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SERIE C .
MIDDEL-JA VA.
GEGEVENS UIT VER LAGEN DER WELVAAR'l"COMMlSSIE(190S- 1909).

De wer ,'olgende gegevens zij n getrokken uit de gewestelijke sBmentrekkingen
nopens •. vischvangsL en veeteelt (1905), f. vervoerwezen ( 1906). g . handel
en nijverheid (1907), h . reeht en politie (1907), •. economie van de
d ësa (1908- 1909). De noten zijn van de commi.sie voor het adatrecht. Met de uittreksels in Adatrecbtbundelll, blz. 85-179,
en de bier volgende zijn a llo wel vaartveralagen geëxcer·
peerd voor Middel·Java.
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A.

Dorps- en andere staatslntiteUlngen.

§ 1.

DQrpsttiterUjk en dorpsbevolking.

Pekalongan.
Semarang. Rembang. Banjoemas. Kedoe. Madioen. K ediri.
§ 2.

D01'PsbestuU1·.

PekaZongan. B a t a n g: "W el pleg en bii verkoop van vee en
ook, doch niet zoo geregeld, bij verkoop van bouwgronden, huizen
preciosa en andere ovel'ecnkom ten, het desahoofd en d e desa schrijver als getu igen op t e tred en, doch dit draagt tellig niet
op afdoende wijze bij tot d e rech tszek erh eid omtrent den eigen dom~' (R. P. 39).
Tegal: " De afz tterijen van desah oofden 100peQ gewoon lijk
over gering e bedragen. In de mee te d esa' h~eft men zoogena,amde
"atoeran desa " of " hedjandjian desa" waarbij in over eenstemming
met de gemeenteleden wordt overeengeko men wat h et de ah oofd
en d e desabestnursleden in verschillende gevallen voor hUJln e moeit
in rek ening mogen brengen. Afzetterii en d aarbo \'en g'aa nd , ekken
al spoedig ontevredenh eid en lokken klachten njt" (R. P . 14 ).
"Men haalt gewoonliik den bekel of een paar leden van het
desabel'ltuur als g etuig en bij de verschillende transacties, d oeh
soms ook niet" (R. P. 39).
Bre bes: " [De dorps-]hoofden ontvangen voor hun hulp bij Yerhuizingen l' 1.- per baoe N (H. N. 86).
"Voor zoover bek end wordt " verk op van onroer end go d " t el'
kennisse gebracht ran ' t de ahoofd zoodnt zulk m et plaat
hebben" (R. P. 40).
Semarang.
cm a l' a n g: "'t De abestllur geniet ,·oldoende wettige inkomsten. Bij elke desahoofd verkiezing word n die ink 0 11l ~t en
na overleg met elkaar d ór de kie g erec hti gden vastge teld en
door de kommil'l8ie op scbrift g esteld" (Econ . 147 ).
S a I a tig a: Het onderboud \'au h et dësabe tuur "bestaat in ' t
afstaan van ambtsvelden en ' t nU tellen van h ereu- en d eJ'ladiensten , waarbij yoor den lom'ub n o'" pantjènR kom en . . .. De
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bescbikkiu'" over dien tplichtigen ge8chiedt bij ouderling overleg_
Yrij telling van beerendienst genieten zij van gouvernementswege,
van desadien ten volgens de adat. Intusschen taat bi ertegenover,
dat zij bij de uitvoering van v!(erken in de adienst toezicht bouden,
dat zij de desaronde moeten medemaken en op de nakoming van
be tuursbevelen moeten achtslaan" (Econ. 146).
"De desabe tuurdel's hebben, behalve hun inkomen als zoodanig,
bovendien nog hun g wone inkomsten als desabewoner; zij hebben
n.l., als ieder aucler, een aandeel in den bouwgrond en onderscheiden zich du in levenswijze niet van den gewon en laudbouwer' (Econ. 149).
"Rechtshandelingen komen gewoonlijk tot tand in tegenwoordigheid van het de aboofd en een paar de abestuursleden als getuigen.
Van de aangegane verbintenis wordt een relaas opgemaakt op
een zegel van f 1.50, dan wel op een stuk papier, voortien van
een plakzegel; som laat men ook dit weg, en vertrouwt 81echts
op de getnigen die in elk g eval voor hun bnlp ten deze beloond
worden m.et een door den resident in ' t be luit van aan telling
der de aboofden vastge teld, bedrag aan getuigengeld. Ook de
districts- en onderdistrictshoofden houden een re"'ister aau, waal'Ïn
verschillende verbinteni en, door de Inlanders onderling aangegaan,
kunnen worden opgenomen , doch daarvan wordt zelden oe nooit
gebruik gcmaakt" (R. P. 57).
G rob 0 g a n ; Geraakt iemand in kommervolle omstandigheden,
dan wordt hij in den regel door familieleden of bureu en, zoo
dit niet mogelijk is, door den loerab g eholpen " (Econ. 48).
Pat i; "Bijna overal waar 't de a-bestuur zonder of onder
onbeduidená toezicht. bemoeienll! heeft met 't uitreiken van identiteits-bewijzen, bednjf belaJlting-bi1jetten, verhuispassen, kOOP- en
verkoop van vee, van hnizen en bouwgronden, vestill'ing van
nieuwe de argenootçn, 't openen van waroeng's en dergelijke
inrichtingen van den kleinhandel, kortom in al die gevallen, die
direct of indirect verband houden met den InJandschen bandel,
wordt deze belemmerd door de kleine heffingen, die ' t desa-bestuur
zicb veroorlooft als een soort van belooning, waarop 't recht beeft,
en waarvan de ambtenaren veelal onkundig blijven" (H. N. 22).
Voor zoo ver na te gaan treedt het dësabestuur bij het werknemen niet als tusscbenpersoon 0». nMedewerking van 't desar
bestuur, in elk geval geen tegenwerking, is eehter altijd gewenscht.
Door ' t desarverband met zijn communale gronden, desa- en
beerendiensten, afbetaling van belastingen (tanggoeng rènt~ng,
angkat kajoe~ , zijn de toestanden bier gebeel anders dan in de
westersche landen. De desarJavaan is te veel één met ' t desabestuur, dat bem moet leiden en helpen; dan dat een.ige bemoeienis
(ook wat betreft ' t werken op industriëele ondernemingen) niet
zou bestaan. Is iemand achterstallig in zijn belastingen, dan wordt
bij aangespoord om op de ondernemingen te werken. Worden
jaarlijk gronden aan een onderneming verhuurd, dan zal 't desa-
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bestuur den ondernemer niet bepaald openlijk onder teunen bij
' t verkrijgen van werkvolk, doch zeker een welwillende hourunO'
aannemen door regeling van uitbetaalde voorschotten VOOI" te
leveren werk, bekendmaking, aansporing tot werken, enz. TewoonLijk zorgen de tuinmandoer' . of dc onder hen werkende
mandoer's-antèk (op f 7.50-f 12.'s maands) voor voldoendc
werkvolk" (H. N. 60).
Dj a par a: "O nderJooze kinderen, verdwaalden en onnoozelen
worden opgenomen door famjJjeleden of andere g edhartige lieden .
Dik.wijls ook acht een desabestunrslid zich verplicht voor h en te
zorgen" (Econ. 48).
Rembang. T 0 El ban: " Zij tellen zich schadeloos dool' meer
sangkoels (dienstplichtigen ) te eischen, dan waarop zij recht
hebben en door klein e knoeierijen, bijv. g ld vragen voor ' t niet
aangeven van kleine overtredingen enz. " (Econ. 66).
Bod jon ego r 0 ; De- tijd, waarin men een der grootste diev~n
tot " kepetengan " aanstelde, nadat men hem den eed had afgenomen, dat hij niet in zijn eigen desa zou stelen, is voorbij '
(R. P. 37 ).
Blora: Over ' t algemeen ZijD de inkomsten van het dë abestnUl' onvoldoende. "In dit opzicht is Randoeblatoeng er zeel'
slecht aan toe. Daar hebben de mee te desabestnul"sleden in ' t
geheel geen ambtsvelden ; wel knnnen zij be chikken over palltjèn ,
doch dit voordeel i slechts luttel. Deze cliensten toch worden
vaak dOOI' de dien tplichtigen afgekocht voor kleine ~ ommen die
meestal niet eens geheel betaald worden" (Econ . 66).
Banjoemas. In Banjoemas w rdt "bij verband van erf of huis
't desahestuur uI getuige genomen. 't Gel lligengeid bedraagt van
f 0.50-f 2.50, al naar gelang van de h egrootheid van t geleende
bedrag. In oekaradja i zoo iel slechts éénmaal voorgekomen.
' t Desahoofd in 't district ontving toen f 0.50 getuigengeld. In
Poerworêdjo komt het in ' t "'eheel niet "oor, in Kaliredja
daarentegen komen partijen dikwijls hij ' t de, uhoofd om d ezen
van de aangegane overeenkolll "t rapport te doe)) ' (Econ. 67).
In Banjoema.~ wordt voor het innen van schn ld
dikwijl
de hulp van 't clesabestuuf ingeroepen. AI belooning \ ordt een
ge chenk gegeven. In de overige di trieten komt het wel een,
doch zelden, voor" (Econ. 67 ).
" Voor den arbeid, ruen zij verrichten, genieten de de ubestl1unler
in Banjoemas voldoende ' wettige middelen. Alleen in de de u'
Binangoen, Klinting, Langgèrau, Tanggeran en Tjoeroeg heL ben
de hoofden en ' t desahestuul' geen of zeel' weinig ambtsvelden ,
