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I n de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van N. I.,
jaargang 1852, deel I , wordt onder vraag 17 verlangd eene
zooveel mogelijk volledige beschrijving van het maatschappelijk
leven in een Javaansche dessa of dorpsgemeente.

Volgens het spraakgebruik op Java is deze vraag eenigzins
beperkt; immers in de Sundalanden spreekt men van Java, als van
een geheel ander land, en ddór is ook het gemeenschappelijk
leven van een geheel anderen aard.

Het woord "dessa" of dorpsgemeente is dan ook in de Sunda-
landen onbekend. • . . . • . . :

In de overtuiging dat door de gestelde vraag niet uitslui-
tend bedoeld wordt een Javaansche dessa, doch dat daaronder
ook kan worden begrepen de daarmede in de Sundalanden het
naast overeenkomende kaloerahan, zal ik trachten de in bedoelde
vraag aangegevene punten op te helderen en te beantwoorden,
en wel bepaaldelijk met betrekking tot de kaloerahan's der Noor-
der afdeeling van het Regentschap Tjiandjoer, Residentie Prean-
ger-Regentschappen, in welke afdeeling schrijver gedurende ruim
drie jaren als Kontroleur bij de Landelijke Inkomsten en Kultu-
res werkzaam was. % •» - "5 ï*W" -• •

Het eerste punt ter beantwoording is: >. *j
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2 BESCHRIJVING VAN EEN KALOERAHAN.

"Welk onderscheid in rang of regten bestaat er tusschen de
verschillende inwoners eener dessa?"

Door deze vraag letterlijk te beantwoorden, zou geen duide-
lijk overzigt van het maatschappelijk leven gegeven worden, daar
het woord dessa (hier kampong) voor deze residentie te beperkt
van zin is.

Immers men kan met die vraag niet bedoeld hebben het maat-
schappelijk leven van een twintigtal huisgezinnen, waaruit voor
het grootste gedeelte de kampongs alhier bestaan; veeleer ver-
meen ik, dat men op het oog heeft gehad de onderhoorigheid
van een Bekel, welke betrekking in deze Regentschappen niet
bekend is.

Bekel is echter ook maar in eeu gedeelte van Java de bena-
ming voor Dorpshoofd; in vele residentiën, zoo als ook hier, is
hun algemeene naam Loerah, in Cheribon heeten zij Koewoe.

Zulk een kaloerahan dan bestaat uit één of doorgaans meer
kampongs, al naarmate de uitgestrektheid en volkrijkheid, en
uit eenige gehuchten, tjantilan (Sund. babakkan). Uit de be-
schrijving van zulk een kaloerahan zal dan tevens blijken liet
maatschappelijk leven in een kampong.

Tot verduidelijking der in de beschrijving noodwendig voor-
komende namen van rangen, zal het noodig zijn tot de hoogste
Inlandsche betrekking in een afdeeliug, die van den Regent,
op te klimmen.

Één of meer kampongs (Sund. lemboer) met hunne babakkan
wordt dan kaloerahan geheeten en bestuurd door een Loerah,
die zijne bevelen ontvangt van den Lèngsèr (Sund. tjëpët, iemand,
die alles met spoed, tjepët, doet), hoofd van de bale-bandong
van het district.

(Bale-bandong is de plaats, van waar alle bevelen uitgaan;
het beteekent eigenlijk twee huizen, die tegenover elkander,
met den voorgevel naar elkander staan; roemah njang mengadep
sama mengadep; Sund. pebandoeng-bandoeng; bale is een huis,
dat niet gebruikt wordt voor huisvesting, maar tot het verrig-
ten van bepaalde werkzaamheden. als: een kantoor).
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BESCHRIJVING VAN EEN KALOERAHAN. 3

De Lèngsèr is eigenlijk niets anders dan de overbrenger
van de bevelen, aan hem door den Tjamat voor den Loerah
g e g e v e n . ' - ^ •- -• -•• •"'•• .— •••-• '•- - " ' " • '

De Lèngsèr krijgt zijne bevelen van den Tjamat; tjamat is
een verbastering van het Sund. sömat en beteekent een bam-
boezen pennetje, ter grootte van een speld, waarmede een pi-
sangblad in den vorm van een zak wordt vastgespeld, om er
wat in te doen.

De allegorische beteekenis daarvan is de volgende: als mën
een pisangblad oprolt tot een zak, even als men wel peper-
huisjes van papier maakt, en men geeft daaraan geen verdere
stevigheid, dan zal deze zak zich bij het vullen weder ontvou-
wen ; ten einde dit te voorkomen, steekt men daaraan een
bamboezen speld, sëmat.

Even als die sëmat dient om de zak sterk te maken, zoo
dient ook de Tjamat om het Districtshoofd, Wedana, sterk te
maken. Het is dan dezelfde persoon voor den Wedana, als
de Patih voor den Regent, een persoon, aan wien alle Baken
van het district worden opgedragen.

