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aan de proc du're zUn verbonden' 2e. md~t door ti meni.,.t t
berechten zak n iemand eenig~zins lang op afdoening "un zUn
klacht moet wachten. Di nt UI>' yolg word n b lang hebbenden
om bewogen zich z If recht t "ersclluffen dan ,yel do r h t
illdienell ,'au en kla ht aau liet hoofd van plaatselijk of'
we tclijk b' tuur, te tra ht n ti ,'oorgehra 1tt "Ti "Im y or d
politierol af.,. daan te krijgen. H t zich zelf recht ,' er;;chali' n
ij tond, wat
awall-kwe;;;ties betr ft uit het z nd r " rl of "llil
den te'''enwo rdigen houd ,. der . ~~wllb bewerk n VHU het ,eld 11
het zich den oogst daarvan to eigen nouder voorge"ell daarop
reeM t h bIJen, Hoew I den nlZi mak rs (ju asu buu lli on rechtmati""
n a~ ah bew rken of zich den 0 ""st daan'nn t
eigenen) op h t bart wordt gedrukt IU en eÎl'i I a ti in te
stelleu, ,. rki zcn zij toch hUil igen 111 thod door t z tt n
zoodat vaak de politi
r bij t pas moet kOIll
P. 33.
emal'al1g. Rembang, Toe b ti n: nEi.rcn ri ehtinlr wordt IV I en ' to '" paOlt
maar zelden ,'aa kt dit bek nd, Didalem 17 taILOIl" ,- rklaart
de' regent, .oedan k temoe ti ....a ampat p rkam boenoch dan
bikin loeka permoelaäll sel ak n "a\ ah di hlaktwg kali janO'
s ,a ,awah di minta mo ngkir t1'lH1a mao I u ill dan bihm'"
djika itoc a.wab soedah di bli llcngcn ;,;Iama 2nja lanta" jan'"
V enja awah bikill akal ho wat ~oero b dan bo u b entliri pada
jang ewa awah oepaia, <I\\'ahnja hi 'a koembali"" (R. P,39). J )
Banjoemas, Kedoe. 'Magelang: "Dikwijls tl'acht men dan zijn bewecrd
recht te doen gelden door een wraakoefening, bijv., door brandstichting of het toebrengen van chade op andeJ'e wijze" (R , p, 9).
Won 0 s 0 b 0: n Ook is 't voorgekomen, dat m ord o-epleegd werd
op la t van den loerab n wel door zijn ondero-e hikte politiebeambten, tevens zijn familie die d<lll dikwijls buit neede op de
tere btzitting gehoord moeten w rden of, onder eede geh ord,
niet te o-el oven zijn of MI trijd Blet bUil vroegere opgaven verklaren,
met het gevolg, dat de 111 ol' lenatll's vrijge prok u moeten.. word 11.
Dc vermoord i dan JlIee tal e n la ti·" ]Jer;- n ill ujn woon plaat ;
bijv. ecn dief van PI' fe ie, dien 111 n uit den wcg ,vil ruimen;
mell pleegt dan eigen ricbting op grond daarnm. dat de IJ liticrechter de dief: talietje te zaeht kan tl'i1R'en en de landraad or
de raad van ju 'titie in ren Ie meermalen l'I'ij preekt lh tzij
omdat cr. geen "oldoend bewij t krij '>'cu' , h tzij mdat Ll
getuig n onb tr uwl.mar zijn), in plaat dat z zó ge Iran word n,
dat z lan ....en tijd buiten hun woonplaat blijl"en" (R. I. 34 ),
ft/adioen, h'

-

') In 17 jaren hebben zich dl'Ïe. vier zaken voorgcdBAn ,'an dood s lag cn
ve,'wonding, die onlslann zijn uil d n \' rhuur VIlU IIowo..b , LlIolcl' we, den di
s"wahs lerugg vordc,'d, doch de huurde .." onlkenden , dat zij z gehuul'd
hntldl'TI LI wilden zl} nil't ferug ge \'(>n , zegg ndr , da L z ij z vo l' vast gr ko~ht
baddeo , Daarop oamen d eigenaar der so,wah9 hun toevlu hl lot moord,
zij vermoordden de huurdera of Helen heu ve, moorden, opdat de 8a"ah9 wed r
tot hen konden terugkeereu,
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Kediri. B I i t a 1': "Ik wa eens aanwezig uij het onderzoek, door
een wedono geleid in een desa, waar 's nachts een dief door tIe
bevolking was afgemaakt. De "erslagene had 23 zware verwondingen j
uij mijn opmerking, ,yaal'om die man zoo was toegetakeld, verhaalde de wedono mij: "ruijnllcer, de dessaman gaat in geval hij
een dief betrapt, op de volgende wijze te werk. Hij tracht eer t
den dief een eersten goed nAnkomenden slag toe te brengen,
llie dezen zoo mogelijk \'erder weinig gevaarlijk ml1<lktj dan
b('gint hij hard te seln'eeuwen, om hiennede tIe uuren te nlnrmeeren;
deze v\i('gcn hem te hulp en door hen allen wordt nu de dief
afgemaakt. Zij noemen da\ "krojok" . Later, bij bet onderzoek,
is natuurl[jk niet nit te maken wie dl'n dief verwondde, en het
gaat ook niet aan de hah'e de. a te straffen. Zoo doende trachten
zij dus aan den "Tekenden arm tIer jnstitie te ontkomen, en ook
:UlJl de wraak "an de familiebetrekkingen van den verslagene""
(R. 1'. 20).

B.

Famille- en prfrecht.

§ 11. Gebrl/iken bij huu:elijk.
Pekalol1gan.
/::Jemal'ang. Rembang. Banjoemas. Kedoe. Keu 0 e m e.n: "De kalang's k men ,'an Koetagede (Jogjakarta). Zij houden hun stam zooyeel mogel\jk zuiver door lecht8
onderling te huwen. Gebeurt het wel een dat en Kalullgsche
man m teen ni t tot den stam behoorend meisje huwt, roor eene
Kalang ehe jongedochter wordt het als een groote schande beebouwd met een man buiten den stam te. huwen" (H. N. 7).
Maclioen. Kediri. -

S ila.

Huwelijken ' op jeugdlgen leej~ijcl j kinderhuwelijk.

