie dat bier? - Koot van de comlllÎ s ie .
• ) Wie is da~ "-ier? Oen dorps"-eemraad? - Noo~ van de commis8sie.
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zamenJijke dorpsbestnnrsleden f 1 à. f 0.50 (eontröleafdeeling
KandanO'haoer en Indrama.joe-We t).
6. Bij bet rapporteer n v,tll cle geboorte van een kind krijgt
de djoeroetoelis f 0.05 à. f 0.10 (cont"öleafdeeling Ploembon).
7. Bij huwelijksontbinding wordt geld betaald aan het dor~)s 
hoofd (contröle<1fdeeling Cheribon) j - wordt f 0.35 à f 0.10 betaald aan het dorp ·hoof(!. (eontröleafdeeling Sindanglaoet) ; worden geldbedragen van f 0.25 tot f 0.02 5 beta..'l.ld aan dorpshoofd, lehë, djoeroetoelis en kebajan (eontröleafdeeling Ploembon);
- wQrden geldbedragen van f 0.25 tot f 0.07 6 betaald aan koewoc _
en lebë, Of aan koewoc, djroetoeli en lebë, Of aan koewoe,
djroetoelis en ngahihi Icontröleafdeeling Koeningan, behalve het
di triet Tjiawigebang) j - wordt f 0.50 tot f 0.25 betaald aall de
gezamelllijke dorpsbe tUllrsledell (contr61cafdeeling Indramajoe) ;
- -worrlt f 0.25 betaald aan den lebë (contr6leafcleelillg Kalldanghuoer en lndramajoe-West) ; - wordt f 0.25 tot f 0.02 5 betaald
aan koewoe en djroctoelis, naast een I'oortgelijk bedrag veelal"
aan den lebë en IlRast een kleinigheid soms aau een paar andere
dorpsbcstuUfsleden (contrûleafdceling Madjalengka) ; worden
"'eldhec\ragen van f 0.75 tot f 0.05 heta.1ld aan den koewoe en
eCIl of meer andere dor]1sl'le~tul1rl'leden (vele, niet alle dorpen (lel'
eo ntr61eafeleeling Radjagaloell ).
8. Bij verzoening van gescheiden echtgenooten (herroeping van
"erstootin g?) krijgt het llorpshoofd f 0.35 à f 0.10 (enkele dorpen
der contröl e<1fdeeling . indan"'laoetl.
9. Bij het tot bijzit (goendik) nemen van een vrouw uit het
dorp door een vreemden oOl'terling of een Europeaan krijgt het
dorpshoofd dier vrouw f 2.50 (enkele dorpen der eontrölcafdeeling Rindanglaoet ; - worden geldhedrageu van t' 1 tot f 0.07
hetaald aan all dOT})sh tuurl<leclen (di trieten Loerabgoeng en
~jiawigebang der contrûlc~ûdeeling Koeningan ) ; wori:lt f 12 à
I' 10 betaald aan de gezamenlijke dorpsbestullrsleden (eontröleafde Iing ' Indramajoe).
10. Bij bet taxeeren van elen boedel hij overlijden krijgen de
gezamenlijke cloT}) bestuUfflleden f 1 ft f 0.50 (controleafdeeling
Kandanghaoer en Indramajoe-West).
1 J. Bij boedelscheiding (\-crdeeHnl\' van erfeni.'lsen) wordt. geld
betaald aan het dorv hoofd (c1ifltrict Mandirantjsll, contrûleafdceling
Ir ri bon) ; - wordt I' 1 à I' 0.25 aan het dorpKhoofcl betaald of,
in enk Ie dë a ' ~ , 10 010 van den boedel aan hem afgestaan (contri3leafdl'cling inthlnglaoetl ; - wonten g Idbedr~en vau f O.f>O
tot 0.12 5 betaald aan dorpRhoofd, djo_eroeto HR ell gezamenlijke
overige c10r)lilheRtuur. leden (contrOleafcleelin .... Ploemhon) ; - worelen
gelrlhcc!ragrll van f 0.65 tot f 0.01 hetaald Mn eenige c!orpRhestuur I den (vele, lang nirt allr. dorpen del' contröleafdeeling
Madjalellgka).
12. Bij het 8nijden van alang-alang door een niet-doT}lflgenoot krijgen de gezamenlijke c1orvsbestl1l1rslcden een geld-
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bedrag 1) van f 0.25 (conlTol eafdeelin o- Kan dan gIl a er en IndraIDajoe-West ).