In eenigzins uitgestrekte districten vindt men twee of drie
Tjamat's, die ieder hun eigen deel van de werkzaamheden in
het district hebben (katjamattan).

De Tjamat ontvangt zijne bevelen van het Districtshoofd,
Wedana, Mal. moeka, het gelaat, zoodat de tjamat, lèngsèr
en loerah zijn ligchaam uitmaken. De titel van Wedana voor
Districtshoofd is sedert 1846 van Java in deze residentie in-
gevoerd; vroeger hadden zij den titel van Kapala Tjoetak.

Het Districtshoofd heeft een gemagtigdc, Wakil, die door
hem en onder zijn toezigt belast is met alle aangelegenheden
van de koffijkultuur. •;-•>* y.rc-;."*•;..:• •;<

Deze persoon is echter niet officieel erkend; het Districts-
hoofd draagt de geheele verantwoordelijkheid voor zijne daden.

De Wedana ontvangt zijne bevelen direkt van den Regent.

Voor de koffijkultuur wordt ieder district in troepen v e r -
deeld, waarvan de hoofden Patinggi heeten: onder de bevelen
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4 BESCHRIJVING VAN EEN KALOERAHAN.

van dezen staan Mandor's, hoofden van een bepaald aantal
koffijplantende huisgezinnen.

De Patinggi staat direkt onder de bevelen van den Wedana
of deszelfs Wakil en heeft met de andere hierboven genoemde
hoofden niets te maken, als behoorende niet tot de koffijkultuur.

De Loerah, ook wel in het Sund. genaamd Koewoe gedé,
heeft nog zijn Wakil's, Panglakoe, Suud. Koewoe létik, waar-
van het aantal zich regelt naar de uitgebreidheid van zijn ka-
loerahan.

Heeft hij meer dan één kampong onder zich, dan is er in
iedere kampoug een Wakil, Panglakoe, Sund. Koewoe létik,
die aldaar het gezag in naam van den Loerah uitoefent.

Niet alle kampongs hebben tjantilan's of babakan's; men
treft er aan, waar de tjantilan met de kampong, waartoe
zij behoort, inéén is gesmolten en slechts één groote lembocr
v o r m t . . ; • - ; . - • • • ' . t . '. . • • •, •• , " • - . . • . . - : ~ , : > i ; . ; , , „ . • ; * . . .

In iedere kaloerahan is verder nog één of meer Amil's uf
Lebee's (dorpspriesters), toekang mengoempoelken hasil boeat di
kassi sama ketjil dan miskin.

De werkzaamheden van den Amil of Lebee bepalen zich even-
wel niet alleen tot het verzorgen van behoeftigen, maar hij is
daarbij nog belast met de regeling der huwelijken, namelijk om
te onderzoeken of er geen beletselen tegen een voorgenomen
huwelijk bestaan. Na zijn onderzoek wordt het huwelijk door
den Districts-Pengoeloe voltrokken.

De werkzaamheden van den Lebee zijn al verder:

het verzamelen der padie zakat; een belasting, bedragende
een tiende van den oogst, en waarvan alhier een klein gedeelte
wordt aangewend tot instandhouding van het Inlandsch hospi-
taal te Tjiandjoer, terwijl de rest onder de geestelijkheid ver-
deeld wordt; .:;•;,:•.•;.;• ^ s : : ; , ,

het verzamelen der bras pitrah (zakat zaum el fitrah), een be-
lasting, bestaande uit een onbepaalde hoeveelheid rijst, die door
iederen Inlander tusschen den 25^n en 3 0 ^ " der maand Ramelan
betaald moet worden en welke verdeeld wordt onder de gers-
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BESCHBMV1NG VAN EEN KALOERAHA.N. ff

eÉ. Poofgaans bedraagt die hoeveelheid een batok (halve

klapperdop) d. i. ± een kattie;

het regelen der sedekah's; ' ^ —'•
het helpen verzamelen der padie tjoeké voor den Regent;
het ten uitvoer brengen van bevelen met betrekking tot den

landbouw, die nog onbekend zijn bij de bevolking, bijv. het
aanleggen eener nieuwe waterleiding; het planten van voor de
bevolking, waarover hij gesteld is, nieuwe gewassen; in ééa
woord, werkzaamheden, die bij zijne bevolking nog onbekend zijn;

eindelijk is hij nog belast met de aangiften van geboorten,
huwelijken en sterfgevallen, en de zorg voor de behoorlijke
opkomst der ouders met hunne kinderen naar de inëntings-
plaatsen. '

Verder vindt men in iedere kaloerahan eenige pantjalangs,
policiedienaren, en een schrijver.

