SERIE B.
WEST-J A V A.
OUDE RECHTSPRAAK IN TJERBO)/ (1919).
Ontleend aan een bijd rage van J. M . van Gijs in: Jaarverslag van den
topographisehen dienst in Ncderlandseh-Indië over 191 ,veertiendejaargnng.
1919, blz. 152.

Een ander overblijfsel uit (den tijd van Soenan Goenoeng Djati ,
c.len grondvester ~van d€'ll Mobammedaanscheu godsdienst in TjerlJop
wiens hoog\'ereerd e begra:afpla~l.ts niet \"el' nUl cl
hoofdplaats
Tjerbon aan deu weg naaT Indramajo ligt,] is eeu gebouwtje,
staande tus cben den 2den en 3den muur der be"raafplaat van
het zuiden uit gerekenc.l. In dezen "balai pangadjaran" werd
recht gesproken 1 ) .
,) Een schetakaartje van het terrein der begraafplaats is gevoegd bij het
a. tikel van den heer Van Gils; op dat kaDrtje schij nt d at r echtsgebouwtje
.hale djadjar" te heete~~ Eeu a/beelding van de balaÎ is te vinden in
Van VoLlenhoven, Het adatrecht van N c d erla ndsch -Jndië. I, 191 , tegenover
blz. 72 •. Noot van de commissie.
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DORPSINRICHTING EN GRONDENRECRT IN TJERBON (1919).