Pekalongan. Pek a Ion g a u: nHet huwen vau Inlanders op
jengdigcn JeeftijtI neemt toe, voorn. onder de antri's, Jandl./Ouwers,
handelaren en indu.strieelcll. Onder de blandsche ambtenaren
daarcntegen neemt het af. Als r den van de toeneming wordt
olJgegeyen vrees voor sexueelen omgang vóór bet humlijk. Onder
de suntri 's is scxueele omgang bij ongetrouwden verboden " (Ecol1. 18).
Batallg: "Hnwelijk op jeugdigen leeftjjd komt in Batang cn
Banuar in den regel voor ouder de meer gegoeden, doch slechts
zóó, dat de kinderen door de ouders reeds op jcugcligen leeftijd
IJ tcmd
orden om met elkaar te trouwen, waarna eerst op
lateren leeftijd liet eigcnlijk huweHjk plaats beeft. De in Soebah
en Bawang verkregen inlichtingen omtrent het toe· of afnemen
"an huwelijken op jeugdigen leeftijd liepen zeel' uiteen. Zeker is
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het, dat ontler de klu e rler landbouwer nog op zeer jeugcligen
leeftijd gehuwd wordt. De ouders zien het gaarD , dat hun
dochter vroeg huwen i de schoonzoon komt in den regel voorloopig bij hen inwonen en belpt zijn choonollder bij rle grondbewerking of doet voor zijn cboonollder de neet'en- en de adien ten.
Volgens den Regent komen vroege huwelijken ond r dc landbouwer
veel voor, omdat de ouder verlegen zijn, wanneer :h un kinderen
volwa en zijnde, nog niet getrouwd zijn" (Econ. 19).
Tegal: "Over het algemeen neemt in Tegal, Acli wern a en oerad ad i het huwen op jeugdigen I eftijd af onder alle tanden.
Men chijnt tegenwoordig meer te wachten totdat men "oldoende
middelen van be taan beeft, welk ecMer niet zoo heel overvloedig
behoeven te zijn. Onder ambt naren kom t h t meer voor clan
onder andere lieden, In lawi Pan"'kah, Balapoelang en Djatinegara
volgt men nog de oude methode cn i van to - of afneming van
hnwelijken op .i u"'{ligen lecftijd niets te b speuren. Het komt het
mee t "oor onder den stand der landbouwers n het doel ' dan
in den regel om enehoonzoon te hebben oyer wien werkkrachten
men zonder veel kosten beschikk n kan " (Ec n. 19).
P e mal a n g: "Het neemt eer af dan toe, hoewel in Randoedongkal,
Banjoemoedal CI1 Watoekoempoel geen to - of afneming merkbaar
is. Ret komt meer voor bij de I <re re dan bij de boog re . Ianden
en ges hiedt met de bedoeling zich van d werkkracht ,'an een
choonzoon te verzekeren" Eron. 19).
Semarang. S I' Ol a r a n g: Huwen op te jeugdigen leeftijd komt
veelal VOOI" onder cle landbouwerR en handelaren n moet tocge chreven worden, dat de ouel r8 begeerig zijn om de zg. oewang
oemban"'an te onh'angen dat do r alle aastcn op het huw lijksfee t
betaald wordt" (Ecou. 34).
a I a tig a: nIn de geh Ie afdeelillg afname. lecht gegoede
Inlander!; tracht n nog wel eens ond rlin'" de toekom t hunner
kinderen te verzekeren door hen u o- zeer jon"" uit te huwen zg.
kind rhuwelijken. Onder lage tanden huwt men algemeen leeM
op werkbal'en Ic ftijd .... Zoolang 111 n no geen eiaen erf of
eigen hui heeft doch g woonlijk niet lan""er chm enjaar woont
men bij de ouder van de vrouw in i maar )loedig m et hetjoug
paar op zichzelf , taan zond r , teun der oude . ZeI/: d lnland che
hoofd n laten hun zoou. bij voorkenr 81 chts huwen wanneer zij
eene betrekking of i t om handen h bben cn ook d.e mei ~e
treden niet meer zoo jong in het huwelijk al vroeg r ' (Econ. 34).
Kencfal: " Huwenopj ngdigcnleeftne mteellil:' zin to ,waar8chiinlijk uit neiging tot het .,. ven van fee teu. In Rodja en
Kendal , tationair, in Kaliwoen o-o vermind ring on der all tanden,
omdat er tegenwoordig minder rÜ"k inlander ziin" (Econ. 34).
rob 0 g a n : nR "'el ondcr all
tanden. Bii den kleinen man
i hi rnl.n de "ooruaam te r d n het 0 mhnn .... an tel L Geeft nL
iemand I' n fee t, dan zijn de grnoodigden verplicbt in de ko ten
bij te drag n (dik\ ijl beloop en tI hijclra rren meer dan de ouko ten
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groot zijn). Heeft 11U iemand al veel bij ged ra O'ell , dän geeft hij
ook een ~ e,t om de bijrlragen terug te krijgen en huwelijkt
hij daarom een kind familielid of 1111ak angon uit. Het gebeurt
. om!'> (lat kindercil vlln 10 11 jaar reed eenige malen gehl1wil
en ge eheiden geweI.'. f zijn, natuurlijk zoneIer yleesehelijke gemeen"ehap m t hunne eehlg nooten gehad te hebben. Bij elen prijaji
geldt de overwe"'illg, dat aL eene jong dochter van 14-15 juren
nog niet g Illl\Hl i gewee. t en zij tegen cl goede zeden hundelt, haar
zonde vol "'el1. den Islam gewe~lteld wordt op haar ouder . Duarom
huwelijken de prijuji hunne dochter zoo vl'oe'" uit" (Eeon. 34).
P a ti: Volgens de hoofden vau Tajoe, Djaken3n en Tjogowoengoe nemeu jonge huwelijken af (doch niet veel) omdat de
gevol"'en vall eeu te vroeg huwelijk yeelal schadelijk zijn l'oor
de wouw. De vroege huwelijken onder den Javaan ehen midd nstand moeten vooral toegc eh reven worden aan het soembungan. tel el .. , . uder de desalieden worden door de ouders"de meisje
vroeg uitgehuwelijkt, elikwijl, om zich \'an meer mannelijke bull)
te yeneker n. De man blijft dan bij de ~choonouder inwonen
tot bij een eigen hui. bouwen kan of eeu aandeel in de eûmmunale
"'ronden verkregen 11eeft. Onder den Inlandscbeu ambtenaar stand
worden de meu.jc yaak vroeg uitgehuwel!jkt om encboonzoon
te krUgen Illet kapitaal of goede yoomitzichten, D j ngens, die in
Gouvernement. dien t willen ga,ln eu van ouderafheginnen moeten
zonder enig kapitaal of t ..aetement huw n dikwijl om een bestaan
te hebben. ZU worden dan onclerlloud n door de onders \' an bet
meisje" (Econ . 34 en 35).
Koe doe : "Alleen hij den kleinen man heeft het nog veel
plaat om ve I g Icl 10 te krü"'en aan .oembangan" (Eeou. 35).
Rembang. Re UI h a u g: "Afname onder all s~\nden" (Eeon. 19).
Blorn: Huwen op jCll"'di"'en leeftijd neemt in alle di tricten
toe, voorn. onder cl landb uwer!!. Dit wordt daara.'\u toege chrcven,
dat daardoor het wederzijcl eh hulphetoon hij den arbeid versterkt
wordt. Men huwt zijn d hters gnarne woeg lIit om hulp van
cl cboonzoon te krUgcn " (Eeon. ] 9),
l3anjoemos, Ba nj 0 e m aR:
pmerkingen van den Regent van
'Banjoemas, Mert diredjo nnar illtnleidin' van een nota van ds.
Ru '. nae : , at deze predikant zegt o\'er de t groote gemakkelijkheid, waarOled de Javaan zicll in het buwelijk begeeft
n ovcr het t vro'" uithuwelijken zijner cl chter , i wel juist i
maar tegenwoordig i dit nog "Iecht . cl aclat van cl Illinder beschaafde_n oudcr den kleinen man. Bij de amhtenaren en lUeer
hCRclHlafdcn hestaat di adat niet. Oud r lIen ' echt cbeiding,
zondcr overweg nll redeneo, z er zeldzaam n komt huwelijk
van D g niet hllwbar dochter zoo goed als niet voor. Wat de
kinderlluwelijken \)rtreft, ik g loof niet <lat h I gemakkelijk is
ze teg n te gaao, tenzU door e ne reg Iing van IJ t gOllvemement
met. trafbaar teJIin' der overtreders. Echtel' is het m.L niet noodzakelijk dergelijke handelingen Irafl aar te steUen, want ieder
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moet vrij zijn in eigen rechten t doen wat hem goed dunkt
terwijl di handelingen overigen alleen voortspruiten uit onwetendheid van clen kleinen man " (Econ. 134 en 135).
Poe rw 0 keI' t 0: nAfnam al gevol'" \'an den zwaarder; wordend n
trijd om het be taan" (El' n. 22).
Poe rb 0 I in g go: Toeneming vooral onder de landbouwer .
Het vroeg uithuwen van de jongen i het ge"ólg van de vree'
der ouder