In een van de kaloerahans, waarvan door mij een statistiek
is opgemaakt en die hierbij is gevoegd, vindt men nog een
Pengoeloe, (niet te verwarren met den Pengoeloe-Distrikt,
waarvan er slechts den in ieder district is), een Kalipah, (Wa-
kil-Pengoeloe), en een gekommitteerde, belast met het opzigt
over de wegen; van deze laatste personen is er gewoonlijk één
in ieder district. ~

Deze onderscheidene rangen dan recapitulerende, moei men
in iedere kaloerahan aantreffen de volgende: Loerah, Lèngsèr
(de Wakil namelijk van den Lèngsèr op de hoofdplaats van het
district), Panglakoe, Pantjalang en Lebee of Amil;en jfcan men
daarin nog aantreffen: Tjamat, Patinggi, Mandor, Kommetir
djalan, schrijver, Pengoeloe en Kalipah.

Het onderscheid in regten voor de leden van het dorpsbestuur,
Pangkats, regelt zich naar de rangen en bestaat bijna uitslui-
tend in het regt:

op een aandeel in de padie tjoeké voor den Loerah, Lèngsèr,
Pantjalang, Djoeroetoelis, Tjamat, Patinggi en Kommetir-djalaa;

op procenten voor de koffijleverantie voor den Loerah, Pa-
tinggi, Mandor en Tjamat: ; - .--,-- ;• •<• -,,-n
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6 BESCHRIJVING VAN EEN KALOEKAHAN.

* op i-en aandeel van de padie zakat en pitrah voor den Pengoe-
loe , Kalipab en Lebee of Amil . '••'.•; v >• '• ' • ; : .•

Daarenboven hebben deze P a n g k a t s nog regt op een zeker
aantal Rahajats , zijnde menschen ui t de kaloerahan, die om
niet gedurende eenige dagen bij de Pangka t s werkzaamheden
verr igten en in den regel om de vijf dagen verwisseld worden.

D e overige ingezetenen eener kaloerahan worden verdeeld i a
orang boemie (Sund. tjatjah bakoe) , raenschen daar geboren of '
die reeds sedert een reeks van jaren daar gevest igd zijn; me-
nocmpangs , menschen van andere plaatsen a fkoms t ig , en bonia-
g a ' s , nieuwe aankomel iugen. ^ . ' •*« .,^fS>-'-'V

De twee eerste klassen van menschen zijn in den regel dienstplig- :
t i g , behoudens de ui tzonderingen, later in dit verslag voorkomende,
terwijl de derde klasse, boniaga's, naar ge lang zij al of niet behoef-
t ig zijn, langer of korteren tijd van diensten worden vrijgesteld.

D e leden van het dorpsbestuur worden doorgaans ui t de boe- ;
m i e s , soms ook wel u i t de m e n o e m p a n g s , gekozen.

Verdere verdee l ing , met be t rekk ing tot de hccrendienstpl ig-
t igheid, zal la te r , bij de behandel ing van dat p u n t , worden op-
gegeven. ; • .• -.••*•••.•. -

E n hoewel , met ui ts lui t ing der P a n g k a t s , de overige ingeze-•
tenen reg tens allen gelijk z i jn , zoo oefenen ook hier laiiggeves- ;
t i gden , ouderen , vermogenden en zij die sawah's bezitten, eenig
gezag ui t o v e r , en hebben eenigen invloed op nieuwelingen,
j onge ren , minvermogenden en h e n , die geen rijstvelden in eigeu- ij
dom hebben , zoo als dat overal plaats vindt . „ -,-

"Wie zija de Sentana's?"
Eigenlijke Sentana's vindt men in de kampongs zeer zelden,

want daarvoor moet men van goede afkomst wezen en den
titel hebben van Asep, Oedjang of Agoes. ,

In de kampongs worden Sentana's genoemd de zonen vao,
tegenwoordige of vroegere Hoofden, die zich onderscheiden door
vlugheid, verstandsontwikkeling (pinter), en goede kleeding.
Krijgen deze evenwel eene betrekking, dan maakt de naam van
Sentana plaats voor den naam van hun nieuw ambt.
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BESCHRIJVING VAN EEN KALOERAHAN. 7

"Welke zijn de vereischten van geboorte of anderzins om het
Loerah-ambt te kunnen bekleeden?"

De Bekel op Java wordt in eene vergadering der ingezetenen
van een dessa, meestal onder voorzitterschap van den kontroleur
der afdeeling, door de ingezetenen zelven gekozen. Dit is in
de Sunda-landen het geval niet; alle hoofden worden door het
hoogere bestuur, zonder medewerking der ingezetenen, aange-
steld en ontslagen. De betrekking van Loerah staat dan ook
hier veel minder in aanzien dan die van Bekel op Java.

Bepaalde vereischten van geboorte bestaan niet; ieder kan
Loerah worden, zoo hij maar de geschiktheid heeft om die be-
trekking waar te nemen. • ^ -; • . : ^Xv^^ ; .» i4 j , ^^ j^ f . .