omdat er in _ die desa's "een communale g rond is. Hieraan is
eenigzins tegemoetgekomen door blw de be chikking over \Ueel'
pantjènruenstplichtigen te geven, die d ze ruensten dan afkoopen
met padi (II.nggocran ). In • oekaradja zijn d wettig illkolll ten
wel voldoende. In dit ru trict zijn geen del'Oahoof'den elie geen
oUlbtsveld hebben; wel enkel <Ie ob stuurder . In de da's
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Kalitengab en Djolotoendo (Poeworädjo) beeft 't desabestuur gedeeltelijk geen ambtsvelden en geniet alzoo geen voldoende wettige inkomsten. In de volgende desa's: 1. Ban dj aran ,
2. Panèpèn, 3. Tam bak, 4. Karanggintoeng en 5. Pagedangan
(Kaliredjo) heeft 't de aboofd geen ambtsvelden. In <1e de a's
1, 2 en 5 ontvangt bij een kleine bijdntge in geld, variëerende
van f 30.- tot f 40.- per jaar. In de andere twee desa's ontvangt
hij niets extra. De desabe tuurders in die de a's bebben ook geen
8mbtsvelden, zooal trom ens met de de abestuurders in de meeste
bergdesa's 't geval is, zoodat hunne wettige inkomsten niet voldoende zijn" (Econ. 83-84).
nln oerakarta, Poerworedjo en Kaliredja gebeurt het wel, dat
't de ahoofd met de ingezetenen overeenkomt, dat ieder hunner
een stukje grond afstaat ten gebruike van de bestuursleden die
te w~inig of geen inkomsten hebben" (Econ. 1:14).
"Bij verkoop, ruil, of 'pandgeving \'an vee. of ouroerend goed,
en ook wel goederen van waarde, wordt vaak een bewijs gevorderd yan het cl aboofd, docb tot rechtszekerheid van den
eigendom dragen clie bewijzen weinig hij" CR. P. 45).
Poe r h a I in g ga : In de mee te desa's, waar geen of onvoldoende ambtsvelden zijn, ontvangen ze van de bevolking eene zekere
om gelde )ler hoofd. Het gebeurt OlUS, dat ze na den oogst de
rij t, tegen weinig geld opkoopen, om die later met winst van de
band te doen. Vele Inlanders geven hU gelegenIleid van de benUdenis of ' t huwelijk hUJlncr kinderen geld aan 't de aboofd"
(Eeon . 84).
nAlleen bU verband van onroeren de goederen wordt wel eens
't desabe. tllnr als getuige genomen" (Eeon. 67).
Ba n dj a 1'n eg ar a: "Het con tat eren YÏlU rechtsbandelingen geschiedt me tal dool' 't desabestuur, tegcn eenige betaling" (R. P. 46).
T j i I a tj a p: nDe hulp van 't di8trictsbe tuur wordt nooit ingeroepen; wel worden hU enkele oyerecnkomsten 't desaboofd en
de de ascbrUvcr als getuigcn "'CHomen, die dan f 0.50 getuigengeld ontvangen. D e deRaboofden zelf echter beweren niets ervoor
te on tvangen" (Econ. 67).
Kedoe. Ma ge lan g : nB!i 'tgeven van voorschotten op de
gl'Ond hunr wordt in den regel d hulp van 't de allOofc1 ingeroepen, dat daarvoor f 2.50 pel' baoe krUb>1. Van bemoeiënis van
' t district of deaabe tuur bU 't geven van andere voorscllOtteu
iR niet. gebleken" (Eeon. 1).
Temanggoeng: n'\Vaar desaue tUl1rders geen ambtsvelden
krijgen en ook weinig of geen andere inkomsten genieten, le\'en
zij al gewone desalieden. Uun arbeid als de abe .tuurder wordt
voldo nde beloood door de vrUstelling van verplichte dien teo"
(Econ. 98).
Poe r wor e dj 0: "D desahoofdcn hebben over ' t algemeen
voldo nel wettig inkomfIten, de leden van 't ele. abe!!tuur (pmbot'F! )
daarentcgell ve lal ni t. Vooral ill deAIl'Il, waar zU geen amut -
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velden hebb n zooal in d
h ro-de a' he taan de \'oordeelen van d ledrul vau ' t de ab ' tuur nagello(, '~ uit. luiteud in
de vrii t IIing van boofUgeld n van'" dwongen diell"t n" (Eeon, 97 ),
nD me, te desabe tuurder hl'blJen aand len in den c Illlllllualeu bouwgrond (koeli-a<ln deelen) of in d bergde [l' ,' ja au"'ronden
( rfelijk indi,-idueel bezit), l;it ' t ~ it dat in den r ge l cl prabot
(de abestuursl den ) g n yoldond inkom ten h blJen, welk ' aan
hun ambt ver!JOD(leo zijn, yol .... t d\H1 lIi t dade lijk dat zij o-ebrck
liidell, Zij, tUe geeu voldo nd ambts,elden of ei"'en \)ouwf'rond n
hebben voorzien io hun Ollel 1'11 ud, door de uitoefeuing nm
eeu of and r bedrijf, t rwijl d vrouw door
n klein nerinO'
we,en of batikkeu ' t ontbrekend <U1uvu lt, Het g beurt ook w I,
dat zij op onwettige wijze hun iokom;,;teu yerme rderen' doch
veel chiint cUt niet voor te kom l'Ll, daar ' t IJ stuur 't and 1" wel
,'an de benadeeld n zou "cmemen" (Econ. 9 ),
1J,ladioen. M ad i 0 e u: Dë abc, tuurd I' tI' dell wel als getuig
op bij het I cneu van "'eld, Zij'" nieten hi tv Ol' een g l'b uk
of betaling" (Econ, 76),
Mag tan: "De de allkar ala (w udbloem ) d DlO i t en
grootste van 't distrikt Giludingan, afd, Ngawi bezit, behulve
4 erfpacht perceelen 339 bao' !<awah · gl~dèkan (communal de a-8a\\,all'8), 390 haoe' in erfelijk indiyidueel bezit n 24~ ba "
tllgalan' , b neven 1644, tuk8 y ,D loerah heft 4 pantj 'n' ,
di 5 da"'eu cu nachten dag lijk!' bij h m di n t doen hij h eft
15 bao 's awah (ambtsv Id u )· d tjal'ik heeft .,l baoe' III t
1 pantjèn de twee kamitoea' hebben ook i cl r 4 bao ' " de
\ijf kllbajan' ieder 3 de modin 4 ba e' . " ' onlt el' ge lacht,
dan krijgt de modin de kllrlldan (ha l tuk), de loerah den kop
VRn ' t bet, Bij huwelijken cu eht h id.ingeu krijgt de 1lI0din
van elk paal' f 0,25" (E on. 92),
Patjitan: n'Vaar de inkom t Il onvoldoeude ziju worden
elande tien me I' I den vall ' t ue 'abc tuur aange teld om zo cl end
' t wel'k t verlichteu, Of wcl Uleu ei eht onb 100n<1 n arb id
vtlll de be,'olking dool' elandc tien lHUl~Ï'1l ' 8, gamel's (O'ra slliiti 'rOl)
of sllntono' (p .-sonen, die ' t desab tnul' " ro'ezell. 11 , wanneer
het te paard uitgaat) t do nuitkom n,
kei ' l'bt men ·O' eh uk n
bii\'. bii 't ,'erkoopcn, ' t la blen eu ' t ruilen "au \'
't " rkooJlen
of' \' rbur u ,'an grond, 't -luit n vau e Il hu\\' lijk enz, ~\all l'e 
t ekeml W rdt dat ue b y Ikin '" bij cl
ue av rki zin'" n zil'h
,'aa k nijwillig tot 't bI' ugen dier olf I" " erbindt . de op dez
wijz genoteu inkom teu m t n in uk 1 de a', \Tij gro t zijn.
Het kOlUt ook "0 r, z lf ' in cl H.' z uder ambt' y lel Il dat 't cl llboofd e u karbouw of rund i cht yau bem, clie tot de -ab tUUI liel
wen cht aange t Id te word n " (Ee u. 94),
Kediri. K ti i I' i: Van d ontyau"'en betll'a"'ell worut door f
"an w g ' t d alJ ofd aant ekening ... houd n in ' t dam'\' or
be t IUd' regi -ter, t rwijl bii wijze "all aun -la o-biljet cu kwituuti
aan Ik II bela ting cbuldig eell platte bamboez n lat (giril )
4
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gegeven wordt, waarin door in nijdingen 't verschuldigde en betaalde hedrag aan"'egeven wordt. Een duplicaat van deze lat berust
bij 't desahoofd of !Jij den Dlet de inning ,an de landrente bela. ten kamitoewa. Zoodra de belasting geheel afbetaal<l is, wordt
door ' t ol1del"(li ·trict hoofd de admini tratie nagezien en worden
bij accoortlbevinding ue bamboe-latten (girik's) vernietigd, terwijl
tIc de are.,.isters van geinde belasting bij 't di~tl"Îctshoom of den
controlcur ged pOllecrd worden. '
leeht in één desa van Kêdiri wordt sinds een paar jaren
bij de innin... der lamirente de zoogenaamde stempelmethode
toegepast" (Eeon. 79 en 80).
Trenggalek: "Voor ' t inzamelen van bo.chvoortbren"'selen
betalen niet-ingezetenen der de a retributie aan 't desahooftl. De
poetjoeng-, kêmiri-, doel"Ïan- en andere ..-ruebtboomen in de bo schen
worden jaarlijk oneler de desalieden venleeld" (H. N. 5).
Be rb e k: "De leden van het desabestuur, worden gekozen uit
lieden, die te goellcr naam en faam hekend staan .... Een uitzondel"in'" daarop maken de djogobojo's, wier taak het is politioneele na poringen te doen ter ontdekking ,an onh-reemde goederen
en vnn verdachte per onen, en bij wier keuze dikwijls uitgegaan
wordt van ' t begin el dat men dieven met dieven moet vangen.
Om tot deze betrekking benoemd te kunnen worden moct de
candidaat op de hoogtc zijn van de faits et g t8 der ~cIHw\liten,
en zich zontler argwaan te wekken onder dezen kunnen verloonen.
De ter zak gehoorde desah ofden verklaarden echter, dat iemaJ\l'I
alleen dim tot djogohojo benoemd wonlt, al bij zijn le\"en geb tera
heeft en niet in iIl te ern tig zaken als beklaagde heeft terechtge taan" (R. P. 35).