dat hunoe zooo zich zullen afgeven met vrouwen
vao "erda hte zedeo; dat au de mei Je wordt toege chreven
aan den wenseh om poedig hulp te krij en \'ao de choonzoon .
Het bezit van ongehuwde dochters wordt bovendien als een ehande
beschouwd" (Econ, 22).
.
Bandjarnegara : Het neemt af, Al reden wordt op"'eg ven,
dat bet tegenwoordig '" makkelijk r i men ehen te krijgeo voor
grondbewerking en andere doeleinden waarvoor vroeg r d schoouzo n' dien't moesten d n. Bij de ho ge re tanden neemt het af
door schoolbezoek op lateren leeftijd" (Eeon. 22).
Tjilatjap : .,Door een vr eg huwelijk acht men de toekomst
van een docht I' \ ' rzekerd en m ent men haar bewaard te h bbeo
voor de chande van h t ng tronwd blijven. Verder wordt een
choonzoon, hoc j ngdi'" ook als ecn welkome aanwin tb ehouwd
voor hulp in den arbeid. In Adir dja echter neemt, op h t voorbeeld der InlancLehe ambtenaren, het \'Toe'" huwen af bij den
adel, wat de mei~e h treft. Het huw n der zoon, 0 k yoor zij
zich een he taan v rt kerd 11 bh n, m t \Touwen uit cl mindere
klas e, wordt e hter aangemoecligd al e ne pogin oo om diejongelingen aan een g regeld I veil te
wennen en te he\ aren voor
allerlei uit patting n. Vroege huwelijken komen vooral, 0 ronder
de orang tani" (Eeon. 23).
Kedoe. 1\1 a
1a n g: ,.,Enk I n he\\' ril dat het huwen op
jeugdi 'e u leeftijd statiounair blijft, ander n, dat I' than. op
jeugdi"'er leeftijd g hnwd wordt dan \Toeg r. Een oude eenv lIdige
landbouwer te rnhag hew erde, dat in zijn j ugd de jongelieden
gewoonlijk ee~t trouwden op e n I efliitl, waaroJl men than
reeela twee drie killderen heeft. B balv dat hij cl jon "'eli den
teg nwoorc\ig d ~ !'lla.cht drift zich op e n VI'oe"'erell leeftijd dan
voorheen laat gelden zouden 0 k geld liike verwe"'in"'en leiden
t t \'TO '" huwelijk n: omdat de ouder. hakelI naar ' t 0 g nblik
dat hnn kinderen uit'" hnw lijkt W rt! n, \'I\ll\yeg de dan t.e
ontvangen g oh uk n ( ~O mhnllgan ), di en wplkom \' rg edin '"
\ 'O l'men ·voor de yele ge,;ohenkell, . lU' cs. i velijk door di
ouders
reed aan vri nc1C'n en verwant n g ven hij gel enh id van <lOOI'
de7.en g ge\' en huwelijk fee t n .... Kinderhllw lijken kom n vo r,
maar h trekkeliik wei nig. Ni t alleen ollcl r den kl ineu man.
ook onder cl Inlnn(L<'rh h fel u wordt \ 'T Cf! gt'hmnl; mee, tal
voordat ti lllall e 11 be, taun h ft. 't P 1\ gOll\'ern m nt1' eholen
genot 11 onr1erwij~ I-lehljllt da:lI'te ....en lIi t al. r 11\ t werk n" (Eeort.
22 n 23).
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Keboemen: ,,'t Hnwen van Inlnnder op jeugdigcn leeftijd
en \'oordl'lt zij zieh eeu bestaan hebben verzekerd, komt uog, als
Yfoeger, algcmeen voor. Het neemt niet bepaald toe onder de
mindere tanden, doch nccmt merkbaar af onder de Inlandsche
amhtenaren. Het bij den kleinen man nog algemeen in zwang zijn
van kinderbuwelijken wordt door hcm zelf toege chreven aan 't
treven, om de kinderen nog bij 't. leven der ouders en op 't
oogenblik dat bet dezen finanticel het best gelegen komt, een
echtgenoote te verzekeren, teneinde hun een zedelijken leven wandel t waarborgen en te voorkomen, dat knaap of meisje
hij 't bereiken der periode van de ge lacht rijpbeid langs ongeoorloofden weg aan hnn ge lacht drift voldoen. 't Bezit van on~ehuwde docht rs wordt al een schande beschouwd. In de mee te
gevallen zijn eebter zootltlnige huwelijken een uitvloeisel van de
nog algemcen 11eer ehende adat om bij fee telijke geregen heden
nim den fee tgever zoo deze een kennis is, een hijdrage (soembangan) te schcnken in den vorm van rij t of geld of kleediog"tukken. He ft een de aman naar zijne meening reeds veel uitgegeven aan dergelijke Roembno<rnn, dan wil bij zich daarvoor
8chadelo tellen o.a. door " uithuwelijken van een kiml en wordt
elke gelegenh id daartoe nangegrepen, \'aak blijkt het ecbter een
mi lukte peculatie, omdat de ontvangen giften beneden de voor
' t fee t o-edane uitgaVeJl ble,-en " (Eeon. 23).
W· 0 n 0 0 ho: ,,'t Hnwen 0]1 j eugdigen leeftijd in diervoeg , dat
cl v.rouw door haar leeftijd nog niet in ~taat il! de huwelijksplicht n te \" n-ullen. neemt overal nf. Zoodanige huwelijken zijn
eell bron \"an geldvcr pilling en de minder goed economische
olll"tandighed n der bevolking laten ze niet me r zoo toe.
' t Huw n van )ler Ollen op je\1gdi'~en leeftijd, doch ree(ls huwbaar (14, 15 jaar), neemt echt r toc, voor mei ~e, o.a. omdat de
Il\1welijksgift minder i gewonlen" IEeO\l. 23).
Jn d "'elleele afde lino- neemt toe, 't huwen van Inlanders
op jeugdig n Ieeftij cl, \"oordat zij zieh ecn bel'ltaan verzek rd
hehben. Dit moet hiraan worden toegesehr yen:
1. dat de kintl ren reedR vroeg hebben leereu werken en daardoor
noe"" wij zijn.
2. dat de ouders zekerheid willen h bhen omtrent degenen,
di (met hun kinderen ) hun nalaten eha)) zullen outvangen, terwijl
zij zooveel mo'~ lijk wijlen voorkomen dat hun kinder n, na. hun
dood, onverzorgd zuil nacht rblijvell.
•
3. dat de onders gaarne in hun bedrijf g bolpen willen worden
door eell schoonzoou. Het is toch gehruikelijk dat een jongen,
op 15 jarigen leeftijd getrouwd zijnde, gedurende lof, 2 jaar
b!j de choonouderl'l komt inwonen. Daarna eerst kr!jgt hij een
eigen hui. n erf, of ook een stuk bouwgrond, om te leeren
d or landbouw in ' t ollderhOllll van hem en zijn \TOUW te "oorzien
ZOO"lfl de godsdirn. t het ,·oorsebrijft.
4. dat ' t trouwen minder ko 'tbaar geworden i, rocgel" werd
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als bruid"chat f 10.- tot f 20. - betIlIllcl, nu LlOOg ten , f 10.en kan volstaan worden met f5. -, ja zelfs f2- ·. Deze hedragen
heilOeyen niet da(lelijk voldaan te worden, doch kllnllen in mindering betaald worden, terwijl er ook zijn die alleen de kosten
voor 't sluiten van 't huwelijk, f 1.- tot f2.- b talen, welke
kosten door den bruidegom alleen of Ramen met de bruid gedragen worden.
•
5. dat de ouders verlallgend zijn de bedrageri voor 't huwelijk fee. t te ontvangen ter vergoeding van hetgeen zij bebben
bijgedragen voor feesten van anderen.
6. dat de ouder wen ellen ontslagen t worden yan de zorg
voor 't. leven onderboud van InUl dochter om alleen voor de
kleinere kinderen te zorgen en minder nitgaven te hebben want
' t aandeel in de gronden i aanmerkelijk kleiner geworden. Wel
moeten de onders voor hUll ~choo nzoOll zorgen, zoo lang deze
den kost niet kuunen verdienen, maar dit duurt een paar jaar,
soms ..Iecht één jaar, dat eigenlijk leerjaren zijn om den ko t
te kunnen verdjenen met ImHlbouw handel of een ander he<lrijf.
Deze gebruiken bestaan bij laJ)(lbouwers en handelaars en in
mindere mate ook bÜ Inland. clle ambtenaren.
Tegenwoordig worden de jongens gewoonlijk lûtgelll1\velijkt op
13- 15 jarigen leeftijd en cIc mcisje op 10-15 jarigen I eftU rl .
Vroeger, + 30 jaar geleden, trOllwden de j ngen. ecrst op
20 jarigen leeftiid, en de mei UCe wanneer ze t5- 18 jam' oud
wareu.
.
_
Waarin nog geel1 verandering kwam, i rlat g goeden hunne
kinderen met elkaar laten trouwen dikwijl reed op 8 jaJ'igen
leeftijd. Zij doen h t om te profiteeren van 11l1n toestand van
gegoedheid, waardoor 11 et bijv. mogelijk i ~ , dat e u zoo n van
een gewol1en desamtUl trouwt met d docht I' nl,lI een desahoofd
en dannloor kans beeft later des,t1Joofd te worden.
7. dat de ouders bun kind eren will .11 nitlmwelijken tijdens zij
de middelen daarvoor hebben, teu einde ui t later door gebrek
