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STELLINGEN

Bij het instellen van zoogenaamde Natuurmonumenten geve
men zich goed rekenschap, welken toestand men behouden of bereiken wil, en welke middelen men zal moeten toepassen om
daaraan te voldoen.
II
Het in sommige vloedboschcomplexen ontbreken der geslachten Rhizophora en Ceriops, en overwegen van Avicennia en
Xylocarpus, behoeft niet veroorzaakt te zijn door een systematise^ uitkappen, maar kan zuiver een gevolg zijn van natuurlijke
omstandigheden.
Ill
Het is onjuist, een principieele scheiding te maken tusschen het
beheer der djatibossehen en dat der wildhoutbosschen op Java.
IV
In het algemeen belang is het gewenscht, dat areaal en beheer
van particuliere bosschen aan een overheidstoezicht onderworpen
zijn.

V
In het belang der boschreserveering is het gewenscht, dat de
noodige aandacht wordt besteed aan intensiveering van den Inlandsehen wisselbouw (ladang of hoemabouw).
VI
Bij de opstelling van definitieve bedrijfsplannen bepale de
Inrichtingsdienst slechts den etat, benevens, in overleg met de
ontsluitingsdeskundigen, de algemeene ligging der kapcentra. De
bepaling der jaarlijksehe kapvlakten worde aan de Bedrijfsleiding
overgelaten.

VII
Het verdient aanbeveling, ook voor andere Nederlandsch Indische houtsoorten dan djati (Tectona grandis) een onderzoek in
te stellen naar denfinancieel het meestgunstigen omloop.
VIII
De gevolgen der in den laatsten tijd plaats gehad hebbende
finaneieele manipulates hebben aangetoond, dat het gerechtvaardigd is, van een boschbedrijf een lagere rendeering te eischen
dan den z.s. „algemeenen rentevoet".
IX
Het door Z. VAN DOORN in zijn Praeadvies — Vrije omloopsklassen voor de bedrijfsregeling der djatibosschen (Tectona 1913,
p. 1-25) — voorgestane kapregelingssysteem heeft degroote practische beteekenis, dat de mogelijkheid wordt geopend, culturen
met te lagen volkomenheidsgraad te vervangen door betere, als
gevolg waarvan het omzettingstijdperk der zgn. overkapbare
bosschen langer zal duren. De door BEEKMAN (Tectona 1933, p.
893e.v.) tegen dit systeem ingebrachte bezwaren hebben dan ook
voor den tegenwoordigen toestand slechts theoretische beteekenis.

X
Zgn. ,,kunstmatige verjonging" verdient in het algemeen de
voorkeur boven de zgn. ,,natuurlijke verjonging", welke laatste
over het algemeen slechts in 6f zeer extensieve 6f zeer intensieve
boschbedrijven op haar plaats is.
-A.A

In een modern boschbedrijf verdient kaalkap de voorkeur boven uitkap.
XII
Bij het bouwen van constructies niet onder dak, welker herstel
bedrijfsstoornissen kan veroorzaken, verdienen bij het Boschwezen in Nederlandsch Oost Indie permanente materialen (ijzer,
steen, beton) de voorkeur boven hout.
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INLEIDING
Een stille, doch daarom niet minder heftige strijd bestaat in
Nederlandsch-Indie (en de aanverwante gebieden, zooals BritschIndie en de Philippijnen) over landbouw en boschbouw, of,
scherper gezegd: over landbouwareaal en boschareaal.
Uit den aard der zaak is deze strijd daar het hevigst, waar de
uitgestrektheid beschikbare grond beperkt is of beperkt geacht
wordt, niet in absoluten, maar in relatieven zin, en d a a r , waar
en volgens het volksbesef en volgens de meening der autoriteiten, het behouden of vormen van bosschen, in belangrijkheid
achterstaat bij uitbreiding van de landbouwgronden, waarbij dan
meestal gedacht wordt aan uitbreiding van gronden, bestemd
voor den Inlandschen voedsellandbouw.
Uit de bovenstaande alinea kan afgeleid worden, dat deze strijd
in Nederlandsch-Indie het hevigst zal zijn op de z.g. Buitengewesten.
Behalve nog dat het daar voorkomende landbouwsysteem zeer
extensief is, dus slechts past bij een zeer geringe bevolkingsdichtheid, valt het groote nut der bosschen aldaar niet zoo direct in
het oog, en is zeker niet direct in guldens uit te drukken. Als zorg
voor de toekomst is hier echter boschreserveering seboden. De
Adviseur voor den Dienst der Bosschen in de Buitengewesten,
J . W. GONGGRIJP, drukt zich in zijn praeadvies: ,,De potentieele
productie der bosschen in de Buitengewesten" (Tectona 1935,
p. 165-208)(1) op p. 184aldusuit: ,,Ongerustheidkanmenhelaas,
ook thans niet van zich afzetten. Maar deze is dan een gevolg van
de roekelooze boschvernieling door den ladangbouw, waardoor
men, ook in deBuitengewesten, van ,,stervend land" en van ,,door
menschenhanden gemaakte woestijnen" kan spreken."
Waar verder de bevolking der Buitengewesten over het algemeen op buitengewoon groote uitgestrektheden grond rechten
pretendeert (hier worde in het midden gelaten, of die rechten
werkelijk van zoo ver strekkenden aard zijn, als vaak betoogd
wordt), zoo zal duidelijk zijn, dat de strijd over boschareaal en
landbouwareaal daar dikwijls hoog oplaait.
Een tegengesteld beeld biedt het djatibosch gebied op J a v a .
Daar het kostbare djatihout een behoorlijk geldelijk surplus van
11

het bosehbedrijf oplevert, werd vanouds gewaakt tegen vernieling dier bosschen, al kan men eigenlijk pas sinds het midden
der vorige eeuw die bewaking eenieermate intensief noemen.
Daar bovendien die bosschen het eigendom der Javaansche vorsten waren, hetgeen blijkt uit de diverse tractaten waarbij zij
hunne djatibosschen aan hunne overwinnaars afstonden, pretendeerde de bevolking geen rechten daarop. Het inzamelen van
sommige producten in die bosschen, werd beschouwd als een
gunst, niet als een reeht.
Tenslotte isde Inlandsche landbouw in de djatistreken over het
algemeen intensief te noemen, zoodat de prikkel tot grondaanvrage daar minder sterk is, terwijl het tevens algemeen bekend is,
dat afstand van djatiareaal alseen uitzondering iste beschouwen.
Een tusschenvorm tusschen deze beide uitersten nemen de
wildhout boschdistricten in. Interessante bijzonderheden daarover worden medegedeeld door Ir W. G. J. ZWART. Herbebosschingswerk in Bagelen 1875-1925 (Mededeeling no 17 van het
Boschproefstation te Buitenzorg) (2).
Het hevisst is deze areaalstriid wel geweest in de residentie
Bantam. De oorzaken hiervan zijn die, welke hiervoor voor de
Buitengewesten werden opgesomd.
De boschreserveering heeft daarom in deze residentie moeilijkheden opgeleverd, welke moeilijkheden nog werden verhoogd
door een mislukte poging tot opheffing van den hoema of ladangbouw in het begin dezer eeuw, als reactie waarop, vermoedelijk
onbewust, bij de autoriteiten de meening post vatte, dat dezen
vorm van landbouw geen hinderpalen in den weg mochten worden eelegd.
Zooalsgewoonlijk bij dergelijke grondkwesties, moesthetboschareaal het gelag betalen.
De beheerder van het boschareaal, dus de Dienst van het
Boschwezen, is in een dergelijke streek ten zeerste geinteresseerd
bij kwesties, die verandering van het voor den Inlandschen landbouw benoodigde areaal betreffen, vooral, wanneer het om een
vermindering van dat areaal gaat. De hoemabouw isdaarom voor
den houtvester minstens even belangrijk als voor den landbouwconsulent en den bestuursambtenaar; ik zou haast durven beweren: belangrijker, omdat het boschbeheer belast is met het
verdedigen en beheeren van het boschareaal ten bate van de gemeenschap.
Dit is de reden, waarom ik den hoemabouw en de boschreserveering gezamenlijk uitkoos als onderwerp voor deze studie.