§ 3.

InlLeemsche loemboengs.

Pekalongan.
Semarang. Rembang. Banjoemas. Kedoe. Madioen. Kediri.
§ 4.

Pekalongan.
öemarang. Rembang. Banjoemas. Kedoe. Madioen. Kediri. -

(

Gemeenschappelijke kweekbedden.
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Gemeenschappelijke veekralen.

trek u, waar ye dief talleu voorPekalongan. Te g a I: ,.,In d
komen (me tal waar de de a' "'reuzen aan ho $lcben of onbewoonde ·
streken) i het vaak g wout bet vec in een g zamelllijke kraal
door de eigenaar bij toerbeurten te doen bewaken" (R. P. 7).
Semarallg. Semu,ran"': "Veedief tallen komen hier zoo go d
als niet voor, een gevolg van het verzam len van lIet " ce d r
"'eheele desa in een of twee kralen, di door d bcyoJkin oo bewaakt word n. Het maken en b waken van deze krttlen ko t
d n veebezitter mind r dltn wanneer ieder voor zieh voor zijn
eigen vee te zoreren had" CR. P. 6 ).
robo"'an: "Er ,be taau ,'oor, chrifteu tot het maken van
gemeen clutppelijke buft'elkralen waarvoor d benoodigde materialen door de bntl'elhondcrs z 11' "'elev rrl word n" (R. P. 9 ).
Rembang. To e b an:
nder de ]> r ntab' viudt men el' en
"'enoemd betreft' nde "het afzond ren van a.tn bc Olettclijk
ziekte lijdend vee in door d "'czam nlijke de aLieden op~ rielJte
kralen" (R. P. 5).
, B 0 dj 0 n gor o. Gestraft wordt: Roujokojo tida di ma oekcn
di kandau'" kocmpoellau" I ).
De in telling van d zoogenaamde kandallg koempoellan betaat ook in deze afdeeling, ,.,mak oedjua, - zo081s de rc'" ut
ze,,"'" membikiu koewat r ndjagaännja ]) litie, itoe kaJ~dnllg
o dab moefakat jang III ngadakeu ora])'" jan'" po uja b \Van
api, kerbo, serta orang njang sanak oeclaranja encliri dalem
atoe de a ada 2, 3 kaL1(lang koeDlpo Ilan dan ada orang njang
djadi kepala an"'on di pangonau atnwa di otao aken tet..'1.pi giLir-giliran djo ga pada ol'an{]-orang jang poenja ehewan adja"
(R. P. 9). [Vertaling: Het cl el daarvan' om de b wakin'" door
de politie te ver~terken. M 11 i o"e1' ll"'ekomen dat die kralen
opo-erielit zuil n worden d o r de b zitters van runderen, bufl'el
en hun bloed- n aanverwanten. In Ik dë a zullen er 2, 3
g meen ebappe1ijke kralen n op de wiel elden eD in bet bo eh
zal er een boofd over de y ehoecler zijn - slechts de veebezittcr
zullen ieder op hUil beurt hoofd zijn.]
Banjoema. Po rwokerto: Vroe"'er w rd al het ,-ce ,' an
een de~a. in ééne kraal (kandaug koempoelan) op"'esloten; d ze
maatregel werd ingetrokken daar zij vo r de b ,0IkiDO" t
drukk nd was" (R. P. ).
Tjilatjap: "Er be taat e n bevel tot vcrzaOl lino- vau al IJ t
vee ener de a op Mne plaat, die dan <loor d g he I desa
bewaakt wordt, de zoogenaamd ,.,kandang koemt> clan " ; eyenwel
beho ft dit all en te ge 'eh i den, wanne r h taantal ycedi ftallen in en treek buiteng woon toen mt" (R. P. 1 1).
Keeloe. Madioen. Madioen: D .remeen ehn»p lijke yeekral u die
') Hot ni ot stalleo van groot v

0

in d

gemeeotokralen.
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waar ze opgericht zijn, ontvreemding van vee tot een minimum
hep rken" (R. P. 5).
N ga w i : "Ter voorkoming van veedie/i tallen wordt bet maken
van \<llJldang's koempoelan aanbevolen, welke des nacht · bij
beurten door de v ebezitters bewaakt worden" (R. P. 6).
1\f ag eta n : "H t verzamelen cn bewaken van vee in de
c(lmmunale veekralen" (R. P. 4 ).
"H t d
nacht "crzamelen van het vee in de communale
veekral n en het bewaken daan'an, om beurten, door twee of
drie e i '~ naren" (R. P. 6).
Pon 0 rog 0: "Ter ,"oorkomin no van veeiliefstall n en veem i handelingen (nit wraak) IJOl taat de b paling, dat alle vee verzameld
moet worden in geUlmenlijke, goed hcwaakte kralen" (R. P. 7).
Pa tj i ta n : "Ten einde zooveel 1l10gclij k '-e diet: tallen te ,'oorkomen, wordt geëi eht dat, waar ,-rijwillig gemeenschapp lijke
kralen door de bevolking zij n op·~t!Ticht, deze kralen ook behoorlijk
moeten worden onderllOuclen, omheind en b waakt. Men vindt
in deze afdeeJin<>- ,-eleo-em cru chappelijk veekralen op kale
heuvels" (R. P. 7).
K edi1·i. K e dir i: "Slecht in nkele bergdesa' in ' t di trict
Modjoroto heeft men nog gemeenschappelijke ,-eekralen, waarin
de lieden uit eigen beweging niet gedwongen - hun vee
tall en" (R. P. 7).
To e I 0 eng a go e ng: "Ter voorkoming van veediet: tallen
werd vele jaren geleden bet maken van "kandang koempoelan "
voorge. chre,"en" (R. P. 8).
T r en g g a l e k: Ter voorkoming van veedief: tallen zijn ge~n
andere maatregelen genomen dan de bewaking van het vce in
gemeen chappe1üke veekralen. Deze komen echter nog slechts in
enkele de a's of gehuchten ,oor; de mee te veebezitters tallen
hun vee in eigen kralen" (R. P. 8).
Be rb k: De gemeen chappelijke veekralen zijn van zeer
eenvoudigc du weinig ko tbare, constructie en de bewaking
<>'
('hi dt ge,yoonlijk door twee desadieustpliehtigen, die niet
zclden op wacht slapen" (R. P. 9).
B I i t n r: "Ter voorkoming van veedie/i tal, wordt het vee in
gem en chappelijke kralen (kandang kocmpoelan) ovo-esloten met
uitzondering van dieren, die pa.'! gekalfd hebben eu ,-an y e welk
eio-enaren te ver van de kraal afwonen" (R. P. 10).

§ 6.

Vel'dere 8amenlcerking in en tU88chen d01-pen.

Pekalongan. Semarallg. R embang. Banjoemas. Poe r bol in g go: Bij ' t opsporen van ge. tolen
vee i~ de bC"olkiog <ler betrokken en naburige de a' verplicht
behulpzaam te ZÜn" (R. P. 6 ).
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Zie ook § 9a.
Kedoe. lIfadioen. Kediri. § 7.

Dorpaameden.