13. Bij toelating op den weidegrond der dë a van karbouw en
uit een andere dësa. wordt per karbouw een geldbedrag 1) van
f 0.12 5 tot f 0.06 betaald aan dorp hoofd, dj oerocto Ii cn ... zamenlijke o,'erige dorp be Illllrsledcn (eontroleafd ling 1:'loeUlbon).
14. Bij het ter v rzorging aann men van vee uit een ander
dë,.a wordt geld 2) betaald aan het dor]lshoofd (een paar dorpen
der conIT61eafdeeiing herillon ).
15. Bij toelating 0Jl h t trand del' dë a va n I)rauwen [,die
elders thuiahooren ?,] wordt aan koewoe, djoeroet li en ""ezamenlijke overige dorp be tnnr~lede n en totaalbedrag 2) VRn f 0.50
betaald ( tranddoTp Rand gan, onderdl trict Ligoeng, llistriet Djatiwangi, contral afd clio'" RadjagaLoeh ).
16. Bij grondverhuul" aan Europ auen 2 ) wordt "'eld betaald
aan h I d01"]),.h oofd (en aantal dorpen der eonlToleafd eling
Cheribon) ' - krijgt het dorp ho fd f 1 à f 0.25 (enkele dorpeu
der eontral afdeeling indanglao t . - worden g ldbedrag n van
f 0.50 tol f 0.05 betaald atln dorpHhoofd, I bë, djoe.roetoeli , kliwon S )
cn gezamenl!jke overige (loT],,.b stuursleden ( ntröle<\fd ling
Ploembon ) ' - wordt I' 2.50 betaàlcl aan d n ko wo (districten
Koeningan en Tjiawigebang d r contToleafdeelin"" Koeninorun ) '
- word n '" Idbedragen van f 2.50 tot f 0.02 betaald aan oOllllige
dorpabestuursl den (enk Ie dorpen dcr eontroleafdceling Madja.
lengka).
17. B!j verkoop van indivi(luecl bOllwyeld u of wooner\' n
("jaaa-gronden" ) wordt..,. Iel betaald aan bet clorp hoofd (conITol afdeeling Ch rib n) ' - krij gt h t dorp 'boofd f 1.50 ~l f 0.25
(de ruee te dorpen der c ntrol afd \iJlg f\indanglao t) · - worden
geldbeclragen van f 0.50 tot f 0.05 b taahl aan dorpsh ofd, lebë,
djocroetoelis kliwon en "'ezaru n lijke v rige dorp bc"luur led n
(contrölcafdeeJing Ploem.bou )· - word u geld bedra"'cn "an f 1 tot
f 0.03 betaald aan alle dorpRbestuur.!1 d n (cti. trietell Koeningan.
Loerabgoeng n Tjhtwigeban'" der co ntrO l eafdee lin (~ K ocningan ) ;
- \vorclt f 5 it, f 1 hetaald i\.an de gezlllll ' I1I[jk dorp b 8hmrsl d 11 ,
,, ~erek end van I' 100" . ) (co ntroleafd Hn p; Indrnmajoc) ; - wordt
f 5 à f 0.50 betaald aan d gezamen lijk dorp b utunrsl den (eontrûleafllecling Kan clangbaoer n lmlramaj e-\\re t ) ; word 11
geldb dragen VUil f 1 tot f 0.02 betaald aan alle f cl me ste
dorp b ,.tuursleden (cl me fll d orp 11 der eontrölenfd el in,; MadjaJengku ); - worden geldb drIlgen van f 0.50 tot somtijds e n
betlrng per baoe betaald uun IlJle dorp bestuursleden (eontrölcnfdeeling Radjagaloeb )'
I) Recognitie wElg<la s b et b eschikkingsr chtdor dè .... - Noot "an dOl'omrnissie.
' ) Reeogaitie wegeas beschikkingerooht" or rewun mtie \' 00" w rhnnw heden.
of b e ide? - Noot VRO de commiasiA.
") Wio ia dat bi r? - Noot voo d commis.i .
0) Wil dit EeltRCO d at .b~t en kel geldt VOor grond,," . welker wl\&rdl' r tOO
of meer ia? - No"t vaa d e ('ommi.8i".
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18. Bij verpanding van bouwvelden krijgt flet dorp hoofd f 1.50
à f 0.25 ( ollltijd in de contröleafdeeling indnnglaoet) ; - kr.ijgen
hU houwv ldcn gen-kent! van f' 100 I ), de gezaOlenUjk dorpsbe 'tuurfMden f 5 . à f 1 (eontroleafdeeling' Indra11lajoe) ' - krijgen
de gezflm eulUke dorp ue tuursleden f 1 à f 0.50 (controleafdeeling

Kandall{!'haoer en lndralllajoe-We t).