LJi

HOOFDSTUK I

DE HOEMABOUW ALS LANDBOUWSYSTEEM *)
Om tot een juist begrip te kunnen geraken van de plaats van
den hoemabouw als landbouwsysteem, en daardoor een inzicht
te kunnen krijgen in de moeilijkheden, waarmede de boschreserveering in de hoemastreek (o.a. de residentie Bantam) te kampen
heeft, wordt het niet ondienstig geacht, vooraf eenige korte beschouwingen te geven over den landbouw in het algemeen. Immers slechts indien men zieh een juist beeld vormt over het k a r a k t e r e n d e o o r z a k e n van den hoemabouw,kanmen demiddelen beramen om dien landbouwvorm op een hooger peil te
brengen.
Een goed, algemeen, overzieht van den ontwikkelingsgang van
den landbouw geeft BUCHENBERGER in zijn werk: Agrarwesen
und Agrarpolitik (3) 2 ).
BUCHENBERGER neemt als voorloopers van den eigenlijken
landbouw aehtereenvolgens aan: jacht en visscherij, en weidebedrijf. Door den drang der omstandigheden werd, volgens hem,
de mensch al vrij spoedig gedwongen, de in den grond werkzame
natuurkrachten opzettelijk aan te wenden om b e p a a l d e plantaardige stoffen voort te brengen, met andere woorden: l a n d b o u w te gaan bedrijven.
Voor de versehillende l a n d b o u w s y s t e m e n geeft BITCHENBERGER de volgende chronologische volgorde:
1. B r a n d w i r t s e h a f t . (Brandcultuur). Deze komt volgens
BUCHENBERGER voor in de steppen van Midden-Azie en ZuidAmerika, waar de vegetatie in brand wordt gestoken of om jonge
opslag als veevoer te gebruiken, 6f om den afgebranden grond
voor graanbouw te benutten.
Het is tot deze allerprimitiefste groep, dat de hoemabouw
*) Voor een uitgebreider omsehrijving van den rijstbouw op droge
gronden wordt verwezen n a a r Mededeeling 45 (1901) van 's Lands Plant e n t u i n : H . C. H . D E B I E . De landbouw der Inlandsehe bevolking op
J a v a (4).
2
) Een onderdeel van A D O L P H W A G N E R ' S Lehr-und H a n d b u c h der
politisehen Okonomie.
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behoort, die vooral op onze Buitengewesten onder den naam van
l a d a n g b o u w zulk een groote rol speelt.
BUCHENBERGER geeft ook uit Duitsehland ettelijke voorbeelden van Brandwirtschaft, o.a. de H a c k w a l d of H a u b e r g s w i r t s c h a f t e n (Siegen, Schwarzwald, Odenwald), waarbij na
15 a 20 jaar eik, de door branden schoongemaakte en met de
asch bemeste boschsrond eenige jaren gebruikt wordt voor eraan
en aardappelcultuur.
In Zuid-Spanje is deze eultuurmethode nog in haar primitiefsten vorm in gebruik. (Dr P. H. BURGERS, De stichting van een
boschbedrijf in Andalusie. Diss. Wageningen 1931, biz. 5 0 53) (5).
Ook in Noord-Europa was de brandcultuur vroeger zeer in
XT
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zwang, en thans nog niet geheel verdwenen (OLLI H E I K I N H E I M O ,
Der Einflusz der Brandwirtschaft auf die Walder Finnlands.
Acta Forestalia Fennica, 4. 1915, p. 1-59) (6).
2. F e l d g r a s w i r t s c h a f t . (Wisselbouw).
Hierbij wordt volgens BUCHENBERGER hetzelfde land eenige
jaren tot verbouw van graan en andere gewassen, en daarna korter of langer tijd voor grasland gebruikt, aanvankelijk (bij de
oude Germanen) zonder vaste regels, later, vooral omstreeks de
tweede helft der achttiende eeuw, aan vaste regels en indeeling
gebonden. Dit systeem is in Europa voornamelijk gesehikt voor
streken met een vochtig, voor den grasgroei gunstig, klimaat,
waarvoor BUCHENBERGER o.a. opgeeft: Noord en Noord Oost
Duitsehland, Noord Frankrijk, Denemarken.
3. F e l d e r w i r t s c h a f t e n . (Gemengde bedrijven).
Hierbij wordt een gedeelte van den grond b l i j v e n d voor
graanbouw, een ander gedeelte b l i j v e n d voor weide bestemd.
Soms wordt hierbij de geheele akker oppervlakte doorloopend
voor een zelfde gewas gebruikt, meestal echter ligt een deel van
het akkerland b r a a k .
Het meest algemeene systeem was het zoogenaamde drieslagstelsel, waarbij 1/z van het akkerland braak lag, 1/z met wintergraan en 1/B met zomergraan werd bebouwd.
4. D e , , v e r b e s s e r t e n F e l d e r s y s t e m e " .
a. De ,,verbesserte Dreifelderwirtschaft".
Hierbij werd het (vroegere) braakland geheel of gedeeltelijk
met hakvruchten, aardappels, peulvruchten, koolzaad bebouwd
in een bepaalden omloop; x / s van de totale oppervlakte werd weer
gebruikt voor zomerkoren, 1 / s voor winterkoren.
6. De ,,Fruehtweehselwirtsehaft".
Hierbij komen graslanden weinig of niet voor, de braak is afgeschaft, halmvruchten en bladplanten wisselen elkaar naar vaste
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door ervaring verkregen regels af. Dit is het meest intensieve
landbouwsysteem, dat zich echter slechts daar ontwikkelt, waar
zich flinke en kapitaalkraehtige landbouwers bevinden.
5. S p e c u l a t i e s y s t e m e n .
Hierbij worden die gewassen geteeld die volgens den marktprijs dadelijk het meeste voordeel beloven.
In het overzicht van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar den Landbouw en daaruit gemaakte gevolgtrekkingen, 2e Deel, Bijlagen (Deel V6 van het Onderzoek naar de
mindere welvaart der Inlandsche Bevolking op J a v a en Madoera (7) geeft de houtvester S. P . HAM eenige ,,Beschouwingen
omtrent den Landbouw in het algemeen in verband met de toestanden op J a v a " , die, wat Europa betreft grootendeels overgenomen zijn uit het boyengenoemde werk van BUCHENBERGER.
Daarna geeft HAM een beschouwing van de landbouwstelsels op
Java, waaruit hieronder verkort een en ander is overgenomen:
Tot de brandeultuur (Brandwirtschaft) of ,,roofbouw" rekent
hij den hoemabouw in Zuid-Preanger (metname deDjampangs) en
in Zuid-Bantam, hoewel hij van oordeelis, datmensomsditbedrijf
tot de F e l d g r a s w i r t s c h a f t (Wisselbouw) kan rekenen, omdat
de verlaten stukken vaak als weide dienst doen. Bij beide stelsels
is op een gegeven oogenblik slechts een klein deel van den in den
loop des tijds beplant wordenden grond met gewas bezet (meestal
Vstot Vg,soms nog minder).
Bij het volgend stadium, de F e l d e r w i r t s c h a f t (gemengd
bedrijf) bestaan naast de braakliggende akkers vrij uitgestrekte,
afzonderlijke weidegronden; hoogstens de helft der akkers ligt
hierbij onbeplant.
Uit dit stelsel ontwikkelde zich de F r u c h t w e c h s e l w i r t sehaft (vruehtwisselingsbedrijf).
Den s a w a h b o u w , als zoodanig, deelt HAM, al naar verschillende omstandigheden, 6f bij de Feldgraswirtschaft (wisselbouw)
6f bij de Felderwirtschaft (gemengd bedrijf) in.
Tenslotte maakt H A M nog melding van den I n d u s t r i e landbouw.
In een artikel van C. L E K K E R K E R K E R . De ontwikkelingsstadia
van den Inlandschen landbouw in verband met de plantaardige
voeding in den Indischen Archipel (Koloniaal Tijdschrift 1927,
p. 592-628) (8) wordt de overgang van tijdelijke tot permanente
velden van ladang tot sawah, van „brandeultuur" tot regelmatig
bewerkte akkers, voor onzen Archipel de grootste stap op landbouwgebied geacht. De aanwezigheid van p e r m a n e n t e akkers
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a c h t hij in tropisehe gebieden een hoogen vorm van ontwikkeling
v a n den landbouw, en n i e t het al dan niet toegepast worden
eener kunstmatige bevloeiing, daar irrigatie reeds in zeer primitieve vormen van landbouw voorkomt.
L E K K E R K E R K E R geeft de onder volgende vijf ontwikkelingsstadia van den landbouw in den Indischen Archipel:
1. H e t t i j d p e r k d e r z u i v e r e i n z a m e l i n g v a n n a t u u r producten.
Veelal wordt aangenomen, dat geen bekend volk meer op
dezen lagen trap staat. Op Sumatra beoefenen eenige groepen
van laagstaande stammen (Koeboes, Sakai) geen landbouw,
maar verkrijgen door ruiling de noodige landbouwproducten van
naburige volken of stamgenooten.
2. D e t i j d v a n d e t e e l t v a n k n o l g e w a s s e n , g r o e n t e n
en v r u e h t e n .
Hiervoor worden planten gekozen, die gemakkelijk te verbouwen zijn en die niet aan een vasten plant- of oogsttijd gebonden
zijn, zoodat door dezen landbouwvorm de mensch nog niet aan
vaste woonplaatsen wordt gebonden. Langzamerhand krijgen
echter de bouwvelden een zeker blijvend karakter.
3. H e t t i j d p e r k v a n d e t e e l t v a n i n h e e m s c h e g r a n e n
(gierst).
Door de invoering van de rijst en andere cultuurplanten heeft
dit tijdperk maar kort geduurd, in sommige streken sluit zelfs
de rijstbouw onmiddellijk bij de knolvruchtenphase aan.
Het giersttijdperk had vooreerst nog tijdelijke velden, eehter
werd de eyclus van de oorspronkelijke oerbaarmaking tot den
terugkeer op hetzelfde grondstuk korter naarmate de bevolking
toenam en het beschikbare areaal kleiner werd.
Rund en karbouw deden hun intrede als huisdier.
L E K K E R K E R K E R vermeldt niets over weidevelden. Aangezien
het vee wel op de braak akkers en/of in het boseh gegraasd zal
hebben, is dit systeem te vergelijken met de Feldgraswirtschaft
van BUCHENBERGER (de Wisselbouw van S. P. H A M ) .
4. D e t i j d d e r i n h e e m s c h e g r a n e n e n r i j s t o p t i j d e l i j k e
en p e r m a n e n t e a k k e r s .
Door haar voordeelen boven de inheemsche gierstsoorten won
de rijst het op den duur. De natte rijstcultuur eischte echter over
het algemeen meer zorgen, intensiever grondbewerking, gemakkelijke irrigatie mogelijkheden, een hooger ontwikkelde samenleving, meer verdeeling van arbeid.
Door het vinden van varieteiten die minder water behoeven,
breidt de ladangbouw zich uit in dun bevolkte streken.