Pekalongan. Semarang. Rembang. Banjoemaa. Kedoe. Madioen. M a cl i 0 en: "Te ewoelau eu Bandjarsari zijn vele
meden maar deze desa.'s zijn ook merdikan de 'a's. Zij doen geen
heerendien tI' (H. N. 40).
Kediri. -

§ 8. Vorsten en prijaji' s.
Pekalongan.. Semarang. Rembang. Banjoemaa. Kedoe. lf,ladioen. Kediri. B I i ta. r: "De opl rengstcn van de bev lking, niet zoozeer aan de ambtenaren als zoodanig, maar als afstammelingen
van ond ...tdelijke familien, hestaan no'" t els in den vorm van
vrij gras, vrij brnndhout, eadeaux van vruchten, kippen en vlee ch,
wanneer grooter vee ge lacbt wordt, kleine 110 veelheden padie
en andere gewa en, indi 11 deze goed ge laagd zijn. Het
bewijzen van diensten in arbeid, bct ploegen of ....edeeltel\jk
patjollen van veldon, opzetten en repareeren vau huizen enz. enz.
Al dez prestatie hebben echter e n vrijwillig kara.kter, hoewel
ze door de adat eenigzin g hoden worden en de eene Inlander
niet gaarne achter blijft bij deu auder n. Dez dien ten worden
meestal vergoed door I~et aanbieden vau een versnapering, wat
koffie, on bordje rij t met ajoer eu een , einig tabak al mUlr
gelang van den tijd van den da" of avond. Ook wel een met
een paar centen om onderweg, naur huis gaande, wat (djadjan )
versnal) ring te koopen voor zich of de kinderen.
De Inlandel' verricllt deze prestaties uiet met tegenzin, ën cl
meerdere welvaart van clie aanzienlijke famiüën waartoe hÜ zijn
klein aandeel bijdraagt, uit zich in een min of meer weelderig
be taa.n, met opschik en fee ten, \ aarvan hÜ dan ook zijn h scheiden deel krijgt. De Inlander I eft Dlet zUn gedachten nog
in een tijd van feodalit it waarvan echter de cher)) kanten
door on be tuur zijn afgerond.
,
Van afpersingen, dje wellicht veel noeg r plaat hadden he ft
geen een Inlander, zelti dondsten van dagen niet, eenige
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herinnering. O,-er bet III .... emeen worden dan ook de adelijke
TnlanderR met een minzaam ontzao- b hand Id n voelt d minder
Tnlander, j Dg of oud zich ycr rd in e ni,....~im; intiemer relati
met h n tc mogen omgaan of I ,. n. Huwelijk n van hunne
dochters met ad lijk af1 tnmmclin'" n zien zij ....aame
n hec hollwen zij al ra~ - en tandverhetering. IlnweUjken van ad lijke
dochters m t ""eWOD Jnlanders kom n ecbter zooals mij to
h n,
mind r voor.
I weder met Inlander van la"'6 afkom t di cl or
_ ecn amht lijke betr kking of al~ hadji , slIutri nz. zich een positi
in d ma$tschappij IJ bh n vero" rd, n' oedah I~e"'aug pan .... kat""
(R. P. 2() en 21 ). •

'V

. O. Verplichte dienRfen. 1)
word n

de

I) H ieromt.rent ia alleen opgonomen wat voor de kenni, ."n het "datrecht
van belang zou kunnen zijn. D adiensten. in vorb"nd mot d o dë arolitie
staando, zooIlIs dip, gevorderd ter Ilohtorhaling von gestolen voe, voor brand blu880bing ela., zijn onder de volgonde § geradgllohilct..
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f 0.25 ' t span. In Kajèn wordt dool' de desabe tUlusled en ook
wel ploegvee ingehumd r ooI' den duur yan den we~ tlll oe son tegen
b taling yan 3 amêt paeli hij deu oog t. Veel k omt dit cchtel'
ni ct voor. Wan.!' ' t k oedoeran- en s alllbatan~te l s clnict va tge teld i
bij d desalloofdverkiezingen, wordt h et toch mee tal doo r ci c
h volking g evolgd, omdat b et desa -adat i. ' t , am hatan tel el is
vaak eer in ' t uadeel dan in 't voordeel vau hem, (li er gebruik
van maakt, omdat de ko_t en voor ' t eten dikwijl zeel' veel bedragen" (Econ. 157).
Koe doe : "In de eukele O'evaUeii, dat di e in komsten niet
voldoende zijn , h ehben zij de b schikking over "pi!ng anggo l'S" ,
p erRon en die h en in alle. helllll pzamn zijn. Deze lie(len , k oo peu
die di en ten wel emu af, dool' aan ' t b tro kken de a hestullT lid
eeu zekere om 's j aars te betalen" (Eeo u. 149).
" De ambtsvel(len worden met behulp de r d esabeyolking ( :1,mbatandienst) b werkt en b plant, dns ook bepl oe""d dool' d e
ka rbouwen der desageuooten; 't plan tmateri aal cu ' t ouderh oud
van ' t gewa komen VO OI' rek en ing d er ambtsveldhezitter s. D eze
persou en betal en voor di e gr on (l en zelf even go d landrente als
andcre desalieden " (Econ. 157).
Jap a I' a: "Veeb zitters moeten voor ' t d esah oofd \ón dag
ploeg en, de anderen één dag werken alJ s zonclc r loon maar
teg en tweemaal eten. De leden van 't desahCJ tum- bewerk en
zelf huu ambtsyelden. I n K al'imoendjawa zij n g een amb t veld u"
(Eeon. 157).
R embang. Toe b a 11 : nD am htsveJden worden bew erkt m t
behulp van gogol's (deelgerecht igden in d en gr ond), die daa rtoe
1, 2 of 3 dageu per jaar uitkomen (ngri! ojo)" (Econ. 70).
Bodj o u e g o l' o: "Elk liel vau het desabeEltuur heeft te bechikken over ambtsveld, zoodat de hevolking geeu di enstplichti<>' n
(pantjèns) aan h m be h oeft te lever en " (Econ . 66).
D e mecste de ahoofden bewerken hun a11lbt veJdcn 'foor ei"'en
rekening; "er zijn cr nntuul'Iijk onder, clie hun a mbt!" :elde n iu
inlUr afstaau fu'ln rijke de~ age n oo t e n . D e bewerkin '" ge ehiedt Ul ct
behulp van de ageuooten ( ambat:;m of ngr i!soj o genoemd). D cre
diensten bepaJen zich lechts tot pl oegen, eggen en wiedeu.
' t Uitplanten ge ehiedt d ool' 'TOmyen en d ient betaa ld t wonlen
omdat d e '1'OllW niet als (lieu tplichtig lleschouwtl wordt"
(Econ. 71 ).
" Djikaloe k edapetan jang djadi petinggi ora ug laiu fa miJi
petinggi, orang k etjil lanta ' dapet pak el'dj ,üi n brat, roepanj a h al
perkara sambatan dan koecloeran bikiu ro emah baroe dan lai n-Iuill pakerdjaän dari p ctinggi baroe, in "'etnja p etin ggi bar oc 0 paja
on kost-on kost jang EI edalt di kloewal'ken boewat hli swar a b i a
dapet koembali. Djikal e p etil1 g·~ i baroe mi ih fa lllili petiuggi
ada seclikit ~abar pakerdj aänja orang k etjil trac1a hng itoe hl'at,
sebab kabanjakan dia mÏl'! ih 1lI0ndok p,"tda bapaknja p etin ggi
lama, . egala prabot petinggi misib ada, tiadt"t a daken perkakas
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baroe boe wat trimIl orllng ketjil dan wadjibnja kepala de a" 1)
(R. P. 17 en 18).
Blo ra: nIn ommio-e d a' 11 hbeo enkel pers nen een I'ooter
aandeel in den bouwgrond; doeh dit i ' omdat di lieden hijzondere
de;:adienflt n op zich ""enomen hebben waarvan de anderen vrijge teld zijn" (E on. 9).
Banjoemas. Kedoe. Mag e I a n g: nDe pantJèns werk n mede op het veld
n de cl ilagcnooten helpen eeu of twee da 'eD ' jaars in z. n.
koedoeran(li n, t. Vele desahoofden lat D hun ""rond gedeeltelijk
in betaald n arbeid bewerken, wat dik\vijL voordeeliger is dan
in amhatandi !lst" (Eeon. 103).
Tem a n g .... 0 e!l : "Alhoewel de gedwongen diensten over ' t
a.lgeme n ni t zwaai' zijn, en bij v I d adi n ten niet enkel de
gr ndbezitt r.. zijn in"'edeeld (bijv. vel'fichten alle bezitte van
huizen, ook van die welk op .... rond van anderen taan, wachtdiensten), i. h t t eh ni t te loochen n, dat door opeenho ping
\'an grondb zit de indi\'idl1e Ie taken zwaarder zijn. Iemand, die
20 bao' b zit, beeft ni t meer te verricht n dan de bezitter
van 1, yan t baoe, en hierin 'chl1ilt g \Vi' eeni ....e onrechtvaarcli""h id, ,-erLnjts gcdwon'" n onbetaalde di 11 ten toch een vorm van
h hu tin'" zijn " (Eeon. 171.
Een .... de It der amht. velden wordt v rhul1rd of in maroe ntraet af""stuan; 't overig wonlt voor i .... en ri ieo b bOllWd:
a. met pantjl'nA of in k cloeraudien talie n tegen . èl1 maal
\' di ng' b. m t vrÜe arb id r. die "oor vier ur I) arb id f 0.10
- f 0.12 5 ollt\'unO'el)" (Econ. 103).
Poer\\' r djo: Vr e' r w nl voor ' t h "stell n der dijkbr ukel) cl b volking dromliggend liesa's en JI1Il
op ero pen
in z.g. goego r-goenoeng. Later w rcl n daarvool' heerenclien tpli chti o- nuit tr kken" (Ee n. 76),
Eigenlijk g z gel cl"
uw (maro) chijnt zcld~n
kom 11 w J 't z. n. ho ro h ko Ii. D grondbeziU
g ti It "an. zijn koeliaand I, 1lI stal i, doeh
ook wel cl h
af aan
n auder di op zich n el1lt om all
h er 11- en cl <lplieht [I t \'errieht 11' landrente 11 hoofdgeld
word n door c\('J1 gr . ndbezitt r b taald" (E on.
).
Pantjèndi n. n worden alleen verricht ten IJ ho ve van ' t
cl aho fd"
c u. 96).