a.... n middelen daarin verhinderd te ziju en bun kinderen \rerdriet
aan te doen; dit z ti VOOI' de ll.l isje reden kunn en wezen dat
zij slecht werden.
Op ' t hovenstaande wordt all n een uitzondering gemaakt door
't district Broeno wam' de kinderhuwelijken zijn afgenomen niet
omdat in dit eüstrict d e adat zich gewijzi"'d heeft, doch llitshûtend wegen ..cbr k aan middelen om de lto, len t bestrÜden.
Ook hier laten de gegoeden hunn kinderen op jeugdigen leeftijd
met elkaar trouwen, met d becloeling dat hun vermogen u.iet
verloren zal gaan.
Die lHID kinderen op onderen leeftij d uithuwelijken wachten
tot dez zelf neiging el' toe gC\'oelen, uit "Tee dat ander" <l
on.kosten voor 't huwelijk weg'"eworp n geld zOlldCll zijn.
Die aldus handelen , zijn meerend el" lieden hehoorend tot
den landbonw- of handel stand. Inland ehe ambtena.ren doen het
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zoo goed als niet meel', omdat zij het als een minder goede
gewoonte be chouwen, aangezien huwelijken van volwa. enen
nwk dool' echt. chei(ling gevolgel wonlen" (Econ. 2-1).
lIladioen. M ad i 0 en: "Dergclijk e huwelijken n men toe onder
den minderen tand (landhouwer , handelaar, handwerkslieden) ;
in mindere mate onder (le llOogere en hoog. te standen. Dit wordt
loegeschr ven aan den wen eh der ouders om hun dochter
"poeclig uit te 11ll\velijken, teu einde hulp in hun werk te kunnen
krij "'en "all een schoonzoon. ZOOll laat men graag jong trouwen,
om de kosten vau hun onde.rhoud 0 k door anderen te doen
dra"'en " IEeon. 25).
N g a w i : Huw liiken op jeugdigen leeftijd llemen af. Ouder
d lnlanrlsche ambtenaren k omen ze in 't geheel uiet meer voor,
terwij l d afname 011 (lel' de particulieren wordt toegeschreven aan
den in\'loed der ambt Har n di de de allOo f'den op ' t verkeerde
dier vToegtij dige huwelijkeu wijzen.,., Op de vraag naar de
reden van afnemin'" di er \'I'oegtijdige huwelijken werd ....eantwool'C),
dat ze in deu regel al heel ganw ontbonden moesten worden"
(Eeon, 25).
Magetan: ~On d el' cl lnla.nruehe ambtenaren valt afname te
eonstatecr n van bedo I() e huwelijk n, ten minste tus!'\cllen per.'Ollen van "'elijkcn ",tand. Ondcr de andere . t'8u den wordt in
mindere mate ook afname van die llllwelijken waargenomen ,
't miul-lt onder do lan(lhol1wer '" (Ecol]. 25).
V 0 e I' IV 0 k I' t 0: "Huwel!jken op jengdi en Ie ftijd ucmen onder
alle . tandcn af aiR ge,'olg Van t1 n zwaal'clet· wordenden strijd
om ' t h taan " (ECOIl, 22).
Poe r IJ 0 I in g go: Trouwcn op j ugtligen leeftijd ll eemt toe
voora l ond r de landbouwer. , 00)< ,-óórdat zij zich een bestaan
verzekerd hebben, 't Vroeg uithuwen Vrul jongen is ' t gevolg vun
(ie 'TeeR der ollf\crR. dat hunlle zoons zich zullen afgeven met
vrouw n VUil ye rdaehl e zeden; dat van meisjes wordt toegeschreven
aau dcn wen ch om !'\ )1oedig hulp te krijg 11 van de schoonzoons.
't B zit ,-an ong huwde dochters wordt bovendien all' eene. eitand
b ~c ho llwd " (Econ, 22).
, Pon 0 I' '" 0: D meiRjeA trouwen ,'roeg, om d.at het en ehallde
i~ 11iet gctrOUW!) tc z!jn. Ook trouwt men wel eens om de schoonmoed r. D jon"eling n trouwen laa.t omdat sodomie bij hen
Rtcrk in zwang is, vooral in de desa's wa~U' p~santrèll zijn. Een
en anrler komt vooral voor onder dCIl mind rcn stand" (Eeon. 25).
Pa tj i tall: " Bedo Ide huwelijken ncmen toe noc h af. Bij 't gr08
der b vo lking trouwt cl jongeling op 1 il 20 jarigen leeftijd ,
't UH'ifl:j c vaak vó6r 't \'olwa flcn iR. Zoons ,-an I nland8che amht<'l131'('n trouwen e I'~t , nadat zij een vaste lJetrekking IJ bben.
01111cl' de lag-C'rc I<tanrl en worden de meif\j et' vroeg uitgehuwelijkt,
om hulp \'<l ll (Ien !'\ llOOl1zoon te !I hben bij ' t werk t rwijl h rio Iel e huwelUkrn yoo r d jong nB ten doel hebben heil ",an een
()llZ cl lUk I. ven af te hond en" (Eeon. 25).
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Keiliri. K e dir i: "Dat manncn , zonder hehoorlijk middel van
he taan , huwen en cen tijclla ng bij de eh oonoud I' inwonen,
komt veel voor. Als V"ergoecling , '00 1' dat inwonen verrichten zij
llUiReljjk 11 - n veldarh id, 't Huweu van meisj e op j eugdigen
leeftijd komt vooral ond er de lagere. ta nden Yoor. Veela l worden
de dochter f itelijk door de oud erf< verkocllt en i zucht t t gewin
van <le ouder de reden dat de meisj eR te vroeg uitgehuwelijkt
worden. Al motief, waarom op j euo'cligen leeftijd getrouwd wordt,
g eeft men op, voor j ongelin O'en: 0[11 te voorkomen dat zij zich
met publieke vrouwen afg ven ; voor meisj e: chaamt van de
ouder wanneer hunne dochter laat b'OIl\vt en n ec." dat (leze
daardoor niet meer al.. vl ekkeloo. bescllOuwd zal worden of dat
zij zich aan onzedelijke hanrl. lingen . ehuldig maken zal. Ook
willen de ond er gaarne lllum e c1oc ht el'~ vroeg "geborgen" zien,
GebrUIkelijk is het hij de lagere klas. n, dat d'
hoo nzooo in
d e eer, te jaren van ' t hu welijk hij zijn sc h onouden, komt in wonen.
In den .. tand der prijaji's komen h uwelijken van dochter op te
j engdigen leeftijd betl'ekkelijl, ,y iu ig voo r terwijl 't inwonen d r
jongg trouwden hij de oudel's van ' t meisje hooge uitzondering
is, tenzij de ehoonzoon op dez lfde plaatfl woont" (Econ . 28).
Toelo e ng agoe n g: nOnder all e klas, en del' be lki.ng n e mt
' t huwen op j eugd igeu leeftij d toe, ze l' dik,,'ÜIs '"óól'dat de man
zich een be taan verzekerd heeft. De ol1(ler wi ll en hunn e (lochters
vroeg uithu welij ken uit vrees dat deze hij lang er ,. achten den
verkeerden weg opgaan . Was de leeftijd van 1 8 jaaT om te
trouwen vroeger voor een meLje reeds jong, than trouwt zij op
14 à 15 jarigen olltlenloUl. Als reden hiervoo r wordt áangevoerd ,
dat voorh en de d eliteI';; ell YTO UWen veel aan hui vlijt d ed en,
zij het clan ook maal' alle n, dat de kl eedi ng niet anders dan
thui geweven , gebatikt en genaaid werd. '1'han wordt 't goed
gekocht en hebhen de mei 'je, minder beû"'beid en Ol er tij d
over, welk in ledi " heid door'" brac1 lt wordt, waardoo r zij meel'
gevaar 100pel1 zich te mi (hag ti " (E eon. 2 ).
Tr e n gg aL e k: nBedoeLd huwelijken zij n hij d n g'ewonen
desaman weinig toe of afgenomen. Bli de hoogere stan den komen
di e huwelijken tb ans minder voor waar ell ijn lijk mdat men
tegenwoordig niet. even s poedig ai R yroe"'er eene gOll\'ernemelltsbëtrekking krü gen kan" (EeOll. 28).
,
B rb e k: nB dociele v roeg e bllwelljken nemen toe voornamelijk
onder clen tand d I' landb o uw e r,~, doch ok onder d n a mbteu.ul.l' ~~
en den hande l~ taurt
Is l' cl n n daarvoor wQrd n op'" geven :
1°. Vrees dat 't meisj, " olw<1 en zij mIe, clen sle htc n weg
opgaat. ; (le ouel ri; bezorgen haal' (Ja3l'om "ó6rdat zÜ ,' olwa!'sen
i", een eeht"'cnoot. 20. Zu cht 1'1111 dcn vader van ' t m i. j om
zi eh te yerzekeren "an tI 11 arbeid vnn den schoo nzoo n, 3°. Yrcc
dat cl zoon zi eh met pnbli cl" \Touwen afg y n zal CTI da ardoo r
bOyenlli en nog and ere I elite hantl liJlge u '" rrl hten za \" (Ec 11 , 2 ).
Blita.,. : "Men lnat cle kin cl erell vroeg t.t·O IlW n ,'oo rnamelük
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om te ,"oorkomen dat zê den slechten weg opgaan. 't Vroege
huwelijk komt 't meest yoor onder den landbouwenden l'itand,
waar mCIl el" ook op ge teld i de dochter poeclig aan den man
tc brengen, opdat de schoonzoon de schoonouders in 't landbonwbedrijf helpen kan" (Econ. 29).
§ 12.