5. Detijd van den r i j s t b o u w o f p e r m a n e n t e akkers.
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dit tijdperk dat van den ontwikkelden
sawahbouw willen noemen, waarbij de brandcultuur niet of nauwelijks meer kan worden geduld.
Tevens wordt begonnen met de teelt van handelsgewassen.
L E K K E R K E R K E R ZOU

Naar het voorkomt, kleeft aan deze indeeling het gebrek, dat
de beginstadia te veel, de eindstadia te weinig gespecificeerd zijn.
De rijstbouw op permanente akkers is geenszins altijd een sawahbouw, terwijl, zooals L E K K E R K E R K E R zelf in het begin van zijn
artikel betoogt, bevloeiing (dus bij rijstbouw: sawah's) geen
teeken van hooge ontwikkeling behoeft te zijn.
Men denke aan de zeer primitieve moeras sawahs in West en
Zuid Bantam!
In zijn praeadvies ,,Ladangbouw" (Landbouw, zesde jaargang
1930, 1931,p. 43-78; Discussie hierover: id. p. 629-643) (9) geeft
de Landbouweonsulent lste klasse B. J. H A G R E I S de volgende
definitie van ladangbouw:
,,Ladangbouw is een zeer extensieve vorm van voedsellandbouw, gedreven op droge gronden, waarbij als productiefactor
hoofdzakelijk en in hooge mate arbeid in aanmerking komt en
daarnaast slechts een gering kapitaal (enkele werktuigen en zaaizaad), doch waarbij de grond een te verwaarloozen waarde heeft
en dus eeonomisch beschouwd geen productiefactor is."
Volgens H A G R E I S is de ladangbouw gekenmerkt door 2 feiten,
nl.:
1. het geheel ontbreken eener grondbewerking.
2. het bestaan van een omloopstijd.
Bovendien vormt volgens H A G R E I S een uitgestrekt boschareaal x) een eerste voorwaarde voor het ladangbedrijf, waardoor
vele confMcten ontstonden met den Dienst van het Boschwezen.
In de op het praeadvies gevolgde Discussie werd de door
H A G R E I S gegeven definitie uitvoerig besproken, terwijl de Enquete betreffende het ladangvraagstuk (Landbouw, 6e jaargang
1930-1931, p. 1022-1033) (10) de volgende definitie door de
Ladangcommissie werd vastgesteld:
,,Ladangbouw is een landbouwsysteem, dat zich kenmerkt
door extensief bodemgebruik en waarbij de occupatieperiode
wordt gevolgd door een meerjarige rustperiode."
Hoewel het naar mijn meening nog beter zou zijn inplaats van
,,meerjarige rustperiode" te spreken van „minstens 6en jaar
*) Volgens mij was het beter, te zeggen: grondareaal (J. F . K.).
2
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durende rustperiode", legt toch deze laatste definitie het beste
vast, w a t het t y p e e r e n d e van den ladangbouw is.
Volgens de indeeling van*BUCHENBERGER ZOU de ladangbouw
in haar primitiefsten vorm behooren tot de Brandwirtschaft;
zoodra de bevolking zich op eenigermate vaste hoofdverblijfplaatsen gaat zetelen, gaat de ladangbouw over naar de Feldgraswirtschaft.
Na deze uiteenzettingen isde plaats van den ladang- of hoemabouw als landbouwsysteem n.h.v. voldoende bepaald.
De Bantamsche landbouwer acht iederen grond, behalve moerassen, rotspartijen en terreinen, meer dan 1000 m boven zee,
geschikt voor hoemabouw. Hoema's met 80 k 100% helling zijn
in de districten Lebak en Tjilangkahan geen zeldzaamheid.
De volgorde der werkzaamheden is als volgt:
I. H e t k e n b a a r m a k e n v a n h e t v o o r n e m e n t o t o n t ginning.
Het stuk grond wordt uitgekozen en van bepaalde grensteekenen voorzien (narawas). Als dat geschied is, is de adat, dat andere
ontginners dit perceel eerbiedigen.
II. De eigenlijke o n t g i n n i n g s w e r k z a a m h e d e n .
a. kappen van heesters en struiken (njatjar).
6. kappen der grootere boomen (noearan) waarbij de ki hiang
(Albizzia procera) wegens het harde hout meestal niet gekapt
wordt *).
c. branden (ngadoeroek of ngahoeroe).
d. pooten (ngaseuk)2).
e. 2 maal wieden (ngored).
/ . oogst (panen).
Ten N. der door de res. Bantam loopende hoofdwaterseheiding
*) De voormalige Hoofdinspecteur van het Boschwezen, Dr H . T E N
O E V E R , die van medio 1913 t o t begin 1918 belast was met het bosehdistriet West Preanger-Bantam, gaf hiervoor een andere verklaring. De
bevolking van de Peperbaai ging toentertijd het kihiang hout verkoopen
aan Chineezen. Na de opmerking van Dr T E N O E V E B d a t de grond gehuurd was, en dus houtverkoop niet was toegestaan, werd deze dan ook
verboden.
I n de Memorie van Overgave van Resident P U T M A N CRAMER (24 Februari 1931) s t a a t daarentegen:
...,,Door den voorzitter van den Landraad werd in 1929... aan een
voorgebraehte diefstal van m a r b a u hout ontslag van reehtsvervolging verleend op grond van de overweging, d a t bij ontginning op hoemablokken
geen houtretributie wordt geheven."
2
) Op vlakkere hoematerreinen in erfelijk individueel bezit (onderdistrieten Madja, Tjipanas, Waroenggoenoeng, Paroengkoedjang wordt
n a het branden soms grondbeweging m e t ploeg of patjol toegepast.
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(tusschen Java Zee, Straat Soenda en Indischen Oceaan) begint
men met het kappen van heesters en struiken in Mei/Jum, zoodat in Augustus gebrand kan worden. De oogst valt dan ongeveer in December.
,
In Z.O. Bantam daarentegen worden de werkzaamheden geregeld naar den stand van het sterrebeeld „Kidang" (— de „gordel" van Orion), volgens de volgende spreuken: x )
1. Tanggal kidang loeroen koedjang, hetgeen beteekent: als de
Kidang bij zonsopgang ± in den horizon staat, daalt de
„fcoedjonjf"-(=kapmes), m.a.w. begint men te kappen.
2. Kidang ngarangsang ngahoeroe, hetgeen beteekent: als de
Kidang bij zonsopgang even hoog staat als de zon omstreeks
9 uur, begint men te branden (ngahoeroe).
3. Kidang mantjeran ngaseuk, hetgeen beteekent: als de Kidang
bij zonsopgang in het zenith staat, begint men te planten.
Het resultaat hiervan is, dat alle werkzaamheden in Z.U.
Bantam iets later vallen dan in Midden Bantam, hetgeen er voor
hoemarijst niet zoo erg op aan komt.
Zooals reeds vermeld werd, vindt in den regel geen grond*) J . J . M E Y E R . Bijdrage tot de kennis van het Bantamsch dialect der
Soendaneesche taal (Bijdragen t o t de Taal, Land- en Volkenkunde van
Nederlandsch-IndiS, 5e volgreeks, 5e deel. deel 39 der geheele ser.e (11)
geeft het onder volgende, eenigszins afwijkende n j m p j e :
„Tanggal kidang toeroen koedjang,^
Soeroep kidang toeroen koengkang."
Waarvoor hij als vertaling geeft:
^„u+ m a n
..Wanneer Orion tegen den morgen in het zenith staat, bewerkt men
' t veld m e t een koedjang. Wanneer Orion tegen den morgen ondergaat,
heeft men last van de koengkang"
, K ^oir" ii%\
COOLSMA geeft daarentegen in zijn ..Soendaneesch woordenboeK
\ w
de onder volgende vertalingen:
, ,
,nnnn„i
„tanggal, vgl toenggal: nieuwe maan, de nieuwe maand... boelan tanggal
= nieuwe maan.
\$Aa
hidii
toenggal, vgl. tanggal: een, een en dezelfde, een en hetzeliae - May .
hidji: 6en, ten eersten.
loo
t
n
ngarangsang, roemangsang: reeds hoogstaan, u.v. ^
r
den middag.
. , foaT1
mantjer: van de zon: vlak boven het hoofd, in het zenith staan.
mantjeran: van de zon: in het zenith staan.
.
trooen
Des morgens om 6 uur (dus ± bij zonsopgang) heeft Unon in ae
p
de volgende standen:
15 J u n i : in den Oostenlijken horizon (tanggal).
1 Augustus: halverwege ' t zenith (ngarangsang).
15 September: in het zenith (mantjeran).
„
„nn„A
15 December: in ' t Westen laag boven den horizon, bijna ondergaand
(soeroep).
.
- *•ti v K \
De bovengenoemde vertaling van J . J . M E Y E K IS dus tout. {*).r . JV.J
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bewerking plaats. Na het branden wordt met een pootstok (aseuk)
in onregelmatige rijen rijst gepoot.
Als tusschenplanting treft men aan bonteng (een soort komkommer), widjen (Sesamum indicum), die vroeger de olie voor
de verliehting leverde, en diverse groentesoorten. Soma, vooral in
het Noorden, vindt men djagoeng (Zea Mays).
De opbrengsten loopen zeer uiteen, zoo zeer, dat het geven van
een gemiddelde geen zin heeft. In de nota van overgave van den
Resident van Bantam PUTMAN CRAMER worden als maximum
opbrengsten opgegeven:
in de Noorderdistricten 16 pikol droge padi per bouw =
8 pikol bras per bouw = 7 quintalen bras per ha.
in de Zuiderdistricten 20 pikol droge padi per bouw = 10
pikol bras per bouw = 8f quintalen bras per ha.
De bevolking gaf als allerlaagste opbrengst op: 3 pikol droge
padi per bouw = 1 , 3 quintaal bras per ha.
Na den oogst wordt het veld voor 2a 5jaar verlaten, zoodat de
omloopstijd varieert van 3 tot 6 jaar. Sommige betere gronden
worden 2 jaar aehtereen bebouwd, doch blijven daarna dan ook
8 k 10 jaar braak licgen; zoodat de omloopstijd ook daarvoor
5 a 6 jaar is.
Gedurende de braakperiode ontstaat op de verlaten velden
een seeundaire begroeiing, die afhangt van de vruehtbaarheid en
de hoogte boven zee. Op de slechtere gronden domineeren
alangalang (Imperata cylindrica Beauv. var. KoenigiiBth) en harendong (Melastoma malabathrieum) op de betere gronden glagah
(Saceharum spontaneum); vele snelgroeiende wildhoutsoorten, en
in gebieden met hooger regenval de uit 's Lands Plantentuin te
Buitenzorg ontsnapte, uit Zuid-Amerika afkomstige Piper aduneum; die naar de op sirih (Soendaneeseh: seureuh) gelijkende bladeren hiseureuh of semeureuhan genoemd wordt. In Z.W. Bantam
staat deze heester bekend als hi anjar (= denieuweboom), waaruit blijkt dat deze plant aldaar van nature niet voorkomt.
De hoemabouw gesehiedt eollectief, d.w.z. de hoema-terreinen
van 66n nederzetting vormen e6n complex. Daar worden tijdelijke huizen opgericht, het noodige huisraad wordt medegenomen,
in het kort: de geheele nederzetting heeft zich verplaatst naar de
hoema. Als gevolg daarvan zijn in de zuivere hoemastreken de
dorpen in den hoematijd verlaten.
Na den oogsttijd trekt de geheele bevolking weer terug naar
haar vaste woonplaats en brengt, daar in dien tijd juist de meeste
regens vallen, eenige maanden in rustige rust door.
Door het hoemasysteem krijgt men dus een heen en weer trekken tusschen de hoofdnederzetting en de bouwvelden.
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Een ander gevolg van het landbouwsysteem is het gemakkelijk
verplaatsen der hoofdnederzettingen.
Is (of liever was) de grond in een bepaald gebied naar het oordeel der bevolking niet goed, of waren er andere redenen, b.v.
tijgers, die haar noopten tot vertrek; zonder meer achter te laten
dan enkele klapperboomen, zocht men zich een nieuwe woonplaats *).
Overal treft men dan ook resten van verlaten dorpen aan, die
vaak nog op de Topografisehe kaarten als ,,dorp" voorkomen, en
talloos zijn ook de nieuwe, nog niet op de kaart voorkomende
kampongs.
Het zal geen betoog behoeven, dat een dergelijke toestand de
Bestuurstaak in deze streken niet gemakkeliiker maakt.
1