I"

\ft;

') , aD neer de gekoz ' ne niet verwant is nan het gewezen deashooCd, moet
de kleino runD teil asnzien van de .. ambatnn· on koedoersndlon st.en dadelijk
mt! 'or prC6teeren. Dil" moet een .. ieuw buil' bouwen en nnd re diensten "001'
het nieuwe hoofd d oeo, dat Ot' die wijze de kos""n, gemankt \ ' 001' het yel··
werven van "temmon, denkt terug t e krijgen. Als hot nieuwe hoofd verwant
is aan bet vorige, ie bij nogal meegaande. De werkzaamheden van den kleinen
man ZijD niet zoo bezwarend, omdat de meeste nieuw gekozen boofden nog
inwonen bij hun vader, bet vorige deeaboofd; alle bonoodigdbeden voor bet
desahoofd zijn nog a.anwezig. Men beboen zieh geone nieuwe benoodigdheden
aan te schaffen voor de onh' ang8~ van den kleioeo mlln en waartoe bet desa·
hoofd bevo gd ie.
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"Ambtsvelden worden voor eio-en rek ning en ri ico bewerkt.
De de ahoofden maken daarbij v elal gebruik van de pantj n dienstplichtirren en van koedoeran - of ambatandien sten, ook wel
van b taald koeli ' . D clesabe tuur I cl n bewerken hun grond
meestal zelf" (Eeon. 103).
K e boe men: "Voortoover was na te gaan, neemt opeenbooping
van grondbezit niet toe, vooral niet in de de a' met communaal
grondbezit, omdat daar volgen Ie desa-adat de mate van heer n·
dien tplichtigbeid evenredig is aan 't aantal bezeten aandeel n
in de bouwgronden, derhalve met to neming \'an ' t grondb zit
ook v rm erdering van la ten ""epaard gaat " (EeoD. 16).
In desa' m t communaal ""rondbczit i. h t regel, dat de graad
van dien tpliehtigheid t n aanzien va n de g dwongen di en ten
wordt afgemet n naar ' t <Jantal b z ten annd len in den bouwgrond, tenvijl uitwonend n voor cl pre. tatie van dje aan hun
bezit \'erbonden dien t n binnen d d a \"aarto de gronclen
behoor n aan prakelijk blijvell " IEeon. 1 ).
"De verplichte (tien ten, welk de bevolking \'oor ' t de ahoofd
moet verrichten (pantj ' ndiCll' ten ), worden bUna alO'emeen afgekocht in geld of in padi. De afko IJ ommen wis elen af tll~ ehen
f 1.-, f 3.- of 30-100 kati ~ pad i ' jaars p r di nRtplichtig .
De paotjèndi naten zijn "leeht1< drukk nel ' -001' d desa' in de
bevolking centra, waul' ' t aantal llccrcndienstplichtigen hier ,
grondbezitters - o\Terh c r~c ll end grooter i üan 't a~Ul tal dcclgerechtigden in de bouw"Tood n. Volg 0 d desain ~ t llio rre n t h
is alleen de laaLte categorie verpli ht lot verrichtin an g 11 0 md
dien. ten. . . .. 0
overig- diensten n le,- rin .. n waarto d
hevolkin'" zieh volgens d de. a-adat verbindt ten b hoc\' Y~ln 't
c\etmhe. tnur, W rd n bij Ike vel'kic ... iJ1<r van een desahoo fd in
overleg met el hevolkin '" va. tgl'. t 1<1 n \. rLllriel in ele act ,'an
aan"t lling van 't de ahoofd " EC01\. 9 en 97J.
"In ' t regentschap K bo men word n de ;~mht - y lelcn ""ewoonlijk
voor eig n r k ning en ri ico be\\' rkt, met gebruikmaking yan
10 e werk lied n (boeroch '9). .
In ' t regentschap Kantn"'anjar ""e cid dt cl bewerking wel voor
eig n risico, doch ni t geb cl voor ign I' kening naar hehahpantjèn dien. tplichtigeu, ook gebruik g maakt wordt van z.g.
sambntauclicn t 0 (ondcrLin or hllipbetoon, zood r hetali11'" all en
teg n -én of til' maal ' -0 ding per d. "')" (Econ. 103.
1V no s 0 b 0: "Yl'rkoop van g rond aan nitwonenflen komt nog
al yoor; helanglljkc yerzwarin .... van g'edwongen diensten h ft
zieh dicllfeng yolg tot dm\\' r no'" ni t vo rgedaan" (Econ. 1 l .
.,Oe ambtsv Iden worden m ~taJ eloo r d r chth hbend n ... clf
met hlln familieled n bewel·kt. Kom n I' werkkrae.htcn t kort
dan w relt in ' t ontbrekend voorzien door .... n. ko doeraodien t n
van de hevolkillg \ ' 001' de ko t ... ondcr loon " (Econ. 1031,
. ft[adioen. Mag e t an: D
d i<a Kilwi!damUl distrikt oranggnrèn.... afdeelin'" Mag~tan , heeft ge u tukj , awah f t~galgrond.
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Dergelijk de. a' , t 11 n de. adienstpliclltigen aan onder den
naam ,'an !'lirnan. D<> loerah he ft recht op 3 I'lirnan'fl per dag.
o ze rlien Rt kan af>('kocht wonlen voor f 4.- 't gehe Ic jaar
clén rhl'~clien t voor f 0,20. In één jaar kan d 10 rah du "an
f 12.- tot f 219.- hell'en. De tjarik krijgt 4 l'irnan's, cic djo"'oh~jo 4, rl
twee kamitoea' 5 en cl k~bajan 4. TeO'en f 4.-afkoop- iruatl betaalt cl e de a f 16.- + f 16.f 20.- f 16,f 68.- . De modiu kl·ij'·t geen sirnan's maar hij huw lijken en eht ebeidin'"en nln ied r paar fO.25 en bovendien
van cl pitrah~, 't o,'cri'"e ! is " or den 10 rab en den h~hahoe
ld folahesluur )" (Econ. 92\.
Kecliri. Kc dir i: "Dnl kk mi zij n eenigszins cl pantjèndienl'ten,
ho \\' I m n, zo als hU desayerkiezingen hlUkt, het billijk vindt
rlat 't cl nhoofcl de b Rchi kkin '" ve rkrijgt over één of meer pnntjèn ,
wordend dan ook 't t egekend aantal pantjèn naar billijkheid
en in " rlnmcl met d werkelijk 1I('hoefl hepaald. " . De leden
vun 't cIc, abc. tuur h<>bhell geen illlDs)lraak op pHntjt-ns, lll('t uitzondering van cl hoofUen ~ k alllitgea'R) van z. g . zelfRtandige
g hueht n met e n cig D IJ I:'tunr' welke llOofdeu, indien de
meerderh ill der pantjè'nclieni<tpliehtig n het "'oeflkeurt, over één
pantj/>n per dag h ~ehikken mo"('n terwijl de t.iarik in de del'la'
met min trll . 100 pantj{'lIdieDstpliehtigen ook 1 pantjèn per dag
mogen h hhMl. Ter hoofdplaats KlItliri iA het or hruikeliik, dat
!l I den van ' t d ~ahel'tunr, m t nitzonderin" van den moeün,
h l'Iehikk n \' reen z. g . .,penganggo r of 0)' r de do r d zen
te b taJ n afkoopl'lonl. Overi"'eos wordt in ti n regel bij de~a
hoofd,' rki zing n over 0 '" komen dat ' t desahoofd ' t recht heeft
\'a n .,njamhlll " of "ng r sojo" d.i. ' t iscllen vnfl dienst n voor
den kost zonder loon " OOI' '111 rsteJlen van zijnt' woning en gewoonlijk ook ,'oor ' t IJ·w rk n • dur (lde een, twee of meer
dagen per jnar " an zijn ambt;.yelrlen. In nog lil ehts enk Ie
d ,"lt' , IJ 'Itaa t de z. g. koedoemn" «lien tcn voor de bew rking
nlll de umht yelclen V3n 't de u,hoofd zonder loon en zonder
,'oNlil1 "'. D ze dien t n g raken langzam rhanrl in onhrnik"
(.EenD, 10 ).
., !lij de IJ w rkin van d ambt veld n der de uh ofden wordt
(I k ,'eel g brnik "'emaakt vaD de diensten eler h \'olkin'" zonfier
loon u al dan niet te1,"C1l \'0 ding (njambat of l1 "r sojo ell koedo ran )" (Ecol1. 117).

+
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9a.

Politie en )·echtll)Jlegillg.