Arbeid van cerLCanten en schoonzoons 1).

Pekalol1gan.
Semarang. Rembang. Balljoema"~.

-

Kedoe. JIadioen. Kedil·i. § 12a.

Voogdij.

Pekalongall. Bat a n g: "Het b heel' wordt gevoerd door de
naaste familieleden, gewoonlijk door en 0 Dl ,-an vader - of van
Illoedersz!jde. De een of aoder bloed,-erwant, door wien dit beheer
kon worelen ge,-oenl bleek tot dusverre teed.. te ,"inden te zijn."
Er bestaat noch toeziend!' voogdij van den prie terraad, noch
enig ander to zicht· nde inlandschc alllhtenar J) echter achten
de belangen cl I" weezen, op de b ,-en aangeO'even w!jze voldoende
beharti,~d " (R. P. 35).
Pc lil a I a J) g: "liet heb eer wordt gcyoerd door een der naa te
familieleden._... De prie terraad lleeft met het beheer ,-an bedoelde
vennogens geen bemo ien~,," IR. P. 36).
BI" e b e A: "Het beheel' wordt g ,'oenl door hun eigen familieleden in de rechte of 'zijlini . Eeni'" toezicht, van priesterraad of
wien ook, ontbreekt" (R. P. 35) .
.,H t IJ beer wordt gevoerd door eig:Êm familieled n zonder eenig
toezicht of aan, prakelijkheid.... De priesterraad voert geen belleer
oyer vermogens "au ''i"eeZell en houdt ook o-ecn toezicbt daarop"
(R. P. 36).
Semarang.
e mar a n g: Het vermogen van weezen wordt
behe rd op verzoek \-an belanghebbenden door de mesdjid ; anders
door een (Ier nabe taaoden. . .. Voor zoo ver bekend, bemoeit de
pri sterraad zich alleen dà.n lllet het vermogen van minderjarigen,
al z!jn hulp wonlt iugeroepen. Toezicht wordt verder niet uitgeo fend " (R. P. 52).
a I a tig a: I er b.v. een wees, die, wat zelden voorkomt,
geen familie Illeer hezit, dan wij t de loerah iemand aan, die
' t kind aanne mt" (Econ. 48).
nHet beheer geschiedt g woonlijk door een der familieleden.
J) VOOl' "rbeid "an 8olJoonZooJlfl, zie

\i
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Hier komt bet zoo "oed als nooit voor dat het bell eel· Run den
priesterruad wordt op" dragen· in de hmtsl jar n kwam !Lit
althans niet voor. Ziju er "eell familieleden , di e 11 t h('hl' r van
bet vermogen der weez n 0)/ zieh kUllnen of wilJ n nemen, dan
worclt de hulp van \'rienden n kennif<sell ingeroepen, en \\,ord'l1
de bezittingen der weezen in tegenwoordig heid van 11 t d sahoofd
en bet '~emeellt -be tuur aan den voogd o"ergegeveu, m t de
opdraeht de goederen in bewaring te willen houden, tot de wcezen
oud geil eg zijn, 0111 zelffltandig op t tred u .... De prief'terrand
bemoeit ziell alleen m t de ho cl If' n m t het toezicht op de
weezen, als zijn hulp wordt ingeroepen , en dit laat te geh urt
zoo goed al nooit.... De heheen} r;;: of vo gden Zijll '1 eht
verantwoordiuO' chuldig aan rle \Veezen, n «leze zullen wel uiet
op de hoogte zijn gew eRl ,-an cl n tand van zaken, tijdens het
overlijden hunner ouder;;:. " 'el is waar komen groott' nalaten. happen
onder Inlantl r, niet vaak voor. Waarborgen he taan r in bet
geheel ni t. Bij deu dood van den erflater, worden cl go deren
der mindeljarige weazen "iu be,,·arin ..." g n011len door den een
of anderen bloedverwant, di later gewoonlUk w igelt ze t rug
te ge\' en, onder beweren ze te bebben g kocht van d u erflater
waarvoor gemakkelijk getlûgen te vindon zijn. Wense helijk zou
het zijn, de goederen onder beheer t ;;:t Hen van een Euro]lceschen
ambtenaar" C
R. P. 52).
Ken dal: " Het vermogen van minrl Ijarige weezen wordt t t
hun 18e jaar (aki! balèg) b h erd: 1°. Bij over nstemmiu'" til ' hen
de oyerige familiel eden ollllerlinn-, door cleu mee, t r goed
udm'
hen; 2'. Is er geen 0 ere 11 temming, dan wordt tloor d n prie. terraad uit de familieleden cle mee t gegoede daarvoor aallgewez n,
en worden de goederen geregi treefd. De prie terraad houdt hierop
geen toezicht.
In het geval, vernield ouder 1", komt het ,ooral voor, dJlt
weezen benadeeld worden. Mee tal maakt de familie zelf onderling uit, ,ie het vermogen van een wee zal bebeeren. I eht
heel zelden wendt men zich tot d n prie terraad, die dan een
van de nlla le familiel. den al bileerder van het vermogen vall
den wee aanwij t, en den betrokken loerah (dorp!;tlOofd, er JU de
in kenni stelt. D e pri terraad alllier beh · rt no it zelf.... \ all
de vermogens, waarvan de behe rder door den prie 'terraad i
aangewezen, wordt en beschrijving opgenomen in en regi ter
van dien raad, opclat de mindeljarige later kan weten, " rat hem
moet uitgekeerd worden; wendt de minderjarige zich niet tot den
priesterraad, dan IJ moeit deze cr zich uit ziehzelf niet m de.
Met de vermogen waarvan hÜ den beheerder niet heeft aangesteld
bemoeit de priesterraad zieh in het geb el niet" (R. P. 53).
D erna k: "Het beh eer wordt gevoerd: In den regel door een
der naaste familieleden, aangewezen door den vriest \Taad. Deze
houdt daarop geen toezicht" (R. P. 53).
G r 0 ho g a n: n Het beheer wordt geyoerd nooit door den prie te1'-
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raad, doch altijd u or de moed r of den .01 "'en, den Islam,
wettigen voogd dier w ez n, D prie~terraad bondt g en tOC'.li('ht
lliel'op, Dikwijl ziet men na den dood "an een rijken "ader, de
moeder roekeloos met h t aan haar IJ heel' toevertrouwde "ermogen ti I' we zen om 'prill'"en; zij hCltrouwen dan ynak 111 t cen
,'eel jonger n lIIan, ",ien het alleen om het geld i;; te doen gew t,
en hij de meerd l:jarigbeid del' wezen zijn deze dun '"ebe I
zoucLm' ,'ermogen" (R. }), 53),
Pat i: "De mo. k kas noch ae de;;a voorziet te"enwoordig ilJ de
zoo noodig aI'mellyel'zor ring. V · r1aten kinderen of armen z ekell
werk hij familieleden of bij alIderelI "oor den ko t zonder loon.
Zijn ze no" jong dan worden ze als kind aangenom 11 (di poepo h)"
(Eeoll. 48).
Het IJ beer over het vermogen der weczen wordt gevoerd dool'
<len wali of door <l overige er f'~enam eu.,. . D prie t rraad
wordt er ... , nooit hij"chaald 0 hondt geco toezicht" (R. .1:'. 53),
Koe doe. : "lIet behe r wordt "(" '0 re} op aannaa'" der b trokkenen dOl' d 1\ pricstcrr<lad, anticrs dool' familie of nlUl8tlJctaandell , . " De roerend zaken van waard worden, voor het
g "al dnt ct pl'ie tcrraad iJl tI crfkw tie gemenerd wordt, teeds
in de 1lI0~kee hewaanl ell in een register op"'enomen. De 0111'0 rende zaken wonlen c:laareute"en heheerd door de familieleden
of naa tlJ e~taanden zii lJet ook oud I' toezicht van d u priesterraad" (R . p, 54).
Dj cpa ril: nOud rI ozc kind ren, crch aaIden en ollnoozelen
worden pg' Ilom n d Ol' famili I d n of tUHl re "oedhartige lieden.
Dik, ijl ook acht een ae abe tuur 'lid zich ,-erpliebt \'001' hen te
zorgen " (Eron, 48).
H t beh er wordt 0' voerd "door familiel den " zonder eenig
toezicht. nU
OToote goedbartigh id te"'eno\-er kinderen, ook
bij "'eloof, zijn oorzaak; dat van IJ nadeeling zelden iets blijkt"
(R.