I.
Ontleend aan een regeeringsrapport (1919).

De toestand van de groep der bouwgrond bezitters eischt nadere
beschouwing. Hoewel voorop kan worden ge teld, dat de afdeeling
een landbouw treek iR, moet daarbij teven na:n yoren worden
gebracht, dat van den grond slecht een deel in handen ,"an de
zg. sikeps of bouwgrondbezittende kerndorper is.
Volgens de opgaven... . i van de sawahs der afdeeling:
14 'i'o erfelijk individueel bezit,
22 'i'o ambtsveld
2t 010 dOT(Jsgrond (titisara),
61! % communaal bezit.
AJleen dit laatste deel, dnR nog geen i deel, is in handen
der sikep.
Van dit deel wordt een groote uitgestrektheid geregeld ,"erhllnrd aan Europeanen , Chineezen en Inlanders. Volgens de opgaven ..... bedróeg d(' Jlpervlakte nUl de verhuurde gronden in
de districten. indanglaoet e11 Losari ondcrscheidenlijk 35 en 60 1..,
van de de agronüen. Hoewel daarbij begrepen zijn de IUllbtsveldeu,
die voor bet groot te deel verhuurd zijn, knil men aannemen, dat
toch minstens gemiddeld ! van den grond verhuurd i8. In de
cOlltrllleafdeelingen Cheriboll en Ploembon i voor zoo,"er bekend
de toestand weinig beter en mell doet daarom goed de hier
aan de orde gestelde vraagstukken niet alleen ,'oor dc contrOleafdeeling indan""laoet, doch voor het geheele regentschap heribon
te behandelen.
Van de totalen bouwgrond aan sawahs in d llfdeeling wordt
UUI! ten hoogste 40 'i'o door de eikep zelf bewerkt. Dit percentage
i in werkelijkheid nog minder, omdat, zooals bekend, in ,"erschillende desa's een deel ("aak ± t ) van den grond als ngoc1ugan "
wordt afgczonderd voor de betaling van bchultingcn, terwijl ten
slotte nog wel ce nl! in de uesa vtlrplichtingen, b.L pnntjenplicbten,
worden afgekocht in grond.
Het beboeft nog wel nauwelijk.s vermelding, dllt al de niet
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tot deze 40 % hehoorende gronden: ja angronden, ambtsvelden,
verhuurde sikep-, godagan- en pantjengronden mis chien wel in
handen zijn van personen, die ergen sikep zijn, doch dat zij
toch onttrokken zijn aan het bezit van den eigen lij ken landbouwenden stand der normale sikeps.
De berekening van 40 0;0 i dan ook, zooals nit het bovenstaande blijkt, zeer ruim. DaarbU moet nog in acht genomen
wordcn, dat de toestanden in deze groote afdeeling plaat elijk
zeer knnnen verschillen en dat voor sommige desa's, ja voor
sommige streken, het percentage veel minder is. Inderdaad i in
tal van desa' de ikep als regel geen - zelfstandig landbouwer
meer en geeft zijn sikeps bap bern lechts het voordeel, dat hij
eenige huurpenningen kan ontvangen - gewoonlijk in voorschot en dat hU een voorkeurrecht heeft om op zijn eigen grond als
deel bouwer te w rken .
.... Op dezen woelenden, cbuivenden hodem staat cIc plaatselijke
inlandscbe rechtsgemeen hap, de desa. Het is waarlijk geen
wonder, dat, waar de basis zoo wéinig vast is, die rechtsgemeenschap minder goed gaat passen voor de maat chappij, waarvoor
zij bestaat.
'Vel verannerde in den loop der tijden ook de desainrichting.
Het GO\1Venlement greep in door de scbepping van (Ie vergadering
van "heerenclienstpLichtigen" di de macht in de de a over tal.
van zaken zou moeten krijgen. Het opleggen van den heerendienstplicht bad uiteraard ook invloed op den desadien tplicht, dns
op de plichten tegenover de desa. Daargelaten e Mer nog de
vraag, of de door het Gouvernement b werkte veranderingen wel
gewenscht moeten worden geacbt, is het duidelijk, dat b.v. bet
overbrengen van de macbt ml.ar de vergadering der kie gerechtigden practisch niet veel meer dau een doode letter i geweest.
Vergelijkt men thans de inkomsten der verschillende groepen
van desalieden met de verplichtingen, die op di groepen rn ten,
dan blijkt, dat het evenwicht dat be tond bii de vroegere tandenindeeling sik ps, erfbezitters, in,yon uden ,"erbr ken i.
Op de meest vermogende kla s der o-rondhunrders rusten geen
bijzondere la ten, d. w. z. aan het huren der gronden zijn 0- en
lasten verbonden.
Het zwaarste drukken d la ten op d
'ikep (on ver chillig
dus of zij huren of ui t), ook al geeft dat ikepscbap practi h
lecht~ minimàal voordeel. Rier ligt dan ook d
reden , dat in
meer dan één de a ,-ele sikep verklarelI g en bezwaar t hebben
tegen het af tand doeu van bun grond.
Ook het godagan telsel ten opzicht van de landrente viudt
zijn grond in cl onmacht der sikeps om zelf de la ten te dragen.
die op het grondaundeel rusten. H t komt bierop neer, dat men
een ( dik\Vijl~ ,·rij groot) de I ,'al1 den grond afstaat aan (feitelijk
do t beheeren door) lIet Be tuur, (lat dluU",' oor in d plaat vrijtelling van lasten geeft.
fge cheiden van bet nut dat deze
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hand Iwijze voor en gemakkelijke helrustinginning heeft en dat
bier buit n be ehouwing kan blijven beeft dit stelsel, dat, wel
echt Javaan!1eh gedacht is (men ngodagt" ook voor allerlei
aud re zaken nIs pantj endien ten, desauitgaven, cholen enz. en
de ambt velden zijn t n slotte ni t anders dan voor een bepaald
doel afge heiden gronden) het voordeel dat het den de aman
den hut van ,~oortdurende laudrenteaanmaningen bespaart. Dit
kan dus een prikk I tot verhuur van den grond wegnemen, en
inderdaad verkJaarde men in een paar .... godagan-desa' , dat
men den loe tand jui t op prijs stelde, omdat de instelling deze
go de werking .had g bad.
Daam enoyer t,o'utt dan natuurlijk, dat het godagan telsel de
mogelijkh id opent tot vèrgnand knoeierijen en dat het, zooals
de in Cheribon in ambtelijke tukken en ge prekken bijna tot
geme nplaa geworden term luidt "opyoedkundige waarde mi t",
daar het den 1andb uwer het b ef ontneemt, dat op zijn grond
de belastingplieht aan den Lande drukt.
Kenmerkend yoor de afdeeling Cheriboll zij n d zeer uitge trekte
ambt yeldcn. Het dorp be tuur n emt riallrdoor wel een zeer
hijzond r positie in. E nerlijds wordt wel een de zeer voordeeli.,. po iUe der d ahoofden in ,-erband gebracht met het feit,
dat jui t in Cheriboll de inland eh ambtenaren meer dan ergens
elders worden verleid om zich te laten omkoopen. Anderzijds
heeft d koewoe door ~iju groot grondbezit een abuormal macht
over h t de agrou<U)ezit. In de eerllte plaats doordat hij zelf gewend is aan grondtran actie , hetzij Ulet de fabrieken, hetzij met
Chinc ohc n inland 'che huurd TI! hetzij door ruiling bij VlU!te
anudeelen hetzij door zijn wijze vun verdeeling bij 108 e aandeelen,
cic grondr ehten der ik p te eb uden of te verzwakken.
Opvall nd is dat d pnrtic uli re lanclbunrder (zoowel uikerfabdkant '1'1 al polowidjo- hineezen) een abnormaal groot d el
van buu aanplant jui t Oll ""eb uurd ambtsvelden hebben. Bedenkt
men dat iu ommig de a' de ambts"eldenbc~itters in jaren,
z If niet verhuren , noell verhuren door te ruH u, dau blijkt
dat dez li eden ~ iteHjk <1 inkomst n vnn hun ambt velden krijgen
do r tUSFJch nkomst van de huurder (fabriek, hin
of inlander).
De v runderingen, welk zich voltr kken in d maat chappelijko
verbouding n van het gr udbezit, do n zich uiteraard ook gelden
in hel de ab tuur. D desahoofden en de a-" bestunr I don "
worden m er cn meer Of grootgrondhuurder Of armzalige met
chuJcl overladen grondbezitters. Noch het een no h het ander is
g wenscbt.
In bet we ten der afd eling bestaan in e n aantal desa's nog
raden van oudsten. In d twee de a's, beide in Ploembon, waar
ik dit naging, waren ook deze oudsten, zij het op bescheiden
ha.al, grond hllurder . Dit was te v nvaehten' daar waar een
raad anders zou zijn gewe t, zou hij alle beteekonis verloren
bebben.
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IT.
OnUeend aan partiauliere gegeven.• (L919).