Het hangt dan voornamelijk af van de keus van het Districts-
hoofd, die bij vacatures personen voor die betrekking voordraagt.
Doorgaans bepaalt zich deze keus tot den Panglakoe, omdat die
persoon in zijne betrekking de werkzaamheden reeds heeft lee-
ren kennen. ^ r ^ . ^ ^ ^ - ; i r W

Het eenige vereischte voor deze betrekking is , dat men be-
kend is met de werkzaamhheden, van een goed gedrag, van
gemiddelden leeftijd en eenigzins bemiddeld, bijv. door het be-
zit van sawah's, ten einde het prestige voor die betrekking eeni-
germate te verhoogen, te meer daar de voordeden, aan deze be-
trekking verbonden, van geene be teekenis zijn.

"Welke zijn de regten en verpligtingen van den Loerah P"

De regten van den Loerah zijn zeer beperkt, als zijnde hij
slechts belast met het doen uitvoeren der bevelen, hem van hoo-
ger hand gegeven. Hij heeft het regt niet om eigene bevelen
uit te vaardigen, als alleen die, welke in betrekking staan tot
het bewaken en onderhouden zijner kaloerahan. Misdrijven en
overtredingen heeft hij het regt niet te straffen, maar hij moet
de gearresteerden of beklaagden aan het Districtshoofd uitleveren.

De regten met betrekking tot de inkomsten en voordeelen,
aan deze betrekking verbonden, zijn:

1». het regt om zijne sawah's, tot hoogstens eene uitgestrekt-
heid van drie bouws, te doen bewerken door onderhoorigen, die
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£ BESCHRIJVING VAN EEN KALOERAHAN.

dan vrij zijn van heerendiensten, docli niet van kultuurdien-
sten en het onderhoud der wegen. Voor die bewerking is de
Loerah verpligt aan de bewerkers bij den oogst af te staan dertig
gedengs (bossen) van de tjaing van 200 gedeng of 1000 kattie;

2". is de Loerah vrij van het opbrengen van ,L zijner sawah's
voor tjoeké aan den Regent, voor zoo ver de opbrengst minder
bedraagt, dan acht tjaiug padie; van liet meerdere moet hij
twintig gedeng per tjaing opbrengen, dus de gewone belasting;

3°. heeft de Loerah een aandeel in het ^ der door den Re-
gent geheven wordende padie tjoeké;

4°. ontvangt de Loerah 2 | duit van iedere pikol koffij, die door
de koffijplantende huisgezinnen van zijn kaloerahan geleverd wordt;

5°. ontvangt de Loerah 1 duit van iedere uit zijne kaloerahan
geleverd wordende koffijzak.

De Loerah is verpligt zijn kaioerahan goed te bewaken en
te onderhouden; te zorgen voor dea geregelden en gesehikten
aanleg zijner kampongs; de bevelen, die hij ontvangt, naauw-
keurig na te leven; te waken voor de policie; te zorgen voor
de gelijkmatige verdeeling der heerendiensten; aanteekening te
houden van geboorten, huwelijken, sterfgevallen en echtschei-
dingen in zijn kaloerahan, waarvan hij iedere maand versiag
uitbrengt aan zijn Districtshoofd, even als de Lebee of Aroil
dat doet aan den Districts-Pengoeloe; eindelijk moet hij zorgen
voor de tijdige bewerking der sawah's,

"Hoe en naar welke regels geschiedt de verdeeliog der sawah's
en akkergronden?"

Door het in deze residentie vigerende individueel grondbe-
zit heeft geen verdeeling van sawah's en akkergronden plaats.
Ook de in de volgende vraag bedoelde gemeente akkergronden
bestaan hier niet; het zijn in den regel particuliere eigendommen.

Met betrekking tot het landbezit worden de sawah's alhier
verdeeld in sawah toeroenan en sawah tjarik of keprabon. Van
de eersten is het bezit in vollen eigendom, van de laatsien slechts
in vruchtgebruik. - i V . ; 'f^»> -̂  :• : , Ü*

Deze laatste soort vereiseht eenige toelichting. ;
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BESCHRIJVING VAN EEN KALOERAHAN. 9

De Inlandsche hooiden in deze residentie genieten geen be-
zoldiging van Gouverneinentswege, doch voorzien in hunne be-
hoeften door het gedeelte dat zij van de door den Regent ge-
heven wordende belasting (tjoeké) ontvangen en door de hun van
het Gouvernement toegekende kultuurproceuten der koffijle-
verantie. • - : v - " « : ^ - i ^ i .-•<•••<'••'! ..,:'"

Vóór de belangrijke uitbreiding der koffijkultuur, welke in
latere jaren in deze streken heeft plaats gehad, waren dan ook
de inkomsten der Hoofden zeer gering; daarbij had de rijstbouw
in verre na niet die uitgebreidheid van heden, en was het deel,
dat hun daarvan toekwam, van weinig of geen belang.