P. 54).

Rem.bang. R 'm ban g: Het verlllo<>en van inlaJldsche weezen
wordt Ulee 'tal beheerd door den nilast 11 nHulIIelljken bloed,-erwaut i dit wordt door dell (JrÎ terraad vastg teld. Uet toezicht,
dat deze op dit bebe I' uitoef nt, b staat iu naam wel, maal'
ind rdaad beeft dat ni t veel te beteek nen .... IJl deze afde ling
komen nageno g geen weez n voor, die iets bezitten" (R. P. 39).
Ta ban: Het beheer wordt gevoerd door den naasten erf'~enaalll, dan w I dool' deng Ile di
h t mee t t vertrouwen is,
ho w I de pric terraad el' toe be"oe"'d iR. Toezicht ontbreekt.
nEen,t wanneer klachten in"ediend worden wordt er ond rz ek
naar gedaan ." Bet ontbreken ,-au toezicht blijkt uit het feit, dat
\' I" eheideuc proces eu voor den landraad gevo rd worden o,-er
erfcni en (R. P. 39).
Bal1joemas, Ba lij 0 e ma, : Het vermogen ,' an inland ehe weezen
wordt beheerd ,dOOI' e IJ of m cl' familieleden; alleen indien om
een voogd ge"l'Uagd wordt, wij t de priesterraad er een aau " .
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'Vaarborgen \'oor gO<ld beheer ontbrekün Ilaar el' in het "'e hcel
toezicht op de nmtericelc belang 11 d r we zen heRtaat.
'rnll'iikc erfeni kwesti . worden dan ook ter hbanll lillg bU den
prie8terra.nU ,'oorg bracut" (R. P, 43).
Poerwokerto: Het behe I' worut g vo rd "door d IItUI te
familieleden " . Geen toezi n I voogdij of nndere waarborg n voor
l'iehtig , bebeer (R. P. 43).
Poe I' bol i n g go: H t bch er wordt g-evoeru dool' de blo d,'envanten, bij gehreke van eenige re"" ling daaromtrenf'. D
pri . terraad IJ moeit er zich Dl ti all en wanneer l' klarhten
O\-eT bet belleer l)iunen kom n , . " "D hebmgen del' wcezen
word n dan ook zeer " nvaarl oosd z oa),; blijkt uit de ,'cic
erfeniskwe tie. (Ue door den Pliesterrmul behandeld wonlen"
(R. P. 43).
Bandjarn g~Ha: "Judiell er geen geschil wordt aanhangig
gemaakt voor d n priesterraad, wordt bet beheCl'd door het IHlastbijzijnde familielid, (b ijv, door de o\'er'~eb leven moed r, daar
volgen Javaan eh opvatting, e n kind ook wee i~, als alleen
de "ader geKtorven is). Heeft tl moeder bet lJehe~r dan h ud n
de wali' (va n vaders zijde toezi ht welk to zicht ,' nwel ui t
altUd '701clo nt! iR. I de moeder ook gestorven, dan komen
kinderen en goederen ouder toezicht en heheer ,'an tie bloedverwanten van vadersziide .. ,. De priesterraad heeft cr alleen
iets mee te maken, indien geschillen van rf'recht bij di n raad
worden voorgebracht; toezicht . n eoutrûl word n alleen in ua'Hu
n
uitg(}oefend .... Het aantal weez n vormt intn8 eh n '1 eht
gering percentage op de totale IJ volkill .... (' t aantal van dergelijke
gevallen, ', jaar bij (1 • oerarnbi voorg hracht, if'l hoog ten 5 )"
CR. p, 43).
T j i I a tj a p: Het bellee!' wortit u-evocrd door hnll familieleden, Geen toezicht. "N iet zelden komt het voor, dat bezittingen
nlO weezen, waal'Vall het beheer in handen is van famili leelen.,
zoek J'aken of te niet gaan" (R. P. 43-44).
Kedoe. Mag e I a n g: n Het vermogen van eell Illindeljarige wordt
bebeerd door de familieb L'ekking n, daartoe door dc nan ·t
bloedverwanten aangewez n.
Toezicht is er in 't gehe I niet; veelal " rchvijnt <reld en "0 d
der weezen tijden ' het bebeer" (R. p, 63).
Temanggocng: Zo wel de inlandsch amutenaren al ti
bekels en andere gehoorde inlander ' bleken al z er si eht op de
hoogte te ziin nUl deze aangelegenheid, De antwoorden Wluen
vrij verward en onduidelijk. In hoofdzaak schijnt de vulge.nd
regeling te be taan . Bij overlijd n \-an tien vllder treedt ü moeder
al beheer ter op. 1 deze vóór den vad · I' overled n, dau wortlt
in eeu soort familieraad e n beheerder gekozen uit de uao taanden
en wel zoodanig, dat d uaaste blo dverwant yao den wee, te
beginuen met een meerderjarigen bro der, de voorkem' heeft boyen
de bloedverwanten in eeu "erelereu graad; dat manllen yoor
~een
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vrouwen "aan, dat blo uvenvant n Vlm vader zijde uil' van de
zijde van de moeder uit, luiten en Ilat eef8t bij ont tentelli ,'an
hloedv nvanten de aam erwanten aan d beurt komen, in dezelfde
rangord nIs de IJloedv rwanten, HU onti'tentenis van bloeu- en
mUl\'erwallteu treedt de bek I al b heerder op, b boudens liet
reeht vau een ieder om zieh het lot van den wee aan te
tr kken , , " Door den prie terraad wordt op de ndminiMratie van
den beheerder hoegenaamd "'een toeûcht uitgeoefend, , , , OfRchoon
klachten er over weinig vernomen worden bestaat Vl'ij alg meen
d on>rtlli"'ing dat cl bch crMr zi h vaak, al of uiet ini'amenwerking- met de bloech'el'\vanten de goederen toel'igent. Met
gronden gaat dit natuurlijk zoo ....emakkelijk niet; wanne l' er
ebter'"eklnagd wordt, dan hetrefien de klachten in 't algemeen
jui t gronden, wa.aruit men "dl i;!" ma'" bI', luiten, dat dOOI' d
beheerclero t 11 aanzien van mlderc goederen de rechten der weezen
uog minder worden ontzien" (R, P. 63 en 64),
Poe rw 0 I' edj : H t IJ heel' wordt gevoerd door de na te
familieleden. , .. de prie. terraad bern eit ' er zich .lll en mede al
zijn hulp door d familie wordt ingeroepen (R. P. 63).
"Jang Lllendjalankan kocwa anju atas arta bcndallja anuk jntin,
ra itoc jllug dipertjaja oleh antero familie", Raru:l agama "tida
p rdoelikan nma sekali" I ) (R. P. 63).
K e boe men; Het beheer o\'er bet Yermogen van minderjarige
\Veezen wordt gevo rd door ti naaste familieleden. Geen toezicht
be taat: ali' de weel. n lIIeenleljllrig zijn geworden, zijn hun
roer nde goederen zoo goed al altijd door de belleerende bloedverwanten te geJde g maakt, en dez g \den verbruikt. Met de
onroerend goederen i dit ook vrijwel altijd 't geval" (R. P. 64).
Won 0 0 b 0: Hot beheer wordt g yoerd door de verwanten
dic hen opvocden . . .. "De pde tcrraad houdt alJeen toezicht al
het gevraagd wordt wat mee tal niet gebeurt .... Volgen de
hoofden, eigenen de \' erwantell zich de goederen der weezen
di kwijl geheel of gedeeltelijk toe.
it dr akI ach ten blijkt ook
dikwijl , dat het de ab stuur eigenmachtig haudelt met gronden,
waarop we zen recht hebb n. Beter regeling dezer zaak is zekel'
g wenscbt; oDlmige boofden geven in overweging de nalatcn chap
van een per 'oon, en de verdceling daarvan onder zijn nabe taanden,
te laten eon tateeren door de gehee1e de a; aJlderen willen weel',
dat de prie t rraad al weeskamer optreedt" (R. P. 64).
ft-[adioen. 111 a di 0 en; IIet belle I' over het vermogen \'an
inland che weezen wordt gevoerd gewoonlijk door de naa te
bloedverwanten zonder eeni .... toezicht (R, P. 36).
N .,. a w i; Het b heer wordt gevo rd "door den vriestel'l'aad".
Zoo niet dan hondt dit college toch over het beheer toeziellt,
') Degeen, in wieD de gebeelc fnmilie vertrouwen stelt, heef. l",t beheer
over de goederen en bezittingen ' "DO een w~e •. Er wordt in het geheel geen
aebt op goslageo door doo l'Ilad ogo.mo,
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"volgen den panghoei
oftich on zich nog ....e n g yal heeft
voorO'edaan" (R. P. 36).
Ma·" eta n: Het belle I' wordt g \' I'cl door cl nan t familieleden", zonder eenig toezicht CR. P. 36).
Pa tj i t aD: Dool' de moeder of door falllilieled n van cl n
valleI' .... De pl'ie tel'l'aud onthoudt zich ,-an all to zicht IJ h t
verUlogen der weez n" (R. P. 36).
Pon 0 I' 0 '" 0; Door d famili leden" (R. P. 3 ).
Kedil'i. K dir i; Het IJehe I' o\'el' liet vermog n van inlancl, eh
weezen wordt gevo rd door een der naast" familieleden. L)
pri st naad zou dat IJeheer alle u voeren al. cl nalat u hap
uig-ûn. IJ langrUk wa ' : dit i eeht r no'" ni t voor"'ekom n"
(R. P. 38).
Toelocngagoen O'; Het b heor wordt g vo 1'(1 dool' de
ahliwari
n. I. de mo d 1', dau wel de wali". De pri t rrtlad
bemoeit el' zieh meel
a.1IE'cJl wan n CL' bem dat to zicht door de
nhliwfil'i. wordt toeyel'tI'olrwd" (R. P. 3 ).
Tl' en'" '" a I k ; "ZUn de kin,l ren van den verleden LlO'"
niet IJekwaam tot w rken dan krijgt gewoon l\jk 'Ile '" dnwe
tUde)jjk 1 aaudeel zoo ze dat wen ht; an<1ors
n lel' famili leden die weer als deelO'ereehtigd vervang n wordt dool' ecu
dcr zoon, al <lez I' dIS getrouwd i .. (Eeoo. 15).
"Mee tal wordt het ycrlllo "'en b h rcl dool' clen oudsten Ul'O del'
of dool' d ugeen, di den milHleljal'igen \,e " bij zich aan hui
heeft en h m de no dig \'oCtlinO' en kl edin'" ver, enaft.
De priesl lTaad heeft, oaar ik mecn daarmed in 't.,. neel
geen bemoei nis" (R. I. 38).
Bel' b c k: ,.,Dool' hun familiel den .... All 11 als el' kwe ti e
ontstaao over boed I wordt d b li siug \·tm d 0 pl'ie t naad
ingeroepeu .... D bI edverwanten di bet b b Cl' d l' na'" laten
O'oed l'en aanvaarden zijn dikwijls mor el en admini trati f te
zwak om voldoend over de belang n del' weez n t wak. n. D
wone gan'" "('ail zakell i dat bij cl n dood del' oud I'
n
of ander blo d" rwunt d n bo del aall\Caurclt n al de w ,
meerderjarig is geworden, d ze afdnu "'t wat Cl' dan nog vel' i
of o\'el' heet te zijn welke ai ifte
wo olijk n
do l' den we
moet worden g pro\Toceerd . .H t "'ebeurt dan echter ok wel dat
bij oiet krijgt, ondel' voonv nds I dtlt b t v rulO'" n voor zUn
onderhoud is gebruikt. D mee ten leg'" n zi h biertlij n 1';
mind I' meegauLlden tellen wel e u een actie in teg 11 cl n g w Z 11
beheerder al zij DI enen door dezen h nadeelll te zijn wat nog
rfeni s n niet 0 \' I' 't al.,. meen
wel meer zou \' 0 rkom 11 al d
te onb duidend wal' n om e n pJ'ocedm' t w ttigeo" (R. P. 39).
B I i ta r; B heel'd ,.,door familicl den n vo "'den" (R P. 39).
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Rembang. Bal1joemas. Kedoe. lJIadioen. Kedi1·i. 13a. Toebedeeling 'Can goederen vóór den dood; boede7ve1·deeling.
Pekalongan. Semarang. Se m a I' a n g: " Het komt. voor, uat erfgenamen de
nagelaten gronden onuer elkaar verdeel en, doch meestal blijft
alles in é \n hand" (Eeon. 23.
alatiga: " Het komt weinig voor dat erfelijk individneel bezeten grond verdeeld wordt, noch bij overlijden, noeh bij verkoop"
(Eeon. 23).
Pat i: "In het algemeen vindt ver nippering van erfelijk individneel bez ten grond plaat .... door verdeeling onder erfgenamen.
Bij kl ine stukken grond worden deze na overlijden van den
bezitter of door een der erfgenamen gekocht en het geld onder
de reehth~bbenden verdeeld of men komt overeen den grond om
beurt door de erfgenamen gedurende een zekeren tijd bijv. 1 jaar
te doen bewerken" (Eeon. 23).
D.i e par a: "Het. komt ook veel "001', dat de nagelaten sawahs
om beurten door de erfgenamen bebouwd worden" (Eeon. 23).
Rembung. Banjoemas_ Kedoe. Mag e I a n g: "Daar het grond bezit over het algemeen
niet groot i._ en het officieel t boek staan als grondbezitter
met zich meebrengt de hoofdgeld-, heeren- en desadienstplieht,
wordt bij versterf gewoonlijk een der erf~enamen als opvolger
in het grondbezit van den erflater opgegeven, terwijl feitelijk alle
erfgenamen een deel van den nagelatên grond verkrijgen en zich
tegenover het desahoofd aansprakelijk stellen voor de landrentebetaling en dc d a(lien tplicht, daaraan verbonden" (Eeon. 13).
~Iadioen. Ponorogo: "Bij overlijden van een iudjvidueel bezitter wordt de grond zoodanig onder de erfgenamen verdeeld,
dat al. de aandeelen te klein zouden worden, de sawah aan
een der erfgenamen en de erven aan een andere ten deel vallen"
(Eeon. 16).
Kediri. TI' eng g a lek: nIs de individueel bezeten grond van
een erflater groot genoeg om zood.a nig te worden verdeeld, dat
ieder rechthebbende eeu redelijk stuk er van krijgt, bijv. t baoe,
dan wordt gewoonlijk tot verdeeling oyergegaall. Is zulks niet
b et geval, dan verkoopt men soms het stuk grond en verdeelt
de opbrengst; of men treft eene regeling, waarbij de erfgenanlen
om beurten den grond \'oor een zeker tijdvak ter bebouwing
krijgen. Meestal wordt met onderling goedvinden de grond aan
een der erfgenamen ter bebouwing gege,-en en ontvangen de
o"el'igen eeu deel van de opbreugst" (Econ. 18).
'S
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Grondenrecht.