Dat van oudsher in Cheribon ergerlijke agrarische mis tanden
bestonden, blÜkt uit het Eindre nmé, b.v. deel T, blz. 75.
Waar ik in het westen van het regentschap Cheribon raden
van oudRten aantrof, waren het raden van tien personen grondhezitters en afgetreden grondbezitters door elkaar. De raad vulde
zich zelf aan. Men kwam vrÜ geregeld bÜeen. De dë alicden
erkenden dezen raad als de eerste macht in de dë a. Onder de
grondbezitters waren ver ehillcnde vrij jonge per onen, die tellig
niet het noudste" van de dësa waren.
Nergens in 00 t- en Uddel-Juya (Proholinggo Pasoeroean,
oerabaja, Kediri, Madioen, Pekalongan en Tegal) vond ik den
nraad van oudsten" in zoo duideljjken vorm als hier in het westen
van het regentschap Cheribon. Dit stemt du niet overeen met
de gegeven, neergelegd in Van YollenLlOven, Het adatrecht van
Nederlandseh.lndië, I 1918, blz. 537 I ) en 709.
Ul.
Ontleend ...an een referaat in Kaloniale Studiën 3, 1919, blz. 288. De gpre·
lereerde med edeeling wordt op blz. 234 ..Idaar vermoed, ing<>fi,aven te zijl'
door de regeering.