) Omstreeks 1885 werden in de afdeeling Tjaringin jaarlijks 50 a 60
personen door tijgers gedood. Door de daardoor ontstane volksverhuizingen geraakten het toenmalige district Tjibalioeng ( = het westelijk
deel van het tegenwoordige district van dien naam) en het Zuidelijk deel
van het toenmalige district Panimbang (= het Zuidelijk deel van het
tegenwoordige district Tjaringin) geheel ontvolkt. Zie hiervoor: J . J .
M E Y E R , Tjarita U Asdoera (Bijdr.T.-,L.- en V.-kunde N.I., 5e volgreeks,
6e deel, deel 40 der geheele serie, 1891, p. 347 e.v.) (13), waarin tevens
vele Soendaneesche jagerstermen en jachtmethoden staan beschreven.
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HOOFDSTUK II

BESCHOUWINGEN
OVER DEN AARD VAN DEN HOEMABOUW
De hoemabouw is in Bantam de oudste landbouwmethode*
Pas in het begin der zestiende eeuw werd door Javanen uit het
Cheribonsche, die zieh in Noord-Bantam vestigden, de sawahbouw (tegelijk met den Islam) ingevoerd. (Eindr6sum6 van het
onderzoek voor de rechten van den Inlander op den grond van
Java en Madoera, II, par. 2)(14).
Diegenen der oorspronkelijke bewoners, die zieh niet aan den
Islam wilden onderwerpen, en die volgens C. F. VAN DELDEN
LAERNE (lets over den oorsprong van het eommunale landbezit
op Java. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,
1875, p. 267) (15) als hoofd POETJOEK OEMOM hadden, trokken
zieh terug naar het woeste Zuid-Bantam. Bovenbedoelde auteur
vermoedt, dat de Badoeis in Zuid-Lebak, de afstammelingen
daarvan zijn. Immers de Badoeis hebben onder hun vele verbodsbepalingen ook het aanleggen van sawahs en het gebruik van
buffels, ploegen en patjoels.
Dat de sawahbouw in Bantam laat ingevoerd is, blijkt o.a.
ook uit het feit, dat bij het kraehtens G. B. van 10Juli 1867 no 2
in de residentie Bantam gehouden „Onderzoek naar de rechten
van den Inlander op den grond" (16) bleek, dat in 4 van de 56
onderzochte desa's nog geen sawahs bestonden, in 5 andere de
sawahs nog maar zeer kort geleden waren aangelegd, en in 6
andere de bestaande sawahs nog in het bezit der oorspronkelijke
aanleggers waren.
Het verbod tot aanleggen van sawahs is echter niet tot de Badoeis beperkt. Het bestond in 1933 nog in de desa Goeradog
(distr. Rangkasbitoeng) en tot voor een tiental jaren in de desa
Tjitorek (distr. Tjilangkahan), in welke laatstgenoemde desa
nog andere merkwaardige gebruiken voorkomen,diehiervangeen
belang zijn.
Ook in de Preanger is de sawahbouw pas laat algemeen geworden. D E HAAK vermeldt in Priangan, Eerste Deel, p. 3 1 32(17), dat de sawahbouw in W. Preanger laat in gebruik kwam

en langen tijd weinig geliefd was. De toeneming daarvan schijnt
(volgens D E H AAN) samengegaan te zijn met het voortsehrijden
van den vreemden Javaanschen invloed, deels vanuit Cheribon
en Bantam als middelpunten van Islamsch leven, deels door de
Mataramsche overheersching.
Dezelfde auteur vermeldt in de par. 2186-2187 van het Vierde
Deel (18) van genoemd werk, dat in 1789 gerapporteerd werd
over het telkens verhuizen der Djampangers, terwijl van dezelfde
lieden in 1797 werd verklaard, dat het niet mogelijk was ze in
groote kampongs te concentreeren, omdat ze plaatsen moesten
hebben waar ze hun hoema's konden aanleggen.
r_
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J. T H . HASSKARL (Bijdrage tot de kennis van Zuid Bantam.
Tijdsehr. v. N.I., 1842) (19) geeft een beschrijving van wat hij in
Bantam aantrof, o.a. dat door de gagas ( = hoema's) slechts
weinig oude bosschen waren staande gebleven. Uit de namen die
hij opgeeft is op te maken, dat hij bedoelt eenige tegenwoordige
boschreserves in zeer zwaar terrein, grootendeels meerdan 1000 m
boven zee liggende, en daardoor ongeschikt voor den hoemabouw
(o.a. de tegenwoordige boschreserve Sanggaboewana Zuid).
Speeiaal vestigt hij de aandacht op het heen en weer trekken
der bevolking, dat ook reeds in Hoofdstuk I werd vermeld.
Dit heen en weer trekken der hoemabouwende bevolking is tot
uitdrukking gekomen in diverse spreekwoorden en gezegden.
De hoemabouwers werden in Bantam weleens aangeduid met
den naam iydjelema manoek" = vogelmenschen (djelema =
menseh; manoek = vogel).
Een in het Bantamsche algemeen spreekwoord, dat zeer juist
het tijdelijke karakter der hoemanederzettingen aangeeft is:
Tiang hawoer, atep bloeboer
Sa taoen tjitjingy kadoea maboer.
(Een stijl van bamboe, een opgeraapte dakbedekking, we
vestigen ons gedurende een jaar en verhuizen gedurende het
tweede), medegedeeld door C. F. VAN D E L D E N LAERNE (T. Ind.
T.-, L.- en V.-kunde 1875, pag. 260 e.v.) (20).
Een variant hierop geeft K. F . H O L L E (Tijdsehr. BB. 1892,
p. 75) (21):
Tihang hedjo, hateup baloeboer
Doewa tahoen, katiloe kaboer.
( = De stijlen van groen hout, een opgeraapte dakbedekking,
twee jaar, en het derde er van door).
Dezelfde auteur geeft in Tijdsehr. BB. 1895, p. 87-106 (Roofbouw en bosehvernieling) (22) het volgende Soendaneesche

spreekwoord, dat vermoedelijk wel niet op roofbouw bedoeld zal
zijn, maar dat er zeer goed op toegepast kan worden:
„Goenoeng gd, teu eureun eureun ditjokotan
taneuh sarawoe, laoenlaoen bdjatc."
Wat beteekent: ,,Ook een berg, als men steeds doorgaat er
een handvol aarde af te nemen, raakt eindelijk op."
In Tijdsehr. Ind. T.- L.-, en V.-kunde 1894, p. 563, komt een
gedicht voor, dat vervaardigd is door wijlen den Regent van
Noord-Bantam R. A. SOETADININGRAT, getiteld:
Hikajat nganggo dangding basa Soenda Banten parahijang, tjarijos kajadn di kaboepatenLebak sarengSerang,di djenengkeun
Asmara Sri Angga (23)
(Verhaal op rijm in Rantamseh Soendaneesch, verhalende gebeurtenissen uit de regentsehappen Lebak en Serang, getiteld:
Asmara Sri Angga).
Op p. 590 van denzelfden jaargang van hetzelfde tijdsehrift
staat een vrije vertaling hiervan, door den Controleur BB. A. P.
STOORVOGEL (24).