19. BU verkoop van huizen wordt geld betnaJd :lan het dorp!'hoofd (een aantal dorpen der cOlltröleafdeeling Cheribon ) ; krUgt h t dorp hoofd f 10 i~ f 0.26, naar gelang van de waarde
d r verkocht woning, of in sommige dorp n, 10 %
van d
koopsom (eontrûleafdeeling
indanglaoet) ; worden geJdudra"'en vnn f 0.50 tot f 0.05 betaald aan dorp hoofd, djoeroetoelis kliwon en gezamenlijke onri' dorp he tUllrsledell., indien
d verkoop ge;:;chicdt l'ij on d crh nnd~e be of notari cle akte (eontröleafdeeling Ploembon )' - word n geldbedragen van f 1 tot
f 0.02 6 b taald aan all Ilorp. be tnur. leden (districten Koening8n,
L oent hgoeng en Tjinwigebang der controlcnfdeeling Koeninglln) ;
- wordt f 10 à f 0.50 b taald aan dc gezamlmlijke dor)J bestuur leden (contröl llfdeeling Jndramajoe) ; - wordt f 5 it f 0.50 b taald aan de gczam n1ltke dorp b tnur. leden (eontr61eafdeeling
Kancla nghaoe"
n Indramajoe-'Y t) ; word II g ldb dragen
van f 0.25 tot f 0.02 5 betaald tUlIl enige dorpsbestuursleden,
indien d verkoOl) ond rsband ge clti dt in één dorp ook indien
zij blt notaricele akte'" . chi dt (di triet Madjalcn -ka en misscllien
onderdi triet ~j ikitljing contr'leafdeeling Madjalerwka) ; - worden
n-eldlJedragell van f 1 tot f 0.05 betaald aan e n of meer dorpshe tUl1Tsl den (een aantal dorpen der control afdeeling Radjagnloeh).
20. Bij verkoop van groot vee wordt geld betaald aan het
dorp hoofd of, in enkele dorpen, aan d andere dorpsbe tunrsleden
krijgt bet dorpsboofd f 1.50 à
(eontrolcafdeeling herib1>n ) ; f 0.35 (eon troleafde ling , inclanglao t) ; - worden poeldbedralten
van f 0.50 tot f 0.05 l> taald aan dorp hoofd, lebë, djoeroetoelis,
kliwon en gezamen lijk c overi - dorp bI.' tuur I den ( ontr61eafdeeling
PJocOlbon ) ; worden geldbedragen vall f 0.50 tot f 0.08 betaa ld aan alle of nkeJe dorp~he8tuursled n (vele dorpen der eOlltrol afdeeling Koeningan ) ; - krij g n de gezamenlijke dorp be:
tuur led n f 2 à f 1 (controleafdeeling Indramaj o ) ; - krij ...en
de g zamenlijke dorp b ~tu or led II f 1 à f 0.50 (coutroleafdeelin no
Kandanghaoer en Indramajoe-We t) ; - worden geldl>edragen vau
f 0.50 en mind r betaald aan koewoe, lljroetoelis en gezamcnlijke
overige dorp b tUllrsleden (eontr6leafdeeling Radjagalo h).
21. Bij huur r n verhuur nln karbouw II krij h'l het dorp hoofd
f 0.50 IJ. f 0.25 (con trol afd Iing Plo >lllbon).
22. Bij het b.. n"'cn van karbouwen naar een and r dorp om
daar t worden g weid worden geld bedragen vun f 0.50 - tot
,) Wil dit "eggen, dIL. bet enkel geldt voor gronde n , welker waarde ( lIl0
of meor ia? - Noot vnn de commi •• ie.
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f 0.12 5 b tuuld <laD.d rp boofd djo ro toclis n g zamenlijk
overig dorp b stuursi den (contröleafd ling Ploembon ).
23. Hij ko p en verkoop van klein \'
krij!!t d djo roetoelis
f 0.10 (controleafdec\ing Ploembon)i - krijgen Ü g zamenlijke
dorpsbe.stuul'sl den f 0.10 à f 0.05 (contrûleafdeeling lndraruaj e) ;
krijgt d djroetoelü. f 0.25 à f 0.05 (ecu aantal dorpen a r
eontrölellfde lin'" Rlldja""lllo h).