Om hun in hunne behoeften te gemoet te komen, werden
dan op last van den Regent een groot aantal velden in sawah's
herschapen en deze onder de Hoofden verdeeld, of liever in
vruchtgebruik toegekend aan de verschillende betrekkingen.
Voor de jaarlijksche bewerking dier sawah's werden aan de Hoof-
den een zeker aantal huisgezinnen, Panoekangs genaamd, voor
vast toegevoegd.

Die Panoekangs genoten hiervoor vrijstelling van heeren-
doch niet van kultuurdienst, terwijl hunne voordeelen beston-
den in het J der netto opbrengst van den door hen bewerkten
grond.

Die sawah's, door de gemeenten kosteloos ontgonnen ten ge-
bruike hunner eigene hoofden en erfelijk gemaakt in de ver-
schillende betrekkingen, bestaan nog en maken nog altijd een
gedeelte der inkomsten van de betrekking uit onder den alge-
meenen naam van Keprabon.

Op deze uitzondering na zijn alle sawah's toeroenan, d. w. z.
in vollen eigendom van partikulieren. p v;, ,

"Waardoor is dat regt van eigendom verkregen?"

Dit regt is geheel volgens het Mohammedaansche regt ver-
kregen , door het erfregt (el ferail), door koop en verkoop (el
bai) of door ontginning van nog onbebouwde gronden (el fangla).

Ik durf echter niet verzekeren dat alle toeroenan's op de-
zelfde regtmatige wijze zijn verkregen. Ook hierin zullen wel
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1 0 BESCHRIJVING VAN EEN KALOERAHAN.

misbruiken ingeslopen zijn, waaraan de kleine man, tegenover
zijne hoofden, altijd bloot staat.
• Onder de eigendommen van Regenten en andere liooge In-
landsche ambtenaren zullen nog wel sawah's worden aangetroflen,
waarvan het regtmatig bezit niet zoo duidelijk te bewijzen is.

"Waarin bestaat het particulier eigendomsregt op het water
tot bewatering der sawah's?''
• Voor het grootste gedeelte worden de sawah's bewaterd door
waterleidingen, die deels door den Regent met behulp der be-
volking, deels door de bevolking zelve zijn aangelegd.

De door de Regenten geheven wordende belasting, tjoeké, is
voor hen een spoorslag om de ontginning van sawah's daar, waar
dit door waterleidingen mogelijk kan worden gemaakt en de
sterkte der bevolking het toelaat, te bevorderen.

De verdeeling van dat water over de aan de leiding grenzende
sawah's is opgedragen aan den Pengoeloe, en de verdere zorg
daarvoor aan den mantrie oeloe-oloe. De sawah's, die in deze
vcrdeeling vallen, hebben dus evenveel regt op dat water.

Er bestaat evenwel ook een partikulier eigendom van water
tot bewatering van sawah's. Dit regt is op de volgende manier
verkregen: ; V

Iemand wordt door ontginning van nog onbenutte gronden
meester van dien grond en wil dien in sawali's herscheppen. Tot
dat einde legt hij, zonder medewerking van anderen, een water-
leiding aan, waardoor hij het water uit een rivier, beek of wel
op zijne nieuw ontgonnen velden brengt. Hij mag echter geen
water aftappen op plaatsen, waar dit voor reeds bestaande Gou-
vernements- of partikuliere slokkans benoodigd is.

Heeft hij op boven beschreven wijze water op zijne velden
gebragt, dan is dat water zijn eigendom, en kan hij het, na
gemaakt gebruik, wegschenken of verkoopen.

De kooper heeft dan het regt niet om dat water weder aan
anderen te verkoopen; bij overvloed en na gemaakt gebruik bKjft
dit regt aan den oorspronkelijken eigenaar.

"Welke inwoners zijn tot het doen van heerendiensten verpligt ?"
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BESCHRIJVING VAN EEN KALOEUAIIAN. 11

Met betrekking tot de heerendiensten wordt de bevolking

verdeeld in:

tjatjah bakoe, landbouwers, die in het bezit zijn van sawah
toeroenan en de kern der dessa-bewoners uitmaken;

menoempangs, gehuwde menschen van andere plaatsen afkom-
stig, doch die zich reeds sedert eenigeu tijd in de kampong
hebben gevestigd; ;• ^ ; *WSJÖ - ^ ö - S f i i s < i ' « ^ i

boedjangs, ongehuwde mannen, bij anderen inwonende, waar
zij voor den kost werk verrigten;

doeda's, weduwnaren;
djompo's, ouden en gebrekkigen, en
boniaga's, nieuwe aankomelingen in de kampong.
Oorspronkelijk berustte de dienstpligtigheid op het grondbezit,

en werden alle werkzaamheden uitsluitend verdeeld onder hen,
die eigenaars waren van velden, tjatjah bakoe.