Desa voor desa zal moeten worden uitgemaakt, 11etgeen da.."lr
in den zin der cOIlYersi [van conlmnnaal bezit met periodieke
verdeeling in communaal bezit lil et V3."te, lief t door degelijke
landbouwers genoten aandeelen] gebellren kan aan de hand van
het zoogenal\mdc de areeht 2 ). Zoo be taat b.v. voor sommige
desa's de gewoonte sJ, dat het de ahoofd voor iedere ,'erdeeling
zÜn eigen sikcp. ~ ) mag aauwÜzen. O"eral waar de adat iets
dergel!jks meebrengt i het voor de regeel; n<>" al heel gemakkelÜk
om de periodieke verdeeling om te zetten i11 va te aandeelen. Zij
is dan vrij de de 'agronden voor altUd te yerdeelen onder diegenen,
van wie zÜ meent eenig garanti te bezitten, dat zij vormen
zullen een kern van landbouwer s. Voor andere de a.' weer zal
het sikepreeht moeten worden afgekocht 5) n zij, wien de gronden
toegewezen worden, krügen dan vijf jaren tüd om diegenen, wie
de grond onttrokken i~, schadeloo te tellen .... Aan het recht,
een stnk grond te mogen bebOllwen zullen dan ook voortaan
verschiJlende verplichtingen verbonden moeten worden ....
' ) 53L? - Noot van de commissie.
' ) De volgende zinsneden geven lioht over de vrang, wiens schuld het 18,
da.t bet eohte dih ..r eoht van vroeger verb ... terd i. tot een •• oogon ....."d"
dësn.reaht van nu. - Noot vaD de commissie.
Il Gevolg \'Bn honderd jaar geaol met dan g "o lld op Ja.va, in opvolging
van willekeurip:e, elkaar te wet doende, e n het dësaroaht minaabtende wenken
en ·voo.rsobriften der centrale regeering? oot van de commissie.
'l De kerndorpers, afstammelingen van de oude dorpsstiabters. - Noot
van de commissie
..
") Een weuwe .tap op den in noot 8 ..angeduiden weg. - Noot van de commissie.
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FAMU,IERECHT (I 91 -1 92).

Van 7 Januari 1891 tot 22 December 1 92 heeft het Semarangsche dagblad
.De Locomotief" een reek8 .Brieven van een wedonc>-p neioen" geplaatst.
Voor zoover daarann gegevens ontleend zijn, die geheel Java betreffen, vindt
men ze beneden onder serie C. waarheen verwezen wordt. Alleen de speoiaal
Soondaache gegevens volgen h.ier. met vermelding telkens vaD den dagblad·
datum .

.... 8orn~ , ja dik wijl ziet men Javaan ch g broiken zelfs in
de Preanger of. oendasch g bruiken door Javanen oyernemen.
E n (·igenaardighcicl del' • oenclaneezen is, dat bij hen eene
inniger befr kkjno- tu eheu de vroedvrouw n d kran.mvrollw
he taat dan op Java. Terwijl de Javaan de ct 0 e koe n b aj i \'aak
voor h t er8t rept, wanneer de bllT n weeën b<'ginnen ge chicclt
dit bij d ,oendanee~ n gewoonlijk in de 7d JUaand der zwangcrchap. Kont n er.... ne bijzond r omstandigheden tu ebenbeide,
dan :; voelt de 0 ndanee. ch vrouw zich verJ)licht, aan de
ra r a dj i lIi zij in de z vende maand '" roepen heeft, getrouw
t· hlijl' 11; deze ,'rouw helpt haar bij het in orde br ngen
van allerl i, dat \'oor d hevalling \'ereischt wordt, neemt nu
en dan haren toe tand wam en . ch rijft haar geneesmiddel n of
lefreg len voor, en nadat de bevalling is aio-eloopen en de
par a dj i zich no'" 40 dag 'n met cl zorg voor moeder en kind
h dt belaHt, 11 rot d
c1ltgenoot zijn e vrouw met min of UJ r
pi 'ehtigh id uit d.e hand n dier \-ro dvrollw 0\' r, haar verg \>ing
\'fa'" nd YOor alle mo ilc die hij haar berokkende en voor all
t kortkomingcn, dje hij te haren opzichte begaan mocht hebhen
(17 Februari 1 91 ).
~( t de .... wek· 'Iametan I ) der • oeudaneezen [na de gellOort
van en kind] gaat altijrl h t helangrijke werk der naamgevinoU; Jjaard. Door
f namnll d n vad r wordt ple htig aan d
gasll.'n med rcd eld , dat het kind zóó en zóó beeten zal. Vooraf
i chtcr cl k uze "al1 cl n naam zorgvuldig overwogen.
Gelijk m 11 weet, ge~e ll cl Inlanders vaak zouderlinge nam n
' ) Ook tjookooran, d. i. scbering, genaamd ( 16 April 1891). do commis8ie.