Beschreven wordt o.a. een tournee naar Z.O. Bantam in 1878
met een jaeht op rhinocerossen te Sawarna, aan den Indischen
Oceaan, (ten 0 . van Bajah), die aldaar thans niet meer voorkomen. De Regent blijkt iemand te zijn diehet bosch waardeerde.
Over het vernielen der bosschen voor het aanleggen van hoema's
slaakthijdeverzuchting:
Lapoer aloesna goenoeng
Moesna alas genangan.
(Voor goed verloren is de schoonheid der bergen, voor goed
verdwenen is het oerwoud).
Hij klaagt erover dat de bosschen vernield worden, dat de huizen in hun treurigen toestand blijven, en dat alles bij het oude,
blijft. De desalieden deden (volgens hem) wat hun goeddacht,
omdat zeniets anders te doen hadden, maar zebleven arm en vele
sawahs bleven onbeplant.
Om het karakter van den hoemabouw nog eens duideliik te
laten uitkomen, releveert hij nog een Zuid Bantamsehe spreuk:
Main boeboeroe ka Madoer
Imahna diloehoersempoer
Saiahoen, kadoewamaboer
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(Voor pleizier gaan jagen naar Madoer.
Huizen op neuten van sempoer x).
Een jaar houden ze 't uit, 't tweede
zijn ze verdwenen).
Tenslotte beschrijft de Regent zijn bezoek aan Rangkasbitoeng
in 1892, waarbij hij talrijke verbeteringen en verfraaiingen constateert. Een inlander (Sapri), met wien hij een gesprek aanknoopt, vertelt hem dan dat het in de andere distrieten der afdeeling evenzoo gesteld is.
De Regent legt daarna zijn zegsman uit, dat de grootere vooruitgang is veroorzaakt doordat onder het vroeeere bestuur de
Sipat Rachman gevolgd werd, maar nu de Sipat Eachim. Sipat
Rachman is, volgens hem, een systeem waarbij niemand lastig
gevallen wordt met bevelen om huizen te verbeteren, of om sawahs aan te leggen, zoodat alles daarbij genoegelijk blijft dommelen. De Sipat Rachim daarentegen bedroeft de menschen in het
begin, doordat ze (weliswaar voor hun bestwil) met allerlei bevelen worden lastig gevallen, waardoor ze echter op den duur gelukkiger worden. Als eehte Oosterling verduidelijkt hij dat met
een gelijkenis van een ziek kind, dat door slecht smakende medicijn weer gezond en dik wordt.
Deze Restuursambtenaar zag dus 40 jaar geleden al duidelijk
m, wat de gevaren van den ongebreidelden hoemabouw waren.
Deze zelfde Regent weeserineen door de Regeering uitgegeven
Verslag over Padicultuurproeven op, dat verscheidene rivieren,
waarin men in zijn jeugd kon zwemmen, ten tijde der eultuurproeven sleehts weinig water meer hadden.
De vraag rijst thans:
Moet de hoemabouw als roofbouw besehouwd worden?
Deze vraag werd, in het reeds eerder aangehaalde prae-advies
van den Landbouwconsulent le klasse B. J. HAGREIS (9) behandeld onder punt 7.Praeadviseur komt daarin totdeeonclusies,
dat tegen ladangbouw meteenlangeenongestoordebraakliggingsl