24. Bli koop en verkool' van een dogear worden .,. Idbedragcu
van f 0.50 tot f 0.05 b taald aan dorpshoofd, I. -bë djoero toclis,
kliwou cu g zamenllike overige tlorpsbestllursleden (PI mhon ).
25. Bij koop en ,. rko p van prauw n w relt- g Id betllald a~U1
het dorp hoofd (enkele d rpen der contröleafd elino- beribou ) :
- krijgt h t dorp_boofd f 1 iL f 0.25 (e nio-e stranddorpen van
het onderdistrict G bang Hilir, di tri t ' L 08al'i, contröl afdeeLin ....
_ illdanglaoet).
26. Bij koop en v rkoop van e 11 "'am lan, .,"erekend van
f 100" 1), krijgen de rezamelllijk d rp be tuursi d n f 5 à f 1
(eontröleafd elin O' Indramajo ).
27. Bli \' rpanding van klapperbo Ol 11 krijgt b t dorpshoofd
f 0.50 à f 0.10 (enkel dorpeu der eontröleafdeelin .... ' indanglao ot).
28. Bij het opmakeu van een akte van gc\(U eoing krijgen dr
gezamenlijk (lorp!>bestuur led n f 1 11 f 0.25 (contr6leafde liD Olndramajo ).
29. Bij dien Rtn emiu'" " 11Il een dorpsgenoot al matroo of al..
oldaat krijgt 11et d rp ' hoofd f 2.50 à f 1 IeontrOleafd eling
, indunglaoet)· - worcleno-eldb dra""en van f 0.50 tot f 0.05 betaald aan dorp h fd, dj'oerocto li kliwon en gezam nlijk overi ..dorp b tuur, 1 d u contröl afdecling 1'1 mbon ).
30. Bij ,'crhuizing DRar een and re kamp U"" van b tz Ifde dOrt>
worden
Idb dragen VUD f 0.35 tot f 0.15 betaald aan dol'J) ho fd djoer to lis eu ('ezalllen lij k r ovcrig dorpRb st Illlr leden
(contr6leafd elin Plo mbon ).
3 L. Bij v rhllizing nuar
u ander dorp krijct IJ t dorp ho fd
[vl\n h t
rst dorp ?) r 0.25 à r 0.10 ( n aantal dorpen der
eontrOleufd elilIg
indau n-Il t) ; wor(lcn g ·Idt flrag- n ,'aÎl
f 0.35 tot f 0.15 betaa ld a.~Ul dorp hoofd, 'djo roeto Ii, en g zamelllljke overig dorpsb tuur lcd II (eontrOl afd e lingPlo mb n);
- krijgen do g zamenlijk dorp be tuur 'l cIrn f 1 à r 0.25 ( n,
trOl afde ling lucimmajoe) ' krij g u (I gezllmenlijkr dorJl~ 
be tuursi den f 1 à f 0.50 (e ntröleafd liu o- Kandang haoer cn
Indramajoe-West),
32. Gaat en dorpsgenoot uaar M kka dan worden go Idb <Ira'" n
VUil f 0.50 tot f 0.05 betaald aan dorp hoofd , c1joer
t eli. , kliwon
v rige dorp, \) tnursled 11 (eoutrûlrnflleeliu nen g zamenlijke
Plo mbon ) ; - dan krijgt ti ko woe f 0. 5 (dë, a - of kota? Kocningan ) of alle dorpsb tuurcledell g Illh dra,!!' n nln f 0,50
0'

') Wil dit aeggen, dat bet enkel g ldt voor Gnm lnns. welker wnArde f 1(10
of moer i8? - Noot vaD de commissie.
_
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tot f 0.03 (district Tjiawigebang der eontrol ..fdeeling Koeningan)j
- elan krijgen de gezamenlijke dorp bestuursleden f 2 il f 1
(controlcafdceling lndramajoe).
33. Bij yerplaatsing (meeneming ?) "an een bnis naar een ander
dorp krijgen de gezamenlijke dorpsbestullrsleden [van het eerste
dorp?] f 4 à f 1 (contrölcafdeeling lndramajoe).
34. Bij het omkappen van djatiboomen, staande op woonerven,
wordt geld betaa1cl aan bet dorpshoofd (een paar dorpen der controleafdeeling Cheribon ) j - krijgt het dorpshoofd f 0.25 à f 0.10
per boom (eontroleafdeeling indanglaoet) j krjjgen de gezamenlijke dorpsbestuursleden f 1 ~t f 0.50 (eontroleafdeeling lndramajoe).