» pkalollgan. Bat a n g: " Bij helangrijk cliet:~tall 'n verleent de
h(' tolenl''' zijn 111 cl cwerking tot op )loring "fiom. \'I'ijwillig ten
einfle d deiolllJloliti r tot Ol ' rel 'r adhiteit I\an t poren " (R. p, 7).
"Erll tll lllelljktrcng toezicht w nU \ti('r uitgeoefend op O1~t
!'l lagr 11 mi «Iadig rs 11 ander
lecM hefoumde RU.i, tt n (wen ).
D am hlllante nnehtwakcrll tn h en d (I sapatrolllll A moeten
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zich ' nacht vau tijd tot tijd oy rtnigeu of dez weri's zi h
werk lijk iu hllnu wonin.... h vinel n. RU vertrek naar lrler,
wordt dit daclelijk grapporteenl" (R. T'. 7 ).
Togal: Tn cle st r ken, waar v cdi f"tall nvoorkomeu (m sta l
waar de desa's '''renzell aan hOi'sehcn f onb w oude str k 11 )
het vaak .... woont h t vee in
u g zamenlijk kraal do r d
igenaa
bij toerb llrt n te do n bewaken.
I Ol het hl ok
(kentono-all ) het teeken gegeYel1 w relt, dat cu \. ediefi tal h ft
plaats gIlad, moeten all D, die h t hooreo h lrcn zoeken. HU
rietbrand n moet ieder, di het I)['anel io-uaal hoort, komen hlpen.
De be t01ene moet bij hui zoeking tl mene gaan om aanwijzingen
omtrent h t ge tol en t ge\' eu; hij h hoeft echt r ,op zijn tocht
cr heen !l1 eht d e ko ten voor ig- n oud dlOud te dragen; hij
verhindering kan hij zich doen \' f\' lm"'eO d or ieman<1, di(' het
g toleoe kan herk nneo.
i t z('ld n hegint d be. t len al
dadelijk zonder den di fstal trapporteer n op eigen hand in lichtingen te zoeken" (R. P. 7 ),
.
'enw1·ang.
e lil a r a n g : Som ' g heurt h tok" dat een he,tolen
en Z."'.
oerat biwar,t" y rzo kt en, claarmed gewap nd
voor ig n r k ning h t g , tolen z ekt" R. P. 7).
• alati "3: "Rij hlu, ::;ehing van h . chhrancl n, ordtdenam::thij
wonende hevolking opgel'oep n tot het yerle nen \'an hulp n
het mak n van een brandvrije l<trook. In <le
r~te plaats wordt
daarmee b oogd het h 'ebermen van eigen l!: bied of vau ig 11
aunplautin'" 11 .11 llederlettinO'en. Rietbrand n kom n hiel' niet
\' 001''' (R. P. 7).
.
" Zooal!'; mçermalen op ti tereehtzittingpu i~ gehleken g \' n
d cl aboofd 11 uit eigen middel n ye I g hl uit, Dl katrall "'a 11 . ,
t krij"'en zonder dat di ko;;ten hun yergoed word n wat b \'elltigd werd door de ho ft! n. die zittin'" badd n, n ook wordt
van den be tolene yaak "fiango " g yonlerd" (R. P. 8 ).
Ken d a I : "Van alle wegen dief tal of ander mi daden tegen
den eigendom, veroordeeld per on n al med van de per- onen
die hoewel niet veroordeeld toch al .bo doener bekend taan
OT.a.W. van de z.g. w(!ri' wordt di trict gewijze een regi tel' aangehouden; VÓÓI' hunne woningen wordt dan in plaats van ' t ....ewone bordje waarop in zwart ehrift hun naam n het nlUlllller
van hun erf taat' aan "'egeven een bordje geplaat t waarop b tzelfde met roo d chrift vermeld staat, een z.g. tampmn'" abang" . p
deze wIlri's wordt een bijzonder politie to zieht llitgCO f n d; 's nacht·
mo ten de politiebeambten en gardo 'wnchter hun woningen lang
gaan, om zich te ,~erge wi en, of zij tbui zijn; zij mo'" n hun
de a niet v riaten of 's na ht uito-aan zonder vergunning van
hun 10 rah" (R. P. 4 ).
De mak: "Het giri~tels I be taltt hier, doch gl'Ootend I
slechts in naam; .Inlanders die bekend taan allechte sujett 0
on1\'angcn een girik, die zij d
nachts UlO t n al''''e\'ell aan d
patrol-dcsa, zoo deze de ronde bij b n d t, ten b "'ijz dat ze
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thui ZijD , doch aan deze re"'eliog wordt io den laatsten tijd
de band Di t meer geb ouden daar than in het algemeen de veiligbeid van p r oon en goed voldoende mag genoemd worden"
(R. P. 9).
G rob 0 g a n: "In geval van veedief: tal, vergezelt ge\vooolijk
de be tolen de politie bij de op poring van het gestolen vee.
Bij ander dief: tallen wordt zulks niet gevorderd. Geldelijke
medewerkin"" in den vorm van het verschaffen van leeftocht gedurende de reis, i in de desa ""ewooote" CR. P. 9.
Japara: Last 001 veediefstal onmiddellijk te berichten en
in dit g val op het alarmblok te laan " (R. P. 6).
"Lu t om bij veediefstal hulp t verleenen" (R. P. 6).
"Door h t be tuur zijn voor ch riften gegeven tot beteugeling
van \'eedie~ tallen en aehterhalio "" van ge tolen vee; de be tol no
1110et onmidd llijk alarm slaan, en moet keDni geven van clen
dief: tal; all mannen uit de omlig'" nde de a's moeten huone
medewt'rki.ng "erl en n om den (lief op te sporen. De materiëcle
druk lijkt zwaar, doch . poedig houden de veedief: tallen op, claar
de dieven 'een ucces b bbcu" (R. P. 9).
•
Rembnng. Rem h ~lll g: Zooclra UIen bemerkt d.a t er vee getolen i moeten een ig de alieden met de politie medegaan om
het v e op te porel) doch all n op dienzelfclen dag. Dttarna
wordt door cl' politie ulJe n gezocbt" (R. P. 7).
Bodjol) :;-oro: Onb tllalcle di D. t 11 worden cloor cl InInnd.'c11 heyolking nirt ,'erricht \'oor 't bOflchwezen. D hulp,
(li zij hij hos hbral\(l n van beteek ni verlc ot, i' zeer g rin"'.
Di hraod n zijn altijd en" volg van achteloosheid, onverschilJigh id of IJ Of.; opz t van den [nlancl r zelf ' (Eeon. 55).
e \"eno:elJiII Dde p rëntab'A h treff \I o. Cl.: ,, 1°, Politiedienst n
n,1. IJ waken, h zctten vall , aehthuizen, de Inemen aan de nachtelijke I' nden Uljaga gcrdoehlok, r nela) ; de ingecle Iden wordeL1
~ lraft all< z wel!'bJij,-en ()owok ), wanneer ze fllapende bevond Tl
worden (ti(l er), bij ni t illlnroe.p n (tiada- ehildwaeht), hij niet
overnelllen van d
ignalen (tiacla l'Iarnbong kenton'" tanda acln
perknra l, hij onb k endh irl Illet h t fcit dat er bool'ldoener ge",re t zijn (ad a p urljahat tida taho ), al. zij zich do n vervangen
(Ioor (' n oud, zwak, afg I efd p r 'oon (wakil orang ri)loe), 2°.
cic zoogcnaamde )latrol kenteng ; de nachtwacht in (Ie def';3, op
c1i .. trÎ<·t - en onel rdi trict ho fdplaatsen en op d hoofdplaat",
eli hare aa nw zigheirl verraadt door h t laan m teen stokj
op cen hamhoe ' n kok er" (R. P . 51., 1)(' politi
~ehrui kt al
re<rel ' I eht b faamde Jl rsoncn 0111
krtrnll~an t zoek n, en wanneer de cl (I r niet gevond n wordt,
wor(1t en der han(lIanger... , die natuurlijk io'l ebt leg n loon h Izij dit ond r den naam " allgo" ol IJ era wan " ",orel! g geven - h\ll111 di 11 t n ,'.rl nen, in de zaak b tr kkeL1. B('I
k om t vel·(lcr nij vc I ,. or, (lat III n hij cle nehterhuling ,'an vel·dacht goederen, d \ hui vrouw of een ulI<lere hllil.lg noot i.1l
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hecbt.enis neemt, ten einde op den verdachte invloed uit te oefen en
om zich aan te melden en te bekennen" (R. P. 11).
Ba'1ljoemas. Po e rbalin gga: In tijuen w"uu'in veel ,"ee nit
weideplaatsen gestolen wordt, '~"ehi dt het weid n van vee ond er
toezieht der ve ehe~dtters, di om de b mt uitkomen, - een oude
maatregel, genomen in overleg met d veebezitters. Bij het opsporen van gestolen vee, iJ.1 de hevolking der betrokken en der
naburige desa's verplieht hehulpzaam te zijn" CR. P. 6 ).
n Bij bet weiden van vee door kinderen, wordt het vee niet
voltloende beschermd tegen de aansla'" n Yall ve eH ven. Vroeger
kwamen vecdief!Stallen dienteno-eyolge zóó veelvuldig voor, dat in
overleg m t de veebezitters h e loten w rd in tijden nLD ,-cel diefstallen, bet weiclen van vee door knallen aJleen ollder hun toezic'h t
te doen ge ehieden: waartoe de veebezittcrs bij beurten uitkome11.
Het ver. terken der veekralen en der al-"l uHingen bemoeilijkte
lt t stelen van v e uit k ralen' daarbij werd van de v ebezitter
niet ' t onmogelijke geëi cht, maar geschiedde de versterking op
eenvoudi o-e en goedkoope wijze.
Van de bevolking der betrokken en der omliggende d esa'
wordt verlangd, dat zij bij het achterhal n van gestolen vee haar
medewerkulg verleent. Bij ontdekking van een veedi.efstal, wordt
onmiddellijk het aang geven signaal op de seinul k ge lagen en
trachten de politie en bevolking, het gOJ tolen vee te achterhalen,
wat dikwijls gelukt. De bestolene krijgt dan uet hem ontvreenlde,
zonder eenige kosten terug, terwijl hij, bij voorkomén de geleo-enbeid, anderen op zijn beurt h elpf' CR. P. 9.1.
"Het losgeld, gevraagd voor het ternghezorgen van ge~to l en
,ee, wordt meestal betaald door den eigenaar, ook W31'lTleer cl
aanwijzingen voor het tel"llgvinden ,'an bet vee gedaan worden
aan de desapolitie. T en opzi bte van goederen, wordt het losgeld
leehts bij hooge uitzondering door den eio-enuar b taaTeI. ~ ehoon
!Jeweerd wordt, dat g en andere "'elclelijke medewerking van den
be tolene wordt verlangd is bij de bereellt'ing van zaken gebleken
dat de k osten vo r b et op, poren van dief::ltallen, wel e 11- .,. deeltelijk gedmgeu \yorden door den bestolene. Dit behoort ecuter
tot cle hooge uitzonderingen" CR. P. 9).
Ban dj a rn egara: D e indi en t. telling der z.g. kepala . angon j
om benrten houden de \'eebezitters toezicht, bij ' t ""emeen ehappelijk
weide11 van ' t ve, een maatreg ] in overleg m t cl betrokken
beyolking genomen. Het slaan Y3Jl t va tgf'stelcle ign<Ul1 op de
k entollgan , en de la!':t 11an de lieden uit de betrokken en OlUliggende de!':a' 0111 de dieven en bet g stolen \"ce te h Ipen
najagen " CR. ,P. 10~ .
"Geld, als sangoe wordt all e n gevraagd en gegeven in d
llOogere, meer afgeleg 11 bergde a 's, Mk als reisgeld voo r de iu
' t eerste tadium ver.hoord g tnig 11. Dit tresehiedt e\" nwcl mee tal
alleen al de bestolenen bemiddeld zijn. Het beruchte, en ook d
desapoliti yaa k demorali eerende. teboe -st,el el komt gelukkig
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in den laatsten tijd weinig meer voor, althans de politie hoort
er weinig van".
"Lieden van sleellte reputatie worden wel in de gelegenheid
ge teW, zich van 't 110litietoezieht te ont. laan, door een duren
eeel in de me djid, of tien ja,aansellen eed voor den regent te
zwer n, waarbij zij dan belo,en voortaan hlln gedrag te zuJJen
beteren" (R. P. 10).
"Bij de heoord eling van de g raviteit van misdrijf of overtreding
vormen de per oonl.ijkheid van den daael" en dus ook de motieven
een integreerend en ,'oOl'naam element in 't heel complex van
' t '~eval (in 't maleÜ!eb spreekt men van "penjakit men~joeri" teelzuebt of steelziekte - "tangan gatel, tangan dawa, tjlimoet")"
(R. P. 13).
T j i I a tj a p: "Aan d politie-ronden moeten deelnemen de heerendien. tpliehtigen en de zoogeuaamd "orang menoempang" of pondok
temper' . De ronde moet icderen naebt, bij liet rondgaan, aan elk
Imis afgeven een "girik poetih" en één der IJ WOnerR van het buis
wekken en wel eIken nacht 3 malen, hij den laatsten rondgang
worden d giriks weder tcrn'" genomen. De bij de politie te sleebter
naam en faam bekend taande indiridnën, de zoogenaamde "orang
moets watir" krijg-en 3 maal 's nachts een "girik item", die zij den
volg nden morgen bij het de ahoofd hebben te bezorgen., ..
Aan de woning ,-an een bekend boosdoener wordt een bordje
geplaatst, met aanduiding, dat de hewoner bij de politie nis
nmoetawatir" bekend Rtaat" (R. J>. ll).
Kedoe. fa ge l u n g: "G e. tolen vee wordt gewoon)ij k door de
dieyen dadelijk ge. Lueht, zoodat van achterbalen van 't vee veelal
<reen sprak.e is. Evenals voor eiken belangrijken elicfstal, is ook
in geval van veediefstal voorcreschreven, bij ontdekking dadeljjk