) Sempoer :
1 Bantamsche n a a m voor Dillenia aurea.
2° Bantamsche n a a m voor stukken fossiel hout, die volgens de bevolking van sempoer boomen afkomstig zijn; volgens Dr F . H . E N D B B T
(Bebosschingstoestand en houtvoorraden in Ned. Oost-Indie; Landbouwkundig Tijdschrift, 46ste J a a r g a n g no 571, Maart 1935; overgenomen in
Tectona 1935) (25) zijn dit echter stukken afkomstig van Dipteroearpaeeae. (J. F . K.).
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periode uit landbouwkundig oogpunt geen bezwaren bestaan,
zoodat d i e vorm van ladangbouw geen roofbouw is.
Bij korte braakliggingsperiode verarmt de grond sneller,
waardoor een vegetatie van alang alang, varens en andere kwaadaardige onkruiden, ontstaat. Het in gebruik nemen van d i e terreinen is de bevolking te lastig, zoodat ze versche boschgronden
op dezelfde manier gaat ontginnen, met hetzelfde resultaat.
Niet dit landbouwsysteem als zoodanig, maar het ongebreideld
in gebruik nemen van versche gronden daarvoor, is dus de ernstigste roofbouw.
Het is van groot belang, dit zeer belangrijke onderscheid niet
uit het oog te verliezen.
In Mededeeling no59van het Deli-Proefstation wijst JOCHEMS op
de overeenkomst van de Delitabakscultuur metladangbouw (26).
In Tectona 1932, pag. 71-93 (27) beschrijft Dr Ir CH. COSTER
een vergelijkende proef over de opbrengsten van landbouwgewassen van twee eultuurvlakten, waarvan de eene wel, de andere
niet gebrand was.
De gebrande eultuurvlakte gaf hierbij de grootste opbrengst
aan landbouwgewassen.
Het is hier wellicht niet ondienstig, er de aandacht op te vestigen, dat veelal het hoofdargument t e g e n den ladangbouw juist
het b r a n d e n is. Als nadeelen worden dan meestal opgesomd
humusvernietiging, sterilisatie van den grond, ongemotiveerde
vernietiging van groote hoeveelheden hout, ontstaan van alang
alang (Imperata eylindrica) vlakten. Nu bewijst juist bovengenoemde proef van COSTER, dat desalniettemin de opbrengst
aan landbouwgewassen op de gebrande eultuurvlakte grooter is
dan die op de niet gebrande. In ,,Landbouw", lOe Jaargang, p.
49-75 komt een artikel voor van Dr H. J . H A R D O N en Dr Ir J .
T H . W H I T E : ,,Gebrande aarde (tanah bakar)" (28), waarin een
onderzoek beschreven wordt naar de waarde van gebrande aarde
als meststof, zooals die speciaal gebruikt wordt bij de pepereultuur op Banka, Billiton en West-Borneo. Hun conclusie is, dat
gebrande aarde ten eerste bemestingswaarde heeft en ten tweede
den physisehen toestand van den grond verbetert. Volgens onderzoekingen van Dr DEN B E R G E R X) ZOU het zelfs theoretisch mogelijk zijn, zware kleigronden door gebrande aarde te verbeteren.
De vernietiging van groote hoeveelheden hout isinderdaad een
ernstig kwaad, dat vooral in de hand wordt gewerkt door het
o n g e b r e i d e l d e ladangsysteem in oorspronkelijk boseh. Dr
*) Blijkbaar niet gepubliceerd, m a a r vermeld in het zooeven aange
haalde artikel van H A R D O N en W H I T E (J. F . K).
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uit boschbouwkundig oogpunt moet het ongelimiteerd ladangen
inoerbosch betreurd worden,
Erzijn enkele voorbeelden aan
tewijzen,waarbijalsgevolgvanbrandhoogwaardigebosschenkunnenontstaan:alszoodanigzouikwillennoemendePinusbosschen
(P.Merkusii Jungh. et DeVr.)inAtjeh endeseroe-bosschen(Schima bancana MIQ.) in Zuid-Sumatra en op Bangka en Billiton..."
Ook de opperhoutvester E. J. W I N D wijst in de Discussie
over het Prae-Advies Hagreis (Landbouw, deel 6, 1930/1931
p. 630) (9) op de nadeelige gevolgen, (speciaal de vorming van
alang alang vlakten) van den ongebreidelden ladangbouw.
In de residentie Bantam, met zijn hoogen regenval, ook in de
droogste maanden,is het gevaar voor vorming van zuivere alang
alangvelden minder groot.Feitelijk wordenzealleen aangetroffen
in Noord Bantam (districtenAnjer enTjilegon),indedrogestreek
ten Zuiden en ten Oosten van Rangkasbitoeng en in het Westen
van het natuurmonument Djoengkoelon, nabij den vuurtoren op
Java's le Punt.
Nietzoozeerde hoema- (of ladang) bouw als z o o d a n i g , maar
het ongebreidelde grondgebruik ten behoeve daarvan dient derhalve in de eerste plaats aan banden gelegd te worden.*)
) Een groot bezwaar van het ladang- of hoemasysteem is ook het
groote grondgebruik, waardoor, wanneer het systeem niet geintensiveerd
wordt, de bevolking steeds s c h r a a l moet blijven, wil de bodem niet
verarmen.
Aannemende een gemiddeld gezin van 5 personen, een 5-jarige omloopstijd en een jaarlijksche cultuurvlakte van 1 bouw per gezin, dan is
per h o o f d 1 bouw ( = 0 , 7 ha) grond noodig, wat overeenkomt met de
schrale bevolking van 140 zielen per km 2 bouwgrond. Hierbij is dan nog
geen rekening gehouden met eventueel aanwezige erfpachten, bosehrereserves, wegen, rivieren en erven, zoodat het aantal zielen per km 2 nog
minder wordt.
Laten we het district Tji Balioeng, waar inderdaad nog niet actueel in
gebruik zijnde gronden liggen, buiten beschouwing, dan blijkt, d a t inderdaad de bevolking in Zuid B a n t a m bij het heersehende hoemasysteem
niet veel meer kan toenemen. H e t bovenstroomgebied der Tji Oedjoeng
heeft ± 1 0 0 zielen per km 2 , Oost Tjilangkahan ± 50; in beide gevallen is
de oppervlakte boschreserve ook meegerekend.
Per km 2 landbouwgrond ishet zielental uit den aard der zaak hooger, voor
het boyen Tji Oedjoenggebied ± 140, in Tjilangkahan ± 65 per km 2 . Uit
cleze cijfers blijkt nogmaals ten duidelijkste de intensiveerings noodzaak.
Voor een eenigszins uitvoerige bespreking daarvan wordt naar Hoofdstuk X verwezen.
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periode uit landbouwkundig oogpunt geen bezwaren bestaan,
zoodat d i e vorm van ladangbouw geen roofbouw is.
Bij korte braakliggingsperiode verarmt de grond sneller,
waardoor een vegetatie van alang alang, varens en andere kwaadaardige onkruiden, ontstaat. Het in gebruik nemen van d i e terreinen is de bevolking te lastig, zoodat ze versche boschgronden
op dezelfde manier gaat ontginnen, met hetzelfde resultaat.
Niet dit landbouwsysteem als zoodanig, maar het ongebreideld
in gebruik nemen van versche gronden daarvoor, is dus de ernstigste roofbouw.
Het is van groot belang, dit zeer belangrijke onderscheid niet
uit het oog te verliezen.
In Mededeelingno59van hetDeli-Proefstation wijst JOCHEMS op
de overeenkomst van de Delitabakscultuur metladangbouw (26).
In Tectona 1932, pag. 71-93 (27) beschrijft Dr Ir CH. COSTER
een vergelijkende proef over de opbrengsten van landbouwgewassen van twee cultuurvlakten, waarvan de eene wel, de andere
niet gebrand was.
De gebrande cultuurvlakte gaf hierbij de grootste opbrengst
aan landbouwgewassen.
Het is hier wellicht niet ondienstig, er de aandacht op te vestigen, dat veelal het hoofdargument t e g e n den ladangbouw juist
het b r a n d e n is. Als nadeelen worden dan meestal opgesomd
humusvernietiging, sterilisatie van den grond, ongemotiveerde
vernietiging van groote hoeveelheden hout, ontstaan van alang
alang (Imperata cylindrica) vlakten. Nu bewijst juist bovengenoemde proef van COSTER, dat desalniettemin de opbrengst
aan landbouwgewassen op de gebrande cultuurvlakte grooter is
dan die op de niet gebrande. In ,,Landbouw", lOe Jaargang, p.
49-75 komt een artikel voor van Dr H. J. HARDON en Dr Ir J .
T H . W H I T E : ,,Gebrande aarde (tanah bakar)" (28), waarin een
onderzoek beschreven wordt naar de waarde van gebrande aarde
als meststof, zooals die speciaal gebruikt wordt bij de pepercultuur op Banka, Billiton en West-Borneo. Hun conclusie is, dat
gebrande aarde ten eerste bemestingswaarde heeft en ten tweede
den physischen toestand van den grond verbetert. Volgens onderzoekingen van Dr DEN B E R G E R *)zou het zelfs theoretisch mogelijk zijn, zware kleigronden door gebrande aarde te verbeteren.
De vernietiging van groote hoeveelheden hout isinderdaad een
ernstig kwaad, dat vooral in de hand wordt gewerkt door het
o n g e b r e i d e l d e ladangsysteem in oorspronkelijk bosch. Dr
*) Blijkbaar niet gepubliceerd, maar vermeld in het zooeven aangehaalde artikel van H A R DON en W H I T E (J. F. K).
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F. H. ENDERT zegt hierover in ,,Eenige resultaten van de boschverkenningindeBuitengewesten"(Tectona 1933,p. 391-421)(29):
,,...Kan de ladangbouw in boschrijke streken met een schaarsche bevolking uit landbouwkundig oogpunt verdediging vinden,
uit boschbouwkundig oogpunt moet het ongelimiteerd ladangen
in oerbosch betreurd worden,
Erzijn enkele voorbeelden aan
tewijzen,waarbij alsgevolgvanbrandhoogwaardigebosschenkunnenontstaan:alszoodanigzouikwillennoemendePinusbosschen
(P.Merkusii Jungh. et DeVr.)inAtjeh ende^eroe-bosschen(Schima baneana MIQ.) in Zuid-Sumatra en op Bangka en Billiton..."
Ook de opperhoutvester E. J. W I N D wijst in de Discussie
over het Prae-Advies Hagreis (Landbouw, deel 6, 1930/1931
p. 630) (9) op de nadeelige gevolgen, (speciaal de vorming van
alang alang vlakten) van den ongebreidelden ladangbouw.
In de residentie Bantam, met zijn hoogen regenval, ook in de
droogste maanden,is het gevaar voor vorming van zuivere alang
alangvelden minder groot.Feitelijk wordenzealleen aangetroffen
in Noord Bantam (districtenAnjer enTjilegon),indedrogestreek
ten Zuiden en ten Oosten van Rangkasbitoeng en in het Westen
van het natuurmonument Djoengkoelon, nabij den vuurtoren op
Java's le Punt.
Nietzoozeerde hoema-(of ladang) bouw als z o o d a n i g , maar
het ongebreidelde grondgebruik ten behoeve daarvan dient derhalve in de eerste plaats aan banden gelegd te worden.*)
) Een groot bezwaar van het ladang- of hoemasysteem is ook het
groote grondgebruik, waardoor, wanneer het systeem niet geintensiveerd
wordt, de bevolking steeds s c h r a a l moet blijven, wil de bodem niet
verarmen.
Aannemende een gemiddeld gezin van 5 personen, een 5-jarige omloopstijd en een jaarlijksche cultuurvlakte van 1 bouw per gezin, dan is
per h o o f d 1 bouw ( = 0 , 7 ha) grond noodig, wat overeenkomt met de
schrale bevolking van 140 zielen per km 2 bouwgrond. Hierbij is dan nog
geen rekening gehouden met eventueel aanwezige erfpaehten, boschrereserves, wegen, rivieren en erven, zoodat het aantal zielen per km 2 nog
minder wordt.
Laten we het district Tji Balioeng, waar inderdaad nog niet aetueel in
gebruik zijnde gronden liggen, buiten beschouwing, dan blijkt, d a t inderdaad de bevolking in Zuid B a n t a m bij het heersehende hoemasysteem
niet veel meer kan toenemen. H e t bovenstroomgebied der Tji Oedjoeng
heeft ± 100 zielen per km 2 , Oost Tjilangkahan ± 50; in beide gevallen is
de oppervlakte bosehreserve ook meegerekend.
Per km 2 landbouwgrond ishet zielental uit den aard der zaak hooger, voor
het boyen Tji Oedjoenggebied ± 140, in Tjilangkahan ± 65 per km 2 . Uit
deze cijfers blijkt nogmaals ten duidelijkste de intensiveerings noodzaak.
Voor een eenigszins uitvoerige bespreking daarvan wordt naar Hoofdstuk X verwezen.
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De treurige gevolgen van dit ongebreidelde grondgebruik werden reeds ten deele in voorgaande regelen opgesomd: instede der
bossehen ziet men terreinen met alang alang, glagah en kreupelhout.
Ook de samenstelling der boschreserves in de lagere hoemastreken bewijst, dat daar nog niet zoo lang geleden de hoemabouw werd gedreven. Hoewel hierop later uitvoeriger zal worden
teruggekomen, wordt hier reeds melding gemaakt van de boschreserves Goenoeng Kendeng, Goenoeng Peungasaman, Pasir
Koletjer, Goenoeng Poegoer, Goenoeng Tjab6, de Westrand van
den Goenoeng Aseupan, de grensstrooken van het Sanggaboewana complex.
Ook buiten de boschreserves is veel bosch verdwenen. Omstreeks 1880was destreek tusschen Rangkasbitoeng en de Buitentenzorgsche grens, langs en op de waterscheiding tusschen de
stroomgebieden van Tji Oedjoeng en Tji Doerian, met oerbosch
bedekt. (R. A. VAN SANDICK, Leed en lief in Bantam, 1891) (30).
Thans loopt daar de groote weg van Rangkasbitoeng naar Buitenzore door rubberondernemingen en struikwildernissen (reumah's).
Blijkens een mededeeling in de Memorie van Overgave van Resident DE K A K T E R liep bij den aanleg van den spoorweg van Tjilegon naar Anjer (±1900), het tracee op dat traject nog door zwaar
oerwoud, dat aldaar thans, zelfs binnen de boschreserves, voor een
groot deel is verdwenen!
En dat zich inderdaad aldaar vroeger bosch bevond, blijkt uit
het begin van Hoofdstuk V van het ,,R6sum6 van het onderzoek
naar de Regten van den Inlander op den grond in de Residentie
B a n t a m " (Batavia; Landsdrukkerij; 1871 (16) alwaar op pg. 55
staat:
„...kan men uit de mededeeling der overige toch met grond
opmaken, dat in Bantam voornamelijk boschgronden waren met
hoog hout begroeid, hier en daar in de lagere streken afgebroken
door moerassen... Velden met alang alang en glagah werden ook
aangetroffen, doch zij waren betrekkelijk sehaarseh."
Alvorens de maatregelen tot tegengang van het grondgebruik
te beschouwen, is een kort overzicht van de bevolkingsgrondrechten in de residentie Bantam, voor zoover betrekking hebbende op
droge gronden, niet overbodig.
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HOOFDSTUK III