14. Beschikkingsrecht ocel' de1l gl'ond.
PekalonglUl. Semarang. [Zie blz.
Rembang. Banjoemas. Kedoe. Madwen. Kediri.

- regel 5.)

§ 15. Inlands h bezÎtrecltt op den grond.
Pekalo1lgan. Pekalou"'un: Ver nipp rin'" van ue uit'"
id
van het indh'Ïdueel bezit b eft wel 11 plaats door ,. rdeelin·r van
den grond ond r de erf"cnam n "an d no'vcrled nbczitter . ... "In
bet algemeen echter Ilergen sprak van ,-er 'nipp riu"''' (Eeou. 10).
"De gewoonte 0111 0' en vervl'eeltldin van bouw"'rond aau ni t-opgezetencn toe te laten zonder "'0 dk urin'" van d g zamenlÜk
gemeentenaren, he taat hicr reeds "an oudsher.
Regi ters van indivi.dueel grondbezit IJ taau niet. it de tatell
der landrente in d de a' opgemaakt blij\..."1 echt r in den re "'cl
wel , wie erf IÜk individueel uezittcr (houd r van ja uu- of beran"'ronden) i. f ze nnuwkellrig z.ijn zond cl or b pa~llclc opnam
moeten worden g con tateerd" (R. P. 3 ).
"In Soebab en Bawan'" heft, YOOI' zoover is na te "'aan, ti
gewoonte om geen veryr emding van bouwgrond aan niet-opgezetenen toe te laten z nd r "'0 dk uring ván de l>'ezamenlÜke
"'emeentenaren, voor indi,idneel IJ z ten "'\'On den nooit be taan"
(Econ. 12),
Te g a I: "In Tegal en Adiwerna wordt de llitg trektheid hez ten grond over h t alg meen te klein "'eacht. Ov rigens is in
deze afdeeling de uitge tl'ektheid voldoende. 11 t ~ it doet zich
echter vaak voor, dat cl oor pr nkelÜke koelinandeelen ni t
bezeten worden elk door één persoon d eh dat op verzoek van
den vader een koeliaanclecl "rdeeld i "'ewol'den iJ1 2 g IÜk
deel en ten b hoeve van zÜn kinderen. Hi rtegell wordt door de
andere aaud elhonders in deo comUluoalen grond n oit bezwaar
gemaakt, wat el' op wij t, dat het begril> "commllllaal bezit m t
vaste aandeelen" niet mee'r g huldigd wordt cn gelijk ge teld
wordt m t "individueel bezit"" (E on. 9 n 10) . .
"In de afd. Breb hebben \ I een executoriale verk open nUl
communal n grond (met ,-ast aandcelcn ) plaats gebild tot dat
het be tuur zich er tcO'en verzette" (Econ. 9).
"ln oeradadi komt ope nhooping "an gl'oudbezit van uouwtrrond
yOor "oornaUlelijk dool' "crkoo}J met recht "an wederinkoop"
(Eeon. 10).
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nDe ub ocbah en Bawang vermelde gewoonte beeft in Te"'al,
Atliwerua en oemdndi nooit be taan. Of bedoelde gewoonte in
vroege I' jnren in Slawi, Pangknh en Bala(1oelan'" bestond, is niet
bekend" (Eeon. 12).
In de de~ a i men volkomen op de boogte, wie gronden in erfelijk
in(lh-idlleel b zit hebben. Die d . ak hieren worden vrij goed Lijgellouden en jaarlijk ' op nieuw awengc teld en bijgewerkt. D
l"egcntsebaps- n di triet. gerj3chten raadplegen gemeenlijk de boofdO"eldkohieren bij zich voorel0 nde cÎ\'ielc kwesties terwijl zelfs
aan die kohieren cel1 vrij groote bewij . kracht wordt toegekend"
(R. P. 38),
13 I' e be : "Ten aanzien van individueel hezit heeft de sub
So bah en Bawaug vermelde gewoonte in Brebe, Tandjoeng en
Bandjarhanlja nooit beotaan en van communaal bezeten gronden
is b doelde vervreemding immer onO" oorloofd geweest, ofschoon
meerdere gevallen yan dergelijke ver\Teemding op elande tiene
wijze zijn bekcnd geworden. In Bo ellli~ljoe en Bantal'kawoeng
heeft bedo Ide gewoonte nooit be"taan" (EeoJl. 12).
Re"isters worden in de de. /1,' aang-eleg'd in het juyaan ch
onder controle van d di triets- en ondcrdi triet hoofden. Ook
ort regiflter , ma.a r in
de onderdi u'iet boofd('n houden d zelfd
bet mal i. ch. 'W anneer er een tuk individueel bezl"ten grond in
and re handen overgaat wonlt dat in beide registet imngeteekeml"
(R. P. 38).
Semm·ang. , e llJ a rail g: "Het komt voor, dat erfgenamen de
nagelaten gronden onder elkaar "erde len; doch meestal blijft
all s in één hand" (Eeon . 23).
alatiga: "Het komt weinig voor, dat edelijk individueel
uezeten grond verdeeld wordt noch bij over]jjden, noeb uij
verkoop" (Eeon. 23).
"Hier bestaat de g woont, dat 81ecMs de ingezetenen een er
de a aan praak hebben op een aandeel in de communale bouwgronden daarvan. Van de nieuwe rechthebbenden hebben zij, die
het lang t in de de. a wonen, de mee te aan praken op een opengevallen aandeel. 'Wordt een aand el yan den desagrond iu
eigendom aangevraagd door niet-inlander voor de opriellting ,'an
fabrieken all anderszin , dan moet de g heele de a dam'voor baar
toe t Illllling geyen om deu grond \-001' dat doel te verneemden.
De gemeeu ehapp lijk grondbezitters der communale gronden
ontvangen dan ook d geheele verkoopsolD en de aandeelhebber
wordt met een ander aand el tevreden ge teld: er wordt dus een
nieuw ailndeel gevormd. Het i bij del1 aanleg van d u'amlij n
Willem I - Magelang en bij de oprichting van de ij fabriek te
Salatiga wel voorgekomen, dat de aandeelhebber van den grond
de geheele sebadeloossteillil'" op tak, maar dan verliest hij ook
alle reeM op een nndel' aandeel iu den grond" (Econ. 25 en 26),
Ke n dal: nIn de nitg trektbeid der aandeelen \vordt geen ventndel"ing gebra bt: deze vends elen alleen "an beboowel'S" (Econ. 15).
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"Bij bet opennlllen van awahaanclcelen worden deze to ewezen
aan famiLi leden van den O\'erled ne of aan cUe per. ollen, di
het lang t voor b t verkrijgen "an grondbezit in aanm rkiug
kwanl n. In ver~ eh iden de!la'f; h eft men blij,' ende opengeyull(,ll
sawallaandeelen, de zg. ~ awah gantoengan , mee tal cl
leehtste
gronden, ver van irri ....atieleicUn "en, die de bevolking niet graag
h bben wil en die om beurt n door de de alieden bebouwd word n.
Mi bruiken bij de toewijzing clcr aandeelen ebijnen all en in
Kendal . voor t l<omen nl. het geven der gronden aan per onen,
die daarvoor het mee t bieden" (Eeon. 18).
"Bij eommnnaal bezit met periodieke verdeeling kom n de argesned n riettuinen weer in handen van door. pronkelijke verhnnrdeNl, die ni t m edoen ruUl de al " emecttc verwi~R Iing, wann er
lIet tijd tip daarvan amen valt met cl ternggave der gr nden "
(Eeon. 1431,
nAan de bevolkin"" worde t kenn en "'egeven, dat onder nkennclijl
verlaten " (. tbl 1 96 ~ 0. 44 .\rt. 2 al. 2) bedoeld worden: "'ronden,
(Ue gednreucle 5 achtereen" Igeode .jaren niet he plant of niet met
eeu woning bebol1wd zijn gewet en waar p g durende dat
tijdsverloop niemand ree,hten h ft doeu gelden. Dit he"'rip he ft
zich reedf; van zelf hij de b volkiug' in'" wort Id, doordat zij
zulke grondeu " t<,""al pangonan" noemt, met welke b nalUin"" zij
bedoelt .,tanah 'goepennen" of taat. domein a. i. g rond, politioneel
tot de (Ie a hehoorencle, waarop alleen de taat recht l1eeft'