alarm te maken, opdat onmiddellijk dool' de politie en de overige
ingezetenen het g tolene kunne worden op'~e8poord .... Bij de,
overig ns zelden voorkoUlf'n<l bo eli branden, wordt voor het
1)lu ebilID' 'Werk. over de krachten d r nallij wonende bevolking
be ellikt, wat ook in haar eigen direct belang geschiedt, n.l. ter
voorkoming, dat zij schade zou lijden aan eigen gewas op nahijgelegen bouw velden of ook van brandgevaar voor de desa ze)f"
(H. P. 13).
Tem a n g go eng: "BU bosehbl'anden i het gewoonte, dat een
gedeelte der bevolking der naburige d fllt'S uitkomt, om, door
"orming Vrul "rij
troken om het door het vnur aangetaste hout,
te tracbten den brand binnen hep rkte grenzen te houden. In
ond rdeel n is niet gereg 1<1 hoe in tlcz tewerk moet worden
gegaan. Zoo bUv. zUu geen dc u's bepaaldelijk aangewezen als
verplicbt tot deze hulp; evenmin welk deel der bevolking moet
uitkom n, De gewoonte, di geueht wordt van oude OOff'prong
te zUn en waan'au uiet bekend is, op wienfl nprentub" zU bern t,
is ni t lJezwarend ,'001' de InlulldRche uevolkin ~11 CR. P. 14).
Poe r wor e dj 0: "Persoon lijke medewerking ,'all den uestolene
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wor(lt dikwijls door de desapolitie geVl'aagd) in 't bijzonder om
hU de huLzoeking bij verdachte lieden te"'enwoordig te zijn, ten _
einde cl gel"tolen goederen te kUJUlen herkennen. \Vanneer de
politie ver weg moet ""aan om het ""el:tolen 0]1 t sporen, Haagt
ze wel eens "sangoe" aan den bestolene ' (R. P. 15).
Keho men: "In de weinige gevallen van bOl:ebbrand IJelpt
de bevolking der nabijgelegen desa' wel bU ' t blus eben, doeh
gesehiedt dit ook in haar eigen belang, tot bcscbenning van haar
aanplautingen tegen brandgevaar" (Eeon. 76).
"In geval; van bosch brand, wordt door het h.el"tuur g bruik
gemaakt r-an de w rls.bare mannen uit de omliggende desa' ; dit
iF! eellter geheel in 't belang der be\-olkillg zelf, daar anders baar
eigen aanplantingen op tegalans, en haar eigen bo eh n en desa'
gevaar zouden 10 pen .... Be tolen per 'onen of meer nog bunne
vrouwen, word n veelal door de desa-politie meegenomen, om bij
de te 110uden hui zoekingen de g stolen go deren te herkennen"
CR. P. 15).
"I er namelijk een misdrijf gerapporte rd, dan worden de
"bengsengs", di verdMht word D daaraan ellllldig te zijn aangehouden en bij het een of ander de alloofcl door de del apolitie
bewaakt. SomR duurt de aanhouding zóóhtng, totdat de ware ehuldige gevonden iR, of totdat men ov l-tui " tl i ,'all de on ehuld
der aangehouclenen " (R. P. 18).
\V 0 n 0 0 b 0: "Soepaja ada petongan: Prentah eonfr nti
tanggal 27 Mei 1897. P eratoeran ini uila tloewa ro pa: 1 bikin
pentongan besar, jang di taroek di mana VatroJ-patrol dan roemah
kepala d a atau prab t. Peri enja jang di taroek di patrol boeat
t ngaJ'a A; kalou ada bahaja datang l)oeko I keutong oepaj:t orall ....
banjak davat taoe dan 111emb ri pertoeloengan ( apertil.lja noodkreet" diganti ignaal boeninja kentong) keutong, jang di roeumh
Jocrah dan prabot; B: boeat tengara mell .... n"oempo Ikan oral1g
ketjil di roemah loerah, peri oe boeat tIi tal"ik padjeg dan diprcntah
pakerdjaän. Ini peratoeran kenton"" di roemah kepalab de a
abetoehlja soedah dari tempo doel oe (djamau koeno ) telah ada
peratoerau, ebab mitoero t boekoe saloko parilm au hikinllullja.
toewan \Yinter menjeboetkan: "" rora weroeb kentong kimpo lla'
mistinja. "Wom weroeb kentong koempoelle," maksoednja tida
del1gar kentong tengara koempoelken orang dan tid:\ toero t
koempoelan.
aloko pariba an begito roepa di pak djoega
dalem b ek
"Dannowa ita" dali piwoelang betjik (z delüke verhalen) sebab dari doeloe knla tinda ada lain tengm·tl di de a
saillinja kentong, kraml jan'" moerah (hUl soewaranja djaoch,
llIaka afdeeling Wono obo tanalt pergoenoellgan pedoekoewllunjn.
djao ll-djao lI, kalau koempo Iken orang tida pake keutong, ija
Roesah sekali bo at panggil.
2e. Pentougan ketjil di \nlwuk Ol"a11'· lllcronda wcktoe mal III
mclu11glangi <le anja ' (R. P. 9).
[Ver t ft I i n g: Er zullen petongan, zijn (petongan = een groot
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tûtgeho1<l stuk hont of e n stuk dikke bamboe met ~en g leuf,
ook genong kenthono-an ), Bevelen, op de conferentie vau 27 Mei
1897 gegeven,
Hieromtrent befltaan twee .r egelingen:
Ie, bet maken vau groote petongaus, die ge}llaatst zullen
worden in de wachthuizen, in de woningen van dësahoofden of
leden van het dë abestllUl', Het doel, waartoe ze geplaatst worden
A in de wachtbllizen,-is om ,een a larm ein te geven: a l el' ge,-aar
is, wordt op de peton tm geslagen, opdat de dësalieden daarvan
kennis dragen en hulp kunllen hieden (evenals een noodkI'eet,
welke dOOI een alarm eiD op de lletollgali vervangen wordt), B
in de woning van het dësaboofd of van een Ud van het desabeotuur is om den hl iu en OIan in de woning van het · de ahoofd
te verzamelen voor de inniu"" van de landrente en voor het geven
vau be\'elen.
De instelling van het plaatsen van een petongan in de wonjng
van het dë aboofd dateert eigenlijk uil den ouden tüd, In bet
werk ,>an den he r 'Yinter I ) over spreekwüzen en preekwoorden
komt deze uitdnlkking \-001'; 'Vora weroell ken tong kinlpoeUa",
die eigenlijk hûden moet: ,,'Vora \yeroeh ken tong korunl)OeUe",
hetgeen beteek ent: ,,11et alarmsein om de mensehell te verzamelen
niet bOOl'en en zich ni t met de overigen vel'zamelen", Een
der .... elijke uitdrukking komt ook voor in het werk Dannowa ita
en in d zedelÜke verhalen, want edert vroegere tjjden bestaat
er iu de desa g een andel' alarm 'ciu aan op de 1) tongan, omdat
clit goedkoop is en het geluid Cl' van ,-el' gehoord wordt,
De afdeeling Wono oho is een bergland; de gehuchten liggen
vel' van elkander, Wanneer ' men de mensc11en wil verzamelen
zonder behulp van de petougan, .zal het zeer moeilijk zijn om
hen bÜ elkander te roepen;
2, kleine petongan, welke door de patrouHleerende lieden
, avond bij bet patl'ouilleel'cn in de dë a medegenomen worden.]
"P rsoonlijke of geldelijke medewerking wOl'dt dikwÜI dool' de
politieambtenaren gevorderd, onder yoorgc'-en, dat de tegenwoordigheid van den hestolene noodig is, om de eventueel te vinden
,-oorwerpen te berkennen; gaat de bestolene med om nkatmngan"
te zoeken, dan moet hÜ gednrende den tocht in eigen onderhoud
"oOlozien, en Rom ook de desapolitie, di hem helpt, YCI'Zol'gen
tenvijl het ook vo l'komt, dat de dief (nota uene!) den bestolene
nog g Id afperst, zoogcnaamd om de familie van den dief wut
geld achter t laten voor hanr onderlJOud, wanneer cleze \luur
de gm-R1wenis moet" ( R, p, 16),
lYladioen, Ma di 0 c n; »Het opkomen del' bevolking uit de uetrokken desa's tot achterhaling van gestolen ,ee, wat dikwijls
tot tel'ugbekoming VUil liet vee I.eidt, vooral indien bet sein uru:tl'toe
,) Javaanscbo zame n8vru.ken door C. F. WinLer ISr,. 2e deel : Zamenspl'o.ken
over s alokn... pnrilonso.nli, wangeaInDs en nnde .." ondc.'\\'e.·peD. 185 ,
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tijdig wordt gegeven en dit door (le naburige d a' wordt vel'genomen. Va~\k ill b t gebeurd, dat d die,'en daardoor in bet
nauw gebracht, de gestolen bee t n 10, liet n" (R. P. 5).
Tot bIn ching van ri t- en !Jo, chbi'anden "is cle bevolkin'"
verplicht in ma sa op t > kom n; bij niet-voldoening daaraan wordt
artikel 2 No. 1 van het politie b'af.. "'Iement voor Jnlandel'8 toegepast. Van den IJ tolene wordt noch pel oonl\jke n eh O'eld lijke
medewerking ge\'orderd" (R. P. 5).
N g a w i: "Verder is liet weiden ,'au vee ond I' een kepllht
angon voorgescbreven:' CR. P. 6).
"Geldelijke medewerking l ang e) wordt zeel' zelden geëi -cht.
Per oonljjke medewerking chter w rdt \Teel '" yord rd b t r eu
het primitieve politie·w zen op Java in aanmerking g 110m 11,
dikwijls niet anders kan" CR. P. 6).
Magetan: "Mi bruik komt ook yoor bij 't z. g. dadllh'echt
vau de de it. Weigert een koeli zijn IJ la til1g te betalen of i hU
onwillig heer ndien t t verricht n dan kan hU al koeli ontslagen worden. Mee tal treedt 't de ahoofd in dezen op, voorn I
als hij familieleden h eft (Ue no'· geen awaha~m(leel beh!J n.
Dit misbruik wordt zooveel do nlijk tegengegaan " (Eeon. 13).
"Wäri' (venla.chte 1J rsonen, of z~j, die reeds voo\' ,-erschilIende
overh'edingen of mi drijven "eroorde Id zijn gewee t~" (H. P. 4),
"Ter voorkominD' van "eediefstallen dienen:
Ie. de bewaking van het vee iu d aJg meene weid n door
eeu paar daartoe aan"'ewezen de alieden; 2e. het lle nacht Vel'zamelen van het vec in d eoulmunru
eekralen en het bewaken
daarvan, om beurten, dOOI' twee of drie eigenaren" (R. P. 6).
"ln gevallen yan die/: hll van vee worden enig de.ali den
opgeroepeu om moe te h lp n op poren, en veelal met ncee ... .
Bij rietbrand n worden de dichtbij wonende de aliedeu opgeroepen
om te helpeu blus ehen, evenzoo bij bo chbranden" (R P. 7).
P (Hl 0 rog 0: "Tot a hterhaling ,au ge 1olon vei de h vol king der zoo"'enaamue montjopat de a' verplicht op bet alarmiguaaJ van veedief] tal, dadel!jk op te komen om het terrein VRn
den diefstal af te zetten, 011 zoo mogelijk den di f, of de die" n
met het ge tolene te vatt 11 " (R. P. 7).
"Van den bestolene wordt wel per 00 u lijk e medewerking
geëi ebt bij de op porin '" der dadel" yall den elief tal, U1MU' g en
geldelijke" (R. P. 7).
Kedil'i. K e dir i: "Bij dief tal van vee of wanneer dit door
een ongelukkig to val we "'raakt, gaan d valide mauil n uit cl
desa waar d. cig llaar van bet ,- rmi t di r wo ut, 111 t d u
eigenaar mede om er uaar t zoek n, daarbij ,"e lal gellolpeu
door de hoofden met eeni.,. valide mann u uit de nabij geleg n
de 'a'. Werd dit onderling hulpbetoon nagelaten dan 'zou b t
uautal veediefstallell ollgetwijfeld toenemen ... , Bij ri t- of ho 'rbbrand moeten d valide UHWLlen de .. de a w,ulI'in t1 brand
• wo dt, en die der omligg nd de u' zieh oumiddellijk naar d
ij
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plaats van den brand begeYen om te trachten het vnur tot staan
te brengen" (R. P. 7).
T ren g gal ek : Bij mei' tal "au vee is de geheele desal>evolking verplicht om mee te gaan zoeken. Dit lijkt een zware
nrplichtiug, (loch is het in werkelijkheid niet, omdat verrewe""
de tnee. ten er zich toe bepalen een eindje mee te loopen zoeken
en dan weel' huiswaarts te gaan. Alleen enkele leden nln bet
tlesabe tuur en fall1iUeledell , van den bestolene zettcu het ouderzoek verder voo11" (R. P. 8).
Tot bin sebing van riet en bORebbrauden "is de geheele desabevolkiug verpliellt op te komen" (R. P. 8).
"Yro ger werd hier inderdaad van den be tol en geëi. ebt, dat
bij per 'oonlijk met de cLe apolitie mede ging ter opsporiug van
ltet ge~tolen goed, en ook, dat hij de opspoorcler van voediug
voorzag" CR. 1>. 8).
BI i t a 1': "Bij veemefstal wordt de bevolking opgeroepen om
het treRtolen dier te helpen zoekcn cu alle uitgangeu van de
desa te bewake11" C
R. P. 10).
., Bij de op poring der dader ' van een dief tal .wordt gewoonlijk
de per:loonlijke medewerking van den beRtolcne geëi eht om
eventueel daders of tnkk n van o"ertni oring te kunnen aanwijzen.
Gelclelijk e me(le\\'erking wordt dikwijl s aangeboden maar in vele
ge\'allen ook geëiseht" (R. P. 10).
~