HET HOEMA-ADATRECHT IN DE RESIDENTIE BANTAM
Het mag een gelukkige omstandigheid genoemd worden, dat
voor de Residentie Bantam, waarover anders naar verhouding
weinig literatuur bestaat, beschikt kan worden over het uitvoerige ,,Resume van het onderzoek naar de regten van den Inlander
op den grond in de residentie Bantam" (16), (hierna te noemen:
R6sum6 Regten Bantam), juist omdat hierin veled6tails vermeld
worden. Het onder volgende is hieruit overgenomen.
Zooals reeds eerder vermeld is, werd in het begin der zestiende
eeuw de Islam in Bantam ingevoerd, eerst door overreding, later
door geweld.
De Mohammedaansehe overwinnaars trokken niet verder Zuidwaarts dan ongeveer tot den voet van den Poelosari en stelden
zieh tevreden met de onderwerping der Bovenlanders, zonder hen
te noodzaken tot den Islam over te gaan.
Toeh gingen langzamerhand de Bovenlanders tot den Islam
over. Tot op den huidigen dag echter blijft een gedeelte der bevolking, de in vele opzichten zoomerkwaardige Badoeis ofOrang
Kanekes, trouw aan de voorvaderlijke gebruiken.
Volgens de Badoeis berust de e i g e n d o m van a l i e n grond bij
den souverein (Maharatoe). Wil men dien beplanten, dan moet
men v e r g u n n i n g hebben van den poeden, het geestelijk en
wereldlijk hoofd van dezen stam. De te ontginnen grond wordt
door hem aangewezen, door alien gezamenlijk ontgonnen en voor
drie jaren in gebruik genomen. Hierbij behoort alleen het g e w a s
aan den planter, niet de g r o n d .
Het onderzoek naar het grondbezit (1866) bracht aan het licht,
dat toentertijd in Bantam de onontgonnen grond vrij algemeen
besehouwd werd als hak oellah, d.i. aan God, derhalve aan niemand op aarde toebehoorende. Een ieder, dus ook het Gouvernement, kon dien in gebruik nemen. Enkelen waren van meening,
dat de onontgonnen grond aan het Gouvernement, als zijnde
Gods vertegenwoordiger, toebehoorde.
Het in gebruik nemen van woesten, onbewerkten grond ge29

schiedde door ontginning, waardoor de grond, die eerst hak oellah
was, nu hak oelAdam (van den menseh) werd.
De rechten, die de bevolking ten gevolge van ontginning uitoefende, namen een aanvang bij de handeling van narawas, d.w.z.
bij het uitkiezen en afbakenen van het verkozen stuk grond.
Door deze handeling narawas (die altijd p e r s o o n l i j k verrieht
moest worden) verkreeg de persoon, die deze verrieht had, in de
meeste desa's tijdelijke g e b r u i k s r e e h t e n , insommige desa's
werd het door de afpaling verkregen recht reeds als milik (te
vergelijken met ons: ,,eigendom") aangeduid.
In de meeste desa's echter was het om de milik van het afgebakende stuk te verkrijgen, noodig handelingen te verrichten (of
te laten verrichten), die een deel der ontginning uitmaken. Als
zoodanig werd al beschouwd het zgn. ngaleuweungan, d.w.z. het
zoodanig wegkappen van struiken en slingerplanten, dat een
overzicht verkregen kon worden over den te bewerken grond.
De door narawas verkregen tijdelijke prioriteitsrechten bleven
bestaan zoolang de aangebrachte kenteekenen zichtbaar bleven,
(tenzij de eerste ontginner verklaard had, ervan afstand te doen),
ja op sommige plaatsen kon men, door aan het dessahoofd kennis
te geven dat men zich voorstelde, dien grond later te bewerken,
vermelde prioriteitsrechten handhaven nadat de afbakening
verloren was gegaan. In andere desa's daarentegen duurden die
prioriteitsrechten slechts drie jaar.
In sommige desa's was voor een ontginning een v e r g u n n i n g
van het desahoofd noodig, in andere daarentegen was slechts een
k e n n i s g a v e van de handeling narawas, gebruikelijk.
Was op de inbezitname een voortdurende bebouwing gevolgd
dan kon het recht op die gronden, zoowel sawahs alsdroge gronden, nimmer verloren gaan, zoolang nog teekenen van ontginning
bewerking of begrenzing aanwezig waren.
Werd de inbezitname (of de eerste bewerking) niet door voortdurende bebouwing of voortdurend gebruik gevolgd, ook dan
gingen de rechten op die gronden nimmer verloren, mits men
door een teeken (kitri) zijn voornemen te kennen gaf, dien grond
te willen behouden (b.v. om dien later in sawah te veranderen).
Ten aanzien van de rechten op gronden, die, na een of enkele
oogsten bebouwd geweest te zijn, weer voor ettelijke jaren (2 tot
10) worden verlaten (dus de hoema's) gold als regel, dat de gebruiker geacht werd zeverlaten te hebben, nadat hij ze gedurende
e6n jaar onbenut had laten liggen of nadat de planten (pisang)
verdwenen waren.
Ditgolduit den aard derzaak alleen,alsdegronden niet blijkens
een kitri (zievoren) voorgoedinbezitgenomen waren. Rechten op
30

die gronden gingen eerst verloren, als alle sporen van ontginning
verdPwenen waren, of als vreemden de grensteekens vernield en
zelf nieuwe gesteld hadden, doch dan moest het verlaten minstens
6 k 1 jaren geduurd hebben, in welke tijdsruimte de grensteekenen
geacht werden op natuurlijke wijze te niet te zijn gegaan.
En zelfs dan behield men zijn rechten, als men door getuigen
kon bewijzen, vroeger bezitter van dat stuk grond te zijn geweest.
Een nadere bevestiging van de uitkomsten van dit onderzoek
is de in Adatrechtbundels XIV (1917)(31)overgenomen brief van
den resident van Bantam aan den Directeur van Binnenlandsch
Bestuur van 26 Maart 1867 no 2101/22, waaruit het voor ons
van belang zijnde hieronder is overgenomen:
,,Een zoo volledig mogelijk onderzoek heeft tot de overtuiging
geleid, dat de bevolking alhier onontgonnen gronden beschouwt
als het eigendom van den Staat en dezen alsrepresentant van het
algemeen, zoodat men de onontgonnen gronden zou kunnen besehouwen als aan niemand toebehoorende.
Wei heeft iedere desa hare grenzen, doch zijn dit maar politiegrenzen en is de instelling van latere dagteekening.
De bevolking maakt dus geen de minste aanspraak op die soort
van gronden.
Het staat een ieder vrij zoodanige gronden te ontginnen of
daarvan hout te hakken, alang-alang te snijden enz., zonder dat
zulks door wien ook mag belet worden; zelfs de desa in wier nabijheid de grond gelegen is, maakt daarop geen aanspraak.
Heeft dus iemand een stuk onontgonnen grond voor het eerst
sehoongemaakt en bebouwd, dan behoudt hij of zijne regtverkrijgenden voor altijd het regt van eigendom daarop, als eerste ontginner, onversehillig of zij jaarlijks den grond bewerken, onbenut
laten of geheel verlaten.
Aan dergelijke gronden wordt de naam van tanahjasa gegeven,
ofgronden die door een persoon voor het eerst ontgonnen werden.
Het is evenwel te betreuren dat het bewijs van eerste ontginning en daarmede het individueel regt van eigendom op zoodanige
stukken grond niet door geregtelijke of sehriftelijke doeumenten
wordt bewezen, doeh alleen door mondelinge getuigenissen."
De Besident van Bantam,
(w.g.) VAN DER PALM.
In Adatrechtbundels IV zijn eveneens de meeningen over de
grondrechten in Bantam vastgelegd (32).
Uit de verslagen der Welvaarts Commissie (1905-1909) (7) is
hierin onder andere het volgende overgenomen:
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P a r . 15. I n l a n d s c h b e z i t s r e c h t o p g r o n d .
Banten.
,,Volgens de inlandsche reehtsbegrippen kan een stuk grond
alleen dan als ,,kennelijk verlaten" worden aangenomen wanneer de bezitter er... hoegenaamd geen voordeel uit trekt...
Hieruit blijkt dus, dat het ondoenlijk is, om op het begrip
,,kennelijk verlaten" gemakkelijk na te komen en te controleeren
regels te stellen, die overeenkomen met de reehtsbegrippen der
bevolking. Hierdoor bestaat de algemeene meening bij den kleinen
man, dat het erfelijk individueel bezitsrecht op gronden alleen
verloren kan gaan, wanneer de bezitter met den uitgedrukten wil
of door een overeenkomst afstand daarvan doet." (R. P. 36) *)2 ).
Anjer.
,,Onder de gevolgen der rampen, die Banten jaren geleden getroffen hebben, moet ook worden gerekend het braak blijven van
groote uitgestrektheden bouwgrond, die vroeger geregeld beplant
werden. Ofschoon vele dezer gronden na verloop van tijd tot den
beplanten staat terugkeerden, zoo was dit toeh niet met alle het
geval. Intusschen bleven deze in de landrente aangeslagen, zoodat jaarlijks groote bedragen wegens braak blijven moesten worden afgeschreven. Dit gaf den resident HARDEMAN aanleiding om
bij Besluit 19Juni 1897 no 4112/38 regelen vast te stellen ,,om de
in de landrente voor vast aangeslagen sawahs en tegals, die tengevolge van langdurige braakligging tot den staat van woeste
gronden zijn vervallen, zooveel mogelijk tot het staatsdomein 3)
terug te brengen." Als beginsel werd aangenomen dat in desa's
met sedert meer dan vijf jaar braakliggende sawahs en tegalans,
deze na overleg met de daarop rechthebbenden, voor zoover
deze bekend waren, tot staatsdomein 4 ) zouden worden verklaard, indien die gronden aaneengesloten stukken vormden
van minstens 10 bouws. Het vormen dier complexen zou in
sommige gevallen met goedvinden der belanghebbenden kunnen worden bevorderd door ruiling van bebouwde enclaves
met grootere uitgestrektheden tot domein te verklaren grond.
Natuurlijk ging een en ander gepaard met opmeting, karteering
J