35. Bjj het bouweu van een huis worden geldbedragen van
f 0.50 tot f 0.10 betaal aan dorpshoofd, djoeroetoelis en gezamenLijke overige dorp bestuursleden (eontroleafdeeling Ploembon)j
- krijgeu de gezam nlijke dorpspestuursleden f 1.50 à f 1 (eontr('jleafdeeling ludramajoe) ; - worden geldbedragen betaald aan
alle of enkele dOïp"hestunrsleden (zeer enkele dorpen der contröleafdeeling Ploembon).
36. Bij het steen bakken wordt geld betaald aan h t dorpshoofd (onderelistriet Kedawoeng, diRtrict Cheribon, eontr61eafdeeling
Clleribon ).
37. Bij het rapJlorteeren van een fee t wordt geld betaald aan
het dorp hoofd (ele meeste dorpen der controleafeleeling Cheribon );
- wordt f 1.50 à f 0.25 betaald aan het dorpsllOofd, indien de
gamelan er bespeeld wordt (,-ele dorpe~ der eontroleafdeeling
indanglaoet); - worden geJclbedragen van f 0.50 tot f 0.10
betaald aan dorp hoofd, djoeroetoelis, kliwon, kerJala poelisi en
gezamenlijke overig dorp be-tunrsledeu (contrûleafdeeling Ploembon) ; - worden geldbedragen van f 0.50 tot f 0.03 betaalcl aan
alle dorpsbe tllursleden (districten K06ningan en Tjiawigebang
der coutröleafdeeling Ko ningan) j krijgen de gezamenlijke
dorpsbestuurders f 0.50 à f 0.05 (eontroleafdceling In dramaj oe) j
- krijgt de koewoe een kleinigheid ter wnarde vau f 0.25 (contrûleafdeeling Kanda))<rhaoer en Illclrama:ioe-West).
38. Bij het slacM D van groot vee krjjgt het dorpshoofd geld
of elders, eeu stuk vlee eh (controleafdeeling Cheribon) ; - krijgt
het dorpshoofd hetzij f 1.50 à f 0.25, hetzij een kati vleeseh of
de ton" dan wel deu kop vau het geslachte beest, en zulks zoowel
waunccr er ge lacht is ten behoeve van de markt als wanneer
er geslaeht i voor eigen gebruik (controleafdeeling indanglaoet)j
- worden geldbedragen van f 1 tot f 0.05 betaald aan dorpshoofd,
lebë, djoeroetoelis, kliwou en gezamenlijke overige dorp bestuursleden (controleafdeeling Ploembon) ; - worden geldbedragen van
van f 1 tot f 0.10 betaald aan alle dorpsbestullrsleden (districten
Koeningan en Kadoegedé der eontröleafdeeling Koeningan) ; krjjgen de gezumenlijke dOfJlShestnllrsledell f 1.50 it f 0.25 (conkrijgen de gezamenlijke dorpstroleafdeeling Indralllajoe) ; -
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be tunrsledeu een stuk vlee eb tel' waard van f 0.50 tl f 0.25,
terwijl de lebë bet nekstuk krijgt (contr6leafdeeling Kandanghao r
en IndramaJoe-We t ).
39. Bij 11 et laeht.en van klein v e worden geldbedragen van
f 0.40 tot f 0.05 betaald aan lebë, djo Toetoeli
n <>"ezamenlijke
overige dorpsbestuur leden (contr61eafdcelinO" Plo mbolÎ) j - krijgt
de lebë bet vel (controleaftleeling Kandangb<tOer en IndramajoWest). .
40. Bij betaling van de pitl'ab krijgt het dorp hoofd f 5 ä f 2.50
(controleafdeeling Sindanglaoet) · - bij betaling van de djakat
krijgt llet dorpshoofd betzij van 25 kati tot 1 datjin rijst per
baoe betzÜ f 5 ä f 2.50 (enkele per onen in enkele dorpen der
eontr61eafdeeling SindanO"laoet).
41. Al . pantjën-o-eld krijgt bet dorp boofd een geldbedrag
(district Mandirantjan ell onderdistricten Kedawo ng Kangrak an
el) Kapetakan di tri et beribon, eontröleafdeeling heriboll).
42. Het v rpliehte b 'v rken, beplanten en oog-sten van d
ambtsvelden ( awáh kaloenggoehuu ) van den koewoe dool' d e
werkbare mannen, VTomven en mei de - di daarvoor twe
keer d.a ag
ten krijgen - sluit h t r cht van den koewo in
om van de karbonwb zitt 'I' ' ochten(l" de lmtfel te vord ren voor
het ploegen 11 eggen (contröleafdecling Kandanghaoer en lndramll:loe-We t).