Langzamerhand echter geraakte het grootste deel der sawah's
in handen van hoofden en nabestaanden van den Regent, en
moest men in het daardoor ontbrekende aantal dienstpligtigcn
voorzien, door ook de menoempangs, onverschillig of zij al dan
niet velden in eigendom bezitten, tot die diensten te verpligten.
Volgens de oorspronkelijke instelling waren zij slechts helpers,
die alleen bij groote werken een gering aandeel verkregen.

Van deze twee soorten mag zich niemand aan den arbeid ont-
trekken, doch is het veroorloofd dat zij een ander in hunne
plaats voor de werkzaamheden doen opkomen.

De boedjangs deelen niet in den verpligten arbeid, tenzij daar-
toe door hun meester, djoeragan, gelast.

Doeda's genieten tijdelijke, geheele of gedeeltelijke, vrijstelling
van arbeid, indien zij geen volwassen kinderen hebben.

Djompo's zijn geheel vrij van allen arbeid; en ook de boniaga's
worden, naar gelang zij al of niet behoeftig zijn, voor langeren
of korteren tijd van diensten vrijgesteld.

In den regel nemen echter allen, kinderen en vrouwen zelfs
niet uitgezonderd, uit vrije beweging deel aan den koffijpluk.

Een andere definitie van dienstpligtigheid, mij door den Re-
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12 BESCHRIJVING VAN EEN KALOEKAHAN.

gent van Tjiandjoer gegeven, komt in de meeste opzigten vrij

wel overeen met het hierboven aangegevene, hoewel daar niet

die indeeling der ingezetenen gemaakt wordt. Zij komt name-

lijk hierop neders* ••'••• 'lyj^cw•?•;•• »X#-Y T-~ ••>•" 'is* .••;-.'»**; .vjBr.̂ ofci ••̂ .f»?.»-

Tot het verrigten van heerendiensten zijn verpïigt alle in-

gezetenen van een kaloerahan, die eigendommen hebben en

die niet begrepen zijn in de nader op te geven uitzonde-

ringen. ,..••• W-JC- /IW,--»H>":-.'4.fv'3;'i:'."'.-.. ••; ."••*

Tot deze eigendommen worden gerekend: vrouw, kinderen,

ondergeschikten, sawah's, buffels, pedatties en kampongs.

Dit zijn de vereischten, roekoen, voor een man, om hem

heerendiensten te kunnen opleggen. Naarmate men één of

meer dezer roekoen's, in de hierboven opgegeven volgorde bezit,

worden de gevorderde diensten zwaarder.

Een man, die al deze roekoen's bezit, wordt gemblang, Mal.

boeled, rond, geheeten, zoodat er niets meer aan kan wor-

den toegevoegd, maar ook zijne te presteren diensten zijn

gemblang, zijn rond, dus het zwaarste. :.-»*-.k«v

Van het verrigten van heerendiensten zijn uitgezonderd allo

personen, die eenig gezag uitoefenen, vrouwen, ouden en ge-

brekkigen, kinderen beneden de veertien jaar; personen, die

al de hierboven genoemde roekoen's missen (orang miskin);

verder zijn nog vrij de orang pawon, dat zijn menschen, die

bij de verschillende hoofden voor eene bepaalde huisbezigheid in

dienst zijn, tegen eene belooning, als kok , staljongen, enz.

De Rahajat, menschen die bij de Hoofden in dienst zijn

zonder eene bepaalde bezigheid en de eene maand houthakken,

de andere maand bijv. sawah's bewerken voor die hoofden, zijn

vrij van heerendiensten, uitgezonderd van de kom'jkultuur, en

het werken aan de wegen, waarbij zij op hunne beurt ook

moeten opkomen. • ; ^ ? • • * ^ > " - / . « • < • : • . . T ; •. , - . < f r * v < . v

Dit zijn de regels, volgens welke de menschen al of niet
heerendiensten moeten presteren; evenwel wordt deze regeling
zelden zeer naauwkcurig gevolgd. Als er een werk is, dat spoe-
dig af moet gemaakt worden en waartoe veel menschen noodig
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BESCHRIJVING VAN EEN KALOERAHAN. 13

zijn, dan worden oude lieden, die nog werken kunnen, Soend.
klowong, en kinderen die, hoewel beneden de veertien jaren,
toch eenig klein werk kunnen verrigten, Soend. kridan, en
arme lieden, die geen der bovengenoemde roekoens bezitten,
Soend. gorol, te hulp geroepen.