CR. P. 39).
De mak: nAl. fl(' mannelijk ing '/. ten n getronwd en in !itaat
zijn heeren<lien ten te v rriehten, krijgen ze al poedig cu aandeel
in den eommunaleu groncl. In d meeRte (Ic a's heeft men zoo'" n.
awab 's ganto ngan, clie dan het eer t Yerg yen woru n" IEeon. 1 l.
nOmko perij van loemb en ~jarik t t h et verkrijg n van een
aandeel of van een heter aande I komt voor. Li den uit anel re
de a 's mo ten minsten 3 jaar in d de. ft, in welker communale
gronden zij cen aandeel w · n. ch n, geve tiO"cl g wee t zijn om
de Ig re hti.,.<le te knnnen ,vorden. Eell alo-emeen "'ebl'lljk is ook
dat de, geen grond bezittende ondste zo n na h t overliid n v<In
zijn vader en gelijke nitge.. trektheicl Rawab kl'ijgt als d ze had'
doell lang ni taltijd 11 tzelfde aaudeel" (Ee o. 1 -19' .
G I' 0 b 0 g a 11: "In vele defla's komt u O'rooter of klein r aantal
werkhar mannen voor di grcn aandeel en in de communale
gr nden kl'ijgell j dit is een gevolg van de desa-adat volg n
welke jonggehuwden , jongelingen of w dmn13ar, die n g hij
hlill ouders of familieleden inwonen yan de v rde lin'" uitge loten
zijn. Het i niet wen "elijk aan deze "olksiu telling een einde
te maken" (Eeon. 1 ).
Wanneer Flawahaandeelen oJleu"allen word n zij aan nienwelingen toegewezen flanw I onder de andere dcel"'ereehtigden
v rd cid. \ anneer de "'rond zeer Rel\l'aal is zoo wordt het aand el
om niet afge 'taan aan hem, die bet bewerken wil tegen landrente.
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In enkele <le~a's mag <le we<luwe gedurende het jaar van overlijden vnIl hanr man, hetzij het heele clan wel het halve aandeel
hlijven bewerken, natuurlijk tegen betaling van een evenredig
deel vtm de landrente. Mi!lbruiken komeu, ,oor zoover na te gaan
L, niet \·001', wat te verklaren is door het feit dat de deelgerechtigden zelf den groncl verd elen (totogawè). Bij desaklachten
komen bijna geen dergelijke quae ties voor" (Econ. 19).
"In lret algemeen i er een treven naar conversie in individueel
bezit of fommunaal bezit met vaste aandeelen~ Enkele ernstige
landbouw~r
verlangen :echter wel naar een meer individueeleu '
bezitsvord. of naar een langdurige periode van ,erdeeling, daar
clau dE' g~ondbewerking int n i ver cbew'cn kan. De meerderheid
verkie t ecMer een korte periode "all verde Jing, omdat de gronden
niet van gelijke vruchtbaarheicl zijn " (Eeon. 20).
"Van sawahgronden zijn geen ""evallen van onwettige vervreemding
bekend; wel van tegalans en erven. De bezitsvorm van deze
gronden is eigenlijk communaal met vaste aandeelen en toch
geb nrt het dikwijls, clat een tegal of erf verkocht wordt geheel
al of het individueel bezit was, of uat tcgaJ.lD's tot awah' gemaakt wor(len en clan (loorgaan voor eigen ontgonnen gronden
(beran)" (Eeon. 20-21 ).
.,E n uitgestrektheid van 4 haoe iR ,·olc1oencle voor een jasanhezitter. Heeft hU meer, dan y rhuurt hU het ovt!rige, omd!ü hij
niet in staat i~ z.elf meer thwerken ..... Werkbare jasan-hezitters
ontvangen in deze afdeeling altijd een aandeel in ele communale
gronden" (Eeon. 22).
Pat i: Pati, Tlogowoeng e en Tajoe: "Het is bier gewoonte dat een opengevallen aandeel gegeven wordt aan bem,
die reeds in de de a woouaehtig is, een erf met woonhui8 bezit
en 't lang t hoofdgeld betaald heeft. Is zulk een cr niet, dan aan
bem, die geen erf maar wel een woonlnli: bezit (doenoeng noempang)
en tc go der naam en faam hekencl taat. Is ook zulk een er
niet, clan aan hem, die nog niet. bezit, mit bU als goed bekend
staat en genegen is hoofdgeld te betalen".
.
Kajèn: "Wat de be taande gebruiken betreft, zooals in Patio
Misbruiken zijn bier in de laats.te jnren voorgekomen: de 1e keer
in de desa Antroe, waar ' t desahoofd eenige opengevallen aandeelen gaf aan bloed- en aanverwanten, z.onder dat zij tot beerenof clesadiensten verplicbt werden, cle 2e maal in de deRa Woewoer,
wruu 't de aboofd een opengekomeu aandeel op naam telde van
zijn berliende (nog een knaap) en feitelijk de voordeel en van
dien grond zieh zelf toeëigende; de 3e keer in de desa I 10 omalang,
waar t de aboofd een vrijgekomeu aandeel zijn hediende toebedeelde, doch feitel{jk zelf de opbrengst daarvan trok" .
Djoeana: " Hier wordt · een opengevallen aandeel, indien de
tijd der periodieke verdeelil1g Ilog niet daar is, verbuurd aan den
me stbiedende en 't geld onder de deelgerechtigclen verdeeld. Mi'brn.iken werden hier niet wa,a rgenomen".
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Djakènal1 :
Wat de bestaande gebruiken betreft, zooal in
PatL Misbruiken, waarbij 't de a1100fd opengevallen aand len zich
toeëigent f voor den "orm op naam stelt van zijn kinderen of
onmondig familieled n, doen zich
n enkele maal voor. In d
laat te jar n i in één desa gebleken, dat 't de ahoofd ~n op ngevallen sawahaandeel op naaDl van zijn nog schoolgaanden zoon
ge teld had. Van toewijzing aan de mee tbiedenden uit andere
de a' is niets bekend" CE con. ] 9).
"Alleen in Djocana is het een voorgekom n, dat een de ahoofd
een tuk communalen grond aan iemand van een ander d a
verkocht had. Op aanklacht van de benadeelde bevolkinoo, werd
de zaak bij minnelijke sebikking zóó geregeld dat de grond
ternggegeven en de kooper door d n v rkooper cbadel sgesteld
werd" (Econ. 21 ).
In 't algem en vin<lt nvel" ·nippering van erfeHjk individueel
bez ten grond plaats .... door \'erdeeling onder rfgenamell . . ..
Bii kleine stnkk n grond worden deze na overlijden van d n bezitter Of door e n der erfgenamen gekocllt n 't geill onder de
rechthebbenden verdeeld Of m n komt over en den gr nd om
beurten door de erfgenamen gednrend een zekeren tijd, bij".
1 jaar, te doen .bewerken" (Econ. 23).
nOpeenbooJling van grondbezit] komt niet of niet veel voor
en neemt niet toe" (Econ. 25).
"Alleen in de afdeeling Ko doe en in d rl a. Tegalombo-kid
van Tlogowoengoe b stonet n bestaat" de gewoonte om geen
v rvreemding van bouwgrond aan l1iet-opgezetenen to te laten
zonder goedkeuring van d gezamenliike geme ntelcrlen" (Econ. 26).
nOpvallend i h t, dat in de de. a oekolilo en omliggeuclc
desa's (Katjèn ) 't huwen met meer dan een vrouw b!in3 regel is.
Dit hangt waar eh!illlijk amen met de daar veel Y orkomend
irihtuinen, die alle Ul erfel!ik inclividue I bezit zijn. De sirih teelt
eiseht bovendien vrij veel ~orO", waardoor dagelijksch toezicbt
noodig is" (Econ. 63).
nBiUijke en gemakkelijk r O"el vast t stellen op bet begri p
"kennelijk verlaten" ( thl. 1896 No. 44) die zooveel OIog lijk
in overeen temmulg zjjn met de recht begrip)) n van de bevolkin g,
is niet wel mogelijk omdat de kClmelijke verlating volg n den
Islam en de de a-adat bii leyen van den bezitter f dien erfgenamen alleen kan plaats hebben na eene uitdrukkelijke ,il verklaring. Alleen du] al èn bC"l.itter 11 erfgenamen ni t meer in
leven zijn (resp. zich verklaren), wordt vol <ren . InlanUsch berrrip
de grond als "kennelijk ,erlaten" beschouwd. Toch komt h t
wenseheltjk voor het beoorip "kennel!ik verlaten" van r O"eerul g we""e vast te tellen zij het dan ook niet in ov reenstelJlmÎng m et
de recht begrippen van de bevolking. M n zou kunnen bepalen
dat alle ontgonnen gl"Ono, di gedurende 3 achtereenvolgend e
jaren zonder bekenden bezitter i ~ als " kennelijk verlaten" moe t
worden besebouwd" (R. P. 40).
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Koe doe : "Alleen in de afel. Koeeloc... en in de de a Tegalombo-kidoeI van TlogolVoeugoe (a fel. Palj) beotonel en bc taat de gewoonte om ge n venTe mding van houwgrond nan niet-opgezeten n
toe te Intcn 70 nder "'0 dkem'ing van d gezamenlijke gemeenteI den " (Ee on. 26).
Regi terR, waaruit iemancl individueel bezit kan blijkeu, worden
in all de a's aan- n hijgehouden"
. P. 57).
Japara: Ma,jong: "Er zijn desa' wanr de aandeelen zoo klein
zijn, dat de deelgerechtigd n niet aan het bezit hcbten" (Econ. 15).
"Mi hruiken komen wel een \'oor, daar de toewijzing der aandeel n s m niet in overleg met de overi ....e deelO'ereehtigden
ge.ebiedt. 0 lieden die rechten meen en te kunnen doen gelden,
beklageu zich dan echter bij het be tuur" (Eeon. 19).
" olgen. inlanrlsel1 begrippen blijft men recht op vruchten
houden, al verlaat m n !len grond" (R . P. 41).
Rembang. Rem ban g: De gewoonte om "'een venTeemding
van houwgrond aan niet-i ngezetenen toe te Jaten zonder goedkeuring ,'au de gezamenlijke g menteleden, hecft hier, voor
zoover bekend, nooit b , taan" (Econ. 13).
"Komt een awabaaud lopen door vertrek van een cl elgeI' chtigde. dan wordt het gegeven aan iemand, die go "'ol (deelgerechtigde) wil worden. Hetzelfde ""cRehiedt met Ilandeelen, die
pcnkoruen door den dood van deelgerechtigden, die geen zoon
nalaten. Laat de oycrleden een werk bar zoon na, di 110g geen
cl elO'ere hti ".de jl'l, dan krijgt c1ez h t aa11(l el. Mi bruikeu bij
de toewijzing van opengenlllen aand elen zijn niet bekend" (Eeon. 9) .
. Gewoonlijk wordt h t inciiddu el bezit van een overledene
onder cl erfgcnamen yel'deeld. lndi n eehter het aand.eel yan
i der te gering zon wordeu, worilt meestal met elkaar over~en
gekomen 0111 den grond in zijn g hcel beurtelings een jaar
achtereen door eiken cl e1hehbcr t laten bebouw n. Hieraan i'
h t nad el yerhonden dat icder voor zich zoo"eel mogelijk uit
den grond tracht te hal(>n , terwijl aan b me tillg cu andere
maatreg Int I' duurzame verbetering ervan w inig gedaan wordt"
(E on. 12).
"Er bestaan hier .. "",istcr van d pel' onenJ die. edert 1874
vergunning hebben gekl-eg n om den grond te ontginnen. Deze
regi ter worden nauwkeurig door de clistriethoofclcn bijgehouden,
bewaard en hij proce._yerbaal aan even tu ele opvol<>' l'S overgege,-en.
And r regist rs be taan hiel' niet, b halve dat all indivirlueel
hez t · n grónden en hunne uitgestrektheid afzond rlijk vermeld
worden in d desaregister!'l cicr landrent ., (R. P. 41 .
To e b all: .,Aangczien h t communaal aandeel re cis zoo klein
is be taat in vele de, a' de I' gel, dat gogol in het bezit van
individneel gl'onden, all en clan een aandeel Ln d n eommunalen
grond bekom, II indien hun individueel bezit kleiner
dan en
eommunMI aand I" (Econ. 6).
nG bruikelUk i, dat de opengevallen aandeelen toegewezen
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van 't de ahoofd, met of zonder toestemming van de bevolking.
Blijft hij ettelijke jaren in 't bezit hiervan dan eigent hij zich
dat tuk toe en verklaart het tot erfelijk individueel bezit, zoodat
tot ontroimin .... een 'ei,;ele a tie tegen I~em inge leid moet worden"
(Eeon. lOl.
De uitge trektheid indindueel bezeten "'rond i over 'talgemeen
voldoende .... Bovendien is er nog veel gelegenheid voor nieuwe
ontginningen, "-elke vooral in 't bosehrijke Ngoempah veel plaat
bebben" (Econ. 11 ).
•
"Indien er regels worden gesteld aangaande bet begrip "kennelijk
verlaten ", zal dit leed in trijd zijn met de be taande rechtshegrippen "an den Inlander. Het boyen taande slaat alleen op
erfelijk individueel bcz ten grond, aangezien communale velden
worden behe rseht dool' de bekenrle dcsagewoonten, t. w., indien
iemand verhu.i. t naar een andere de a of sterft zonder nakomelingen
of hloedverwanten na te laten, kunnen de andere desagenooten
rechten op het. tuk in kweRtie doen gelden. Erfelijk individlleele
rechten trekken zieh echter "erder uit; een stuk grom1, al i
het in geen tien jaar bebouwd, blijft aan den oorspronkelüken
eigenaar, "een ander zal zonder bewnst te zÜn een, volgen" desa
opyattinooen , wederr ehtelüke naad te yerriehten, tot bewerkinO'
daan'an overgaan. Nu kan men van regeeringswege wel bepalen,
dat braakligging zal g bonden zijn aan een zeker tüd8verloop,
wil de hezitter zijn reebten hehouden, doeh dit zou indruisehen
t gen de op"atting bovengenoemd. N. m. b. lIl. is de grond lag,
neern'elegd in art. 1 van laatsblac1 1896 nO. 126, al de mee. t
logische oplos ing ten deze te be eh ouwen ; r wordt lanqrente
geheven van gronden, waarop zakelüke rechten worden uitgeoefend en die niet vallen onder d bepalingen van de verpanding",
(R. 1'. 32).
Blo I' a: "Het gebruik ,,;1 in alle (listricteD, d~\t het opengevallen
awahaanrle I toegewezen wordt aan de wednwe van den laatllten
IJ zitter. Kan deze de la -ten, aan het grondbezit verbonden, niet
cl ragen, elan wordt een niellwe deelgel'eehtigde <tang wezen. 11et
meest "oorkOJllcmle mislwuik i. , dat het de aho fd ecn opengevallen ruwdecl ten eig n bate aanwendt, betzij onmiddellük,
hetzij middel!'l een stroonlan" (Econ. 10).
Ge,-allen "an verHe('mding yan communale hou\vgronden, doordat zij onwettig in individueel bezit gekom(,11 zijn of tot erven
gemaakt, werel n ....econstat erd lU Karangdjati, Ngawèn, PllllOl<tn
en Dj pon. Bijna altijd was zulks geclnau door de ahoofclen, hun
familiel Cl n of go ile v-riend n" (Eeon. 11).
Banjoema8. Ba nj 0 em as: .,De gewoonte om geen venTeemc1ing
"un houwgronc1 mlO niet-opgez tenen toe te laten zonder goedk llring van de gezamen lijke gemeenteled n b Rtaat niet" (Eeon.
15- 16).
71 Versnipl> ring heeft (llaat hij overlüd n van clen bezitter, omdat
de grond dalI onder de erC"enamen verdeeld wordt. D 11 oudsten