43. In de eonb'öleafd l'ling lodramajo geldt als voet ,an v 1'deeling: voor dell ko wo 1 j voor d n de aschrij\'cr l' voor
de overige tlë abestuUl'8Icden 1-- De dë$a Madjakerta onderdistrict
en di trict KarangampeJ) maakt hier p een uitzondering' de
verdeeling i daar allO volct: .00 1' den ko woe t; voor den d- su. cbrij"er ~ j VOOI" de overige dësabcstuursleel n i. Ont.angt ecn
dësa lechts f 0.10 of mimI 1", chm word n van dat g lel gewoonlijk
eetwaren gekocht, welke vcrvolgens door de dt!sab tuur~ l cden "czameulijk in de balë d ë:a"'c t n worden.
44. In de ontroleaf<leeling Kandallghaoer cn Indramajoe-\Ve. t
is de verdeelin fr aldu : voor den koewo i, voor deu a ësê1Schrijvcr t,
voor de overige dësabe 'tuur leden
lil het cli. triet Loerab"'ocng der contrölcafdeeling Ko ningan
deelt de raksaboemi nooit ll1 •
45. In Madjalen"'ka be ft men - behalve koewoe, rljroetocJi
(een of twee) en I b- - uog fuuctiolll\nri .1\ genaamd loern h
raksaboemi ngalambang, ngoetjap gawê, kapal~1 poeH i ]lo IH
en IJgabihi.
46. In h t Indologenblad van 15 Maart 1913 hlz. 17
177.
venllelclt N. W. Y. ll. de "01"" nel adatillkoUl telJ voor hcrihon:
,,1. Pam dol ambong.
a. De vrouw, die trouwt met een man lIit c n ander <1 . a
en zoodocnde dus haar dorp \' 'daat b taalt al z1j en mUilgtl
is f 4.- , en zoo zij
n wetluw is f 1.uI" f 1.50.
b. \Vauneèr iemand verhIli I naar eell and re desa en zijn huis
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meeneemt betaalt bij f 4.-, en als hij zijn hl"lis niet meeneemt f L Il. Wang penaksi.
Wie zijn bui verkoopt aan een dOll)f';genoot betaalt 5 ':/0 van
de " rkoopsom aan getuigengeld.
Verkoopt bij bet aan iemand uit eeu andere desa dan 10 %.
Hetzelfde gebeurt bij ,-erkoop ,Tau vee, sawalI's, ervcn, tuinen en
ander gronden, en eycneen. bH het verpanden van sawah's en
andere gronden.
m. Sambatan.
Wanneer de tijd der sawnb-bewerking i nangebroken mag de
koewoe alle werkbare maunen gedurende 1 dag oproepen om
zjjn velden te bewerken, en voor bet uitplanten "an de padi
alle VTouwen eveneens gedurende 1 da"".
Hij is echter verplicht hun 2 maal eten en 1 maal een versna1lering (djab er) te geven.
rvo Njoembang. Geeft de koewoe een feest, dan brengen de
dorpelingen ver chillende eetwaren tot een hedrag vnn ten
hoogste f 0.50.
V . • orogan. Geeft één van de d salieden een fee t, dan brengt
bij een gedeelte van de eetwaren naar den koewoe tot een bedrag
VRn f 0.50.
VL GeO"anting. AI iemand een koe of karbouw slacht, dan
staat hij een stuk vleeseh af aan den koewoe tot een hcdrag
van f 0.25.
VII. Goegatan. Roept men de betilis!'Iing in van bet dorp.hestuur ver bet een en ander geschil, dan betalen beille partiicn
een kwartj e, tenvijl degene die bet \\;nt er 110g 5 % "an het
bedrag, waarover het gescbjl loopt, bijbetaalt. .
VID. Lamar desa. Ter geleg nheid van een bruiloft zendt men
een ge ehenk in den vorm van I ckkeru ij en aan het dorp bestuur.
Is de hruid een tna~d , dan is de waarde er van hoogl'ltens
f 1.- . Ti; het een weduwe, dan tot een maximum van f 0.50.
En zoo zijn er DOg enkel adat-desa, die inkomsten aan het
dorp beRtuur verHchaJfen, doch dezc kom en niet zoo algemeen
yoor, zoodatzij hier dan ook gcvoegelijk achterwege kUDnen blijven."