"Welk aandeel in den oogst verkrijgen zij, die, zelf geen rijst-
velden bezittende, die voor anderen bewerken?" ^ . - " a s e . ^ '

Voor de bewerking van sawahvelden wordt door den eigenaar
in den regel aan den bewerker afgestaan l der netto-opbrengst,
wanneer de zaadpadie, gereedschappen en hetploegvee door den
eigenaar der velden verstrekt worden, en | wanneer de bewer-
king met eigen gereedschappen en ploegvee geschiedt, terwijl
de zaadpadie dan ook door den eigenaar wordt verstrekt. In
beide gevallen wordt de belasting, tjoeké, vooraf van de bruto-
opbrengst afgetrokken. •«-*«- .;. *tó .«i*-:w-*•• •.-.«&• £v3-•

Vele eigenaars van sawah's verhuren hunne velden voor een
oogst en bedingen daarvoor dan eene hoeveelheid padie, onver-
schillig wat de opbrengst van den oogst zij. Dit quantum ver-
scliilt natuurlijk naar gelang der meerdere of mindere vrucht-
baarheid der sawah's en de meerdere of mindere gemakkelijkheid
voor het transport. Zelden echter bedraagt dit meer dan 2J en
minder dan 1 tjaing per bouw, gemiddeld overeenkomende met
de helft tot het een vijfde van den oogst.

"Welke regtcn hebben de inwoners op de onbebouwde of zoo-
genaamde woeste gronden, die tot hun dessa behooren?" v

De onbebouwde gronden, tegallan, die rondom een kampong
liggen, zijn de harim (katarikan) van de kampong; de inwoners
kunnen de uitgestrektheid daarvan naar willekeur stellen, mits
zij niet in het regt van anderen komen. Die velden zijn com-
muniaal eigendom en kunnen door de kampongbewoners, met
toestemming van den Loerah. beplant worden. Zij kunnen niet
van de kampong, waartoe zij behooren, vervreemd wordendoor
verkoop als anderzins, doch het overjarige plantsoen, als vrucht-
boomen, bamboe enz. blijft het eigendom van den eersten ont-
ginner en mag door dezen worden verkocht of weggeschonken.
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14 BESCHRIJVING VAN EEN KAI.OERAHAX.

Door het herscheppen dezer onbebouwde velden tot snwah's,
verkrijgt de ontginner daarvan het regt van eigendom.

Zoo lang er niets op dien grond geplant is, zegt de kleine
man (tjatjah) harim aing, mijn harim; heeft hij er wat op ge-
plant dan zegt hij tanneh aing. , .;: .

"Kan iemand door een gedeelte daarvan te ontginnen zich eenig
particulier grondeigendom of eenig ander voorregt verwerven?"

In het vorige antwoord is dit reeds aangetoond met betrek-
king tot de onbebouwde gronden, die om de dessa's liggen.

De onbebouwde gronden, die buiten den harim der kampongs
liggen, zijn tannah moebah, hakoelah, Allah poenja. Ieder die
wil kan zich daarvan een deel toeëigenen door beplanting. Ook
hier blijft het overjarige plantsoen het eigendom van den ont-
ginner. Is de beplanting slechts tijdelijk, bijv. door het aanleg-
gen van tiparvelden, dan wordt na den oogst de grond weder
raoebah.

Wordt de harim of hakoelah in sawah's herschapen, dan moet
de eigenaar reeds van het eerste jaar af de zakat opbrengen,
terwijl hij drie jaren vrij is van tjoeké; van tipar- en gaga-
velden wordt dadelijk tjoeké en zakat geheven.

Ten slotte wordt hier nog bijgevoegd de statistiek van twee
kaloerahans uit de Noorder afdeeling van Tjiandjoer, voorna-
melijk met betrekking tot de verdeeling der huisgezinnen en
hunne heerendienstpligtigheid. ,=-,;;„•-,--...... . . .

's Gravenhage, 13 November 1860. H. w VAN MARLE.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:56:12AM
via free access



S T A T I S T I E K EEKER K A L O E B A H A N , GELEGEN IN HET DISTRICT

* T J I K O K D A N G , REGENTSCHAP T J I A N D J O E R , RESIDENTIE P R E A N -

GER-REGENTSCIIAPPEN.

D e kaloerahan Tjiboentoe bestaat u i t d e volgende kampongs:

1°. Tj iboentoe , met 3 babakkan ' s , gehecten naar d e k a m p o n g , waar
toe zij behooren.

2». Seda, met 2 babakkan's. '• -
3°. Siangsana. <••« ' -•

4». Tj i renjom, m e t 2 babakkan's. . - »

o». Karag, en
60. Sinangsarie, m e t 4 babakkan's.

Deze kaloerahan te l t 117 hu i sgez innen , met 6 3 9 zie len.

Onder deze 117 huisgezinnen zijn er 2 4 van Hoofden en 2 8 van oude
l i eden , gebrekkigen, orang pawon e n rahajat.