Noot van
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aan hunne kinderen, ontleend aan de namen van allerlei voorwerpen, boomen, struiken enz. oms let men echter bij de va tstelling van den naam op het jaar de maand en den dag der
geboorte: zoo heeten dan bijv. een jongen, die in een jaar Dj é
in de maand oem. op Dond rdag (Kemis) geboren i Soeradji,
en een meisje onder dezelfde omstandighed~n aridjah. In de
maand Moatoed geboren, zon hetzelfde meisje Moedju·ah beet n. I )
Jongensnamen laat men veel op 0, man, min, meisjesnamen op
ah of em eindigen.
Een afgebeden kind, voor welks welzijn men zich bijzonder
bezorgd maakt, bijv. een, welks oudere broeders en zuster allen
jong gestorven zijn, of een eer~te zoon, die op eene geheele
reeks van dochter volgt, krijgt wel eens als middel om zijn
leven te beschermen, eenen leelijk of onheilspeJlend klinkenden
naam al Asoe (hond), Watoe (steen ), Wagé of Pahing (beide al
mrn gelukkig geldende pasarrlag n). I )
AI deze namen gelden aL kindernamen, en worden later bij
bet eerste huwelijk door de ouders in overleg met de schoonouders
veranderd. Pijaji's ge.cn hunnen kinderen tegenwoordig meest
Arabi che namen en veranderen die dan bU de bruiloft in Javaansehe 2), \lit de namen hunner ouder of voorouder samenge telde.
Daarentegen laten de santri's hunne kinderen den hij hen stceds
uit het Arabisch ontleenden kindernaam g durende het verdere
leven behouden. Bij vele desalieden blijft trouwenR de kindernaam
eveneens onveranderd maar dat ge chiedt dan uit onwetendheid
eu niet gelijk bij de I:1Rl1tri's uit minachtin"" voor de onderwetscbe adat (28 Maart 1891).
Vroeger prak ik reeds van de oel1da. clLe adat, dat op (len 40 ten
dag de vroedvrouw plechtig de knmnnTOuw w der aan haren echtgenoot opdraagt en kraamhe r en -vrouw haar vero-iffeni vragen. Bij
de Javanen gaat dit alles minder plechtig .... ( 16 April 1891 ).
Eene eigenaardige in telling moet ik nog yermelden, alvoren
van de voorbereidende bezigheden af tè i'ttappen, namelijk die der
blo'
of b é 1a' s. S} Zoowel bU Javanen als oendaneez n is
het algemeen gebnûkelijk, dat een gegoed persoon die zijnen
zoon laat besnijden, bij die gelege nh eid ecni ....e Illinder gegoed
jongens nit zijne familie of van zijne buren mede van die gelegenheid laat profiteeren, zoodat zÜ, die de middelen zoudcn
mi sen om feesten te bekostigen, (leel hehben aan bet feest \ ' 111]
hnnnen .besèherOler ... .
Bij cl
oendane zen .... worden met den naam van b . I a hanen
of kippen aangeduid, die men hij d hesnijd nis slacht. Telkens al ..
namelijk een jongen besneden wordt slacht men bij h en op het7. Irde
moment in de nabijheid "all dien knaap een hoen (4 faart 1 92).
I) Bij Soendaneezen zouden dit welli oht min of meer gewijzigde namen zijn .