10.

Eigenrichting.

Pekalongan. Batang: " In bet onderdi trict ring ing (' oel>alt),
alwaar tHlrijke gelSchillen van dien aard over grondbezit Yoorkomen, doordat een inlander, di > in het bezit was van een aanzienliike uitge trektheid (in Rh'Tarisch en ei"'endom bezeten) bouwgrond~ kwam te overlijden is men lechts zelden l>éreid zich tot
den landl'aad te wenden, doch roept men Hever de tus 'chénkomst
van h t bestuur iu ' of tl'acht men een minnelijke schil~<ing tc
treffen, dan wel zich eigener autoriteit in b t bezit van den betWÎ!,;ten grolHl Ie steil u" (R. P. 32).
T e '" a I: "Een andere onveiligheid van goed i de onvoldoend
beschenllin oo , die het hezit geniet, en wel meer bepaaldelijk het
grondbezit, tegen daden van eigell richting. Om een voorbeeld
te noemen: A. verkoopt, terwijl zijn zoon a. ttfwezig is een. tuk
grond aan B. Hij terft vóór a. terugkomt en deze ment, ná
zijn terugkeer rceht te hebb n op den grond. a. begint nu kalm
den groud te bewerken en te bezaaien. oms i het bezit te
kwader trouw, doch dat moet dan eerst bewezen worden. Nu
duurt dit dikwijls den persoon, die vermeent eigenaar te zijn, te
laug en d ze treedt nu zijnerzijds handelend op" (R. P. 15).
B r e IJ e 8: "D bevolking heeft bier en daar grieven tegen de
b 8taa11<1e civiel procedure bij de verschillende rechtbanken en
wel te. mdat er bij het residentiegereebt en den landraad kosten