D e 2 4 Hoofden zijn: 1 Loerah, 1 Lèngsèr, 6 Panglakoe's , 4 Pentjalang,
3 A m i l ' s , 1 Gekommitteerde voor de w e g e n , 1 Pat inggi , 2 Mandor's ,
1 T j a m a t , 2 Schrijvers, 1 Pangoeloe en 1 Kalipah. .,.-.,.•..

Zij zijn gevestigd als vo lg t :

T e Tj iboentoe: 1 Loerah, 1 Lèngsèr, 2 Panglakoe's , 1 Pent ja lang ,
1 Mandor en 1 Ami l .

» Seda: 1 Panglakoe e n 1 Pantjalang.

» Siangsana: 1 Schrijver.

// Tj irenjom: 1 Panglakoe , 1 Pantja lang, 1 Gekommitteerde voor

de w e g e n , 1 Tjamat e n 1 Mandor.

« Karag: 1 Panglakoe en 1 Ami l .

» Sinangsarie: 1 Panglakoe, 1 A m i l , 1 Pant ja lang , 1 Pat ingg i ,

1 Pengoe loe , 1 Kalipah en 1 Schrijver.

Van de 117 huisgezinnen zijn de 0 2 hierboven genoemden vrij van he t
verrigten van heerendiensten; d e overige 6 5 zijn ingedeeld als vo lgt :

Voor de koffijkultuur 5 0 huisgezinnen.

// het onderhoud der won ingen , behoorende

tot den Dalem van den Regent 6 ;/

» de steenbakkerij 2 ,/

" « kalkbranderij 2 0

» het bezetten van wachthuizen 2 «

" de bewaking van bruggen 2 «

" * 0 der Pasangrahan ] „
** ——-^__

6 5 huisgezinnen.
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STATISTIEK VAN DE KALOERAHAN TJINANGSIE, GELEOEN IN

HET DISTRICT TjIKALONO. '

Deze kaloerahan bestaat uit de volgende kampongs:

lo. Tjinangsie met
2o. Tarie Kollot ff
3«. Passir Waroe.... w
4». Batoe Koeroeng.. //
5°. Bodjong menteng//
6». Tjilèmat w
7". Tjipëdjëh w
8». Tampèleh «

46
54

7
13
27
19
19
31

huisgezinn. met
// '/
// </
« »
ff //

// //

ff W

// //

85 mann.,
94 //
11 //
2 8 ff

44 »
36 «
32 //
49 ff

110 vrouw.,

131 >/

1 3 ff

26 w
54 v
29 «
35 ff

44 >/

123 kinder.
106 ff

15 ff

45 f

61 ff

51 //
47 //
67 //

De kaloerahan be-
vat dus 216 huisgezinn. met 379 mann,, 442 vrouw., 515 kinder.

Onder deze 216 huisgezinnen zijn er 103 van Hoofden, gebrekkigen,
orang pawon en rahajat.

De Hoofden zijn : 1 Loerah, 2 Mandor's, 11 Panglakoe's, 5 Pentjalang's
2 Amil's, 2 Wakil's patinggi, 1 Lèngsèr, 1 Sergeant Pentjalang; te za-
men 25 Hoofden, die gevestigd zijn als volgt:

Te Tjinangsie: 1 Loerah, 1 Mandor, 2 Panglakoe's, 2 Pentjalang's,
1 Lèngsèr, 1 Amil.

» Tarie Kollot: 1 Mandor, 3 Panglakoe's, 2 Pentjalang's, 1 Amil,
1 Wakil patinggi. ""• " • - ' * w .

w Passir Waroe: 1 Panglakoe. ;::;«:« • "• ;•
// Batoe Koeroeng: 1 Panglakoe. ..-.„..-.,v-
// Bodjong menteng: 1 Panglakoe, 1 Pentjalang, 1 Wakil patinggi,

1 Sergeant Pentjalang.
// Tjilèmat: 1 Panglakoe.
« Tjipedjeh: 1 Panglakoe. ,. !
» Tampèleh: 1 Panglakoe. -̂

Van de 216 huisgezinnen zijn de 103 hierboven genoemden vrij van
heerendiensten; de resterende 113 zijn ingedeeld als volgt:

Voor de koIBjkultuur 84 huisgezinnen.
Oepatjara voor den Regent 1 huisgezin.
Voor de kalkbrandcrij 4 huisgezinnen.

// het bezetten van wachthuizen 3 «
» bewaking van Gouvernements-gebouwen 2 // •'

Pedattie voerders 6 « , , ',.;
Voor het vervoer van reizigers en goederen 6 »
Timmerman voor de Paseban te Tjiandjoer 1 huisgezin.
Onderhoud van wegen 4 huisgezinnen. .
Lahar pradjoerit 1 1 huisgezin.
Een man en een paard voor een oppasser 1 '/

113 huisgezinnen.

1 Ieder Pradjoerit heeft 2 huisgezinnen om zijn huis, sawah's enz. in

het district van waar hij afkomstig is te bewaken en te bewerken.
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