-

Noot van de oommissie.
Noot van de commiss ie.
,) Bête is VMl dev.e twee de Soendasolle naam . -

t) Hier : Soendasohe. -

Noot van de oommissie .
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.... de besnijder .... , die .... bij de Soendaneezen bèngkong
he t. . .. Het bloed wordt opgevan"'en in een klein kommetje,
dat hij voornamc ti cl 11 van zilver pleegt te zijn cn aan nen
[besuijdel'] wordt geschonken. Dezc ontvangt vorder Ie hruikbar
bestnnddeelol1 van cic \'Toe ....er genoemde arlj é n I) eu eene
Idelijk b loonin~ die men ti n di b 2) noemt. De oen<laneez n
.. .. geven den b nijder o.ok voor elke operati een mesje, welk
gesel! uk p eu adj e m heet· deze nscherping" hoopt men dat van
g'ul1Rtigell invloed zal zijn bp de I'Icherpte van het ver tand der
longen .
. . . . Tot voor korten tijd kon men de besnijdenis, behalve al
de opname in de Mohammedaansche gemeente, nog beschouwen
al intreding in den mannelijken staat. Dit laatste karakter verlie t zij natuurlijk lDeer en meer, daar men den leeftijd allengs
vervroegt. S) Maal' toch wordt de knaap na de [Karja'an 4)] meer
al menscb bel'lchouwd; men let meer op zijne handelingen en
op zijn uiterlijk, zijne kleewllg enz. (6 April 1892).
[Bij de plechtigheden na de godsdienstige huwelijks luiting] zet
men het bruidspaar pijzen voor, maar bovenal gele kleefrijst,
waarvan zij O'ezamenlijk minsten een hapje mocten nuttigen. Bij
de oendnlleezen ge chiedt dit zoo, dat elk bUllllcr eell hapje
toebereidt en dit achter den hal de anderen om in dien mond
steekt (26 ll"'ustu 1 92).
[De] vool'li fde der vaders V~Ul jonge meisjes voor santri' en
kjahi's i, vooral op Westjava, d n pijaji's dikwerf een doorn
in het 00"; liever heb i.k een Bchmftigen alltri tot I'Ichoonzoon dan'
een pijaji met fraaien Jlflj oeng, boort Illen dliar de désalieden
zeg"'en.
[Er] h taat [ook] bij oendaneezen , . .. eene groote, in de
oogen van Europeanen zelfs bespott Jjjke, be chaamdheid (maloe)
In 'schen ehoouzoon en choonouden! maar van werkelijken eerbied i daarin niet ,-eel te bespeuren. De Bch onzoon mijdt liet
in den reg I al een onheil, met zijne scllOonoude1'8 in één vertrek
te zitten, laat staan met hen amen of in huune te"'enwoordigbeid
te eten; zeW waar de !lclat medebl'engt, dat hij in hunne woning
verblijft, wordt die sclleiclin'" vcelal gehandhaafd (20 eptember 1892).
. . .. de l eb e .... der de a, die de lijkbezorging leidt ....
November 1892).
0'

'J Een verzameling van allerlei dingen. die deels de beteekeni.. hebben van
o1J'el'8 aan geesten, deels zinnebeelden zijn van betgeen men den kDlu\p
toewen8cbt (4 Maart 1892). ont vnn de cnmmissie.
'lOnk in het Soendaasch? - Noot van de commissie.
') De leeftijd is op Java nogal versobillend: voorheen stelde men de b eo
snijdenis meestal u it tot het veertiende of vijftiende jaar, doch er zijn reeds
vele slreken, waaT een jongen \'an ti ..n jaren, die nog niet besneden is. nitgelaoben wordt door zijn makkel's (12 Februari 1 92). - Noot van. de commissie.
') oendascbe naam van bel besnijdenisfeest en van andere oud· inheemscbe
familiefeesten (12 Februari 1 92). oot van de commissio.