) ,,Aan deze reehtsbegrippen kan het Gouvernement zieh m.i. niet
storen. Nagenoeg alle gronden zouden dan onder het occupatierecht
vallen."
(R. P . 36) (aanteekening van den toenmaligen resident van B a n t a m ) .
2
) R. P . 36 beteekent: overgenomen uit par. 36 van het Hoofdstuk:
„ R e c h t en Politie" van het Algemeen Welvaartsonderzoek (7) (J. F . K.).
8
) Lees: tot v r i j Staatsdomein (Noot der Commissie voor Adatreeht).
4
) Lees: vrij Staatsdomein (Noot der Commissie voor Adatreeht).

en vastlegging dier gronden. Hiermede zijn billijke, gemakkelijk
na te komen en te controleeren regels gesteld op het begrip
,,kennelijk verlaten". Voor zooverre is kunnen worden nagegaan,
zijn die regels ook in overeenstenaming met de rechtsbegrippen
derbevolking van destreek, waar degronden liggen." (R.P. 37) 1 ).
Pandegeulang.
,,Zooals ook uit het Eindresume van het onderzoek... op Java
en Madoera (14) kan blijken, zijn de begrippen van ,,kennelijk
verlaten" hier zeer verschillend. Volgens het tweede gedeelte
van dat Eindresume biz. 11 (noot g)(14) zouden de rechten verloren zijn, als men den grond verlaat zoodat de tjakra (merkteeken waarvan de plaatsing een eerste voorwaarde voor het uitoefenen van eenig recht op den grond) zijn verloren gegaan.
Men kan dit echter voorkomen, door aan het desahoofd kennis
te geven, dat men zijn recht op den grond wenscht te behouden.
Op biz. 13 (14) (noot h)2) leest men daaromtrent het volgende:
,,de handeling van het plaatsen der merkteekenen heet „ngitri"
en de grond wordt milik van hem, die ontgint".
Het recht daarop blijft bestaan, zoolang het geringste teeken
van menschenarbeid, b.v. het overblijfsel van een galeng of een
enkele vruchtboom, aanwezig is; eerst als elk teeken van ontginning door de een of andere omstandigheid b.v. ontvolking van
©en geheele streek, is verloren gegaan, is het door „jasa" verkregen recht verloren, de milik is dan vernietigd en de grond
tot den toestand van hak oellah terusgebracht.
In eenige desa's daarentegen (bl. 15)2) werd de grond als verlaten beschouwd, een jaar nadat men dien ongebruikt had laten
liggen en zelfs onmiddellijk daarna, terwijl men in een andere
desa sprak van 6 a 7 jaar. Zie verder hetgeen voorkomt in par.
30 2 ), zoomede het geval, geschetst in de daarbij behoorende
noot a op biz. 162 ). Bij het thans... ingesteld onderzoek blijkt,
dat volgens de rechtsbegrippen der bevolking alhier, een eenmaal
door den inlander ontgonnen en erfelijk individueel bezeten grond
steeds tot zijn bezit blijft behooren, ook al zou de grond volgens
Westersche begrippen in de termen vallen van „kennelijk verlaten", tenzij door hem uitdrukkelijk wordt verklaard, dat hij
zijn recht prijs geeft." (R. P. 37}3 ). „Tot tegengang van onnoodige braakligging van gronden... zou het wel gewenscht zijn te
*) Zie noot 2 op pag. 32 (J. F . K.).
) Deze aangehaalde pagina's hebben betrekking op het Eindresume
van het Onderzoek naar de rechten van den Inlander op den grond voor
J a v a en Madoera (14) (J. F . K.).
3
) Zie noot 2 op pag. 32 (J. F . K.).
3
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bepalen, dat na braakligging gedurende b.v. 5 jaren zonder gegrond motief, de grond terugkeert tot het vrije staatsdomein, ook
tegen den zin van den bezitter" (R. P. 38)*) 2)
Tjaringin.
„Blijkt na onderzoek door het onderdistrictshoofd, dat anderen
op den aangevraagden grond aanspraak m&ken, dan wordt, indien 't stuk tot de woeste gronden behoort, aan den oorspronkelijken occupant een behoorlijke termijn gesteld, waarbinnen de
gronden ontgonnen moeten zijn. Blijft de persoon in gebreke, dan
wordt hemdesnoodseenverlengingtoegestaan, na afloop waarvan,
bij niet nakoming der gestelde voorwaarden, de grond aan den
eersten aanvrager ter ontginning wordt toegewezen" (Econ.
15) 3 ).
De rechtsbegrippen der bevolking omtrent het grondbezit zijn
verward, verouderd en dwaas, zoodat het hoogst verkeerd zou
zijn om daarmee rekening te houden, vooral omdat zij volkomen
in strijd zijn met het wezen der Ontginningsordonnantie. Om een
paar voorbeelden aan te halen: 50 jaar geleden heeft een zekere
Sarkam een hoema aangelegd midden in een bosch, die hoema
beplant, gebruikt en weer verlaten. 4) Die hoema is reeds lang
weder bosch geworden; Sarkam is reeds lang dood; maar zijn
achterkleinzoon beweert volgens de inlandsche rechtsbegrippen,
dat hij nu de regelmatige bezitter van die hoema is, waarvan
hij toevallig nog ongeveer de plaats weet; en als rechtmatige bezitter 3) van dien grond beweert hij, dat hij zich ten opzichte van
dien grond niet te storen heeft aan de Ontginningsordonnantie.
Wordt nu dit rechtsbegrip wettelijk erkend, dan zal iedere inlander die roofbouw wil plegen, het dadelijk in zijn hand hebben om
zijn slag te slaan; want ieder heeft natuurlijk vaders, grootvaders
of overgrootvaders, die in vroeger tijd soms op groote schaal op
allerlei plekken gronds roofbouw gepleegd hebben en aangezien
het in een bosch of wildernis in den regel niet meer uit te maken is,
waar ieder van die voorvaderen zijn afzonderlijk plekje had, zou
het erkennen van dergelijke aanspraken een hoogst ongeregelden
toestand in het leven roepen. In streken, waar nog vele woeste
J

) Zie noot 2 op pag. 32 (J. F . K.).
) Melding wordt nog gemaakt van het zooeven genoemde Besl. Res.
B a n t a m , 19 J u n i 1897, no 4112/38 d a t in de afdeeling Pandeglang nog
nooit in toepassing is gekomen. (Noot van de Commissie voor Adatreeht.)
3
) Overgenomen uit het hoofdstuk: „Economie van de dessa" van het
Algemeen Welvaartsonderzoek" (J. F . K.).
4
) Dit was dus genotsrecht (par. 18), geen bezitsreeht. (Noot der Commissie voor Adatreeht).
2
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gronden voorkomen met arenpalmen, waar nog steeds de loewaks
(Soendaneesch: tjareuh) doorgaan met... uitbreiding (te) geven
aan den arewaanplant worden gewoonlijk die terreinen onder de
suikermakers verdeeld, opdat er later geen twisten kunnen onstaan over het taprecht der arenboomen. Heeft dit recht, van
vader op zoon overgaande, lang genoeg geduurd, dan beweert die
erfgenaam ook bezitsrechten te hebben op den grond en wordt dit
gewoonlijk door de andere inlanders erkend.
Werden deze begrippen van hoogerhand gewettigd, dan zouden
die terreinen daardoor veroordeeld worden ten eeuwigen dage
woest te blijven. Er is maar een oplossing voor deze aangelegenheid, nl. de beteekenis van den term ,,kennelijk verlaten gronden" te laten uitmaken door de Europeesche ambtenaren, zonder
zich in te laten met inlandsche rechtsbegrippen" (R. P. 38-39) 2 ).
Be Pandecten van het Adatreeht (Mededeeling Koloniaal Instituut no 4) (33) brengen ons niets nieuws.
In ,,Het adatreeht van Nederlandsch-Indie", Eerste Deel (34),
door Prof. C. VAN VOLLENHOVEN, staat het volgende voor ons belangrijke:
p. 741. ,,Het... frequente en belangrijke genotrecht van wisselvallige bouwvelden op dorps- of niemandsgebied... wordt, hoewel
door de ontginnings ordonnantie versmaad, voor W. J a v a erkend
op twee wijzen... voor Banten doordat in onwettige afwijking
van de... ontginnings ordonnantie, sinds 1896 en 1900 bij Res.
Resluit zoogenaamde hoemablokken zijn en worden aangewezen,
waarbinnen de bevolking vrijheid tot dezen roofbouw heeft: een
verstandige coneessie aan den eisch der werkelijkheid...
...Het recht op hoema's... gaat te niet, zoodra de eultuur zelf
van den grond een einde neemt; de verlaten hoema heet djami.."
In het Tweede Deel van dit werk staat op p. 604-605: (35)
,,/. Tijdelijk genotrecht van grond vindt in de wetgeving...
weinig behandeling zoover het een genotrecht op wisselvallige
bouwgronden betreft....
De ontginnings ordonnantien van 1874 en later wilden van
fojdelijke bouwvelden en een genotrecht daarop niet weten; stelden zulken roofbouw kortweg strafbaar. Uit het bijblad blijkt
intusschen, hoe moeilijk dit verbod te handhaven viel; hetzelfde
bleek in 1902 bij het Welvaartsonderzoek op J a v a (HASSELMAN.
Algemeen overzicht enz., 1914, biz. 217) (36). Voor Banten is de
Regeering gezwicht voor de volksgewoonte: de resident van
*) Zie noot 2 op pag. 32 (J. F . K.).

35

Banten wees hoemablokken aan, waarbinnen de bevolking haar
hoema's mocht blijven aanleggen; waarbij men zieh baseerde op
een G. B. in Stbl. 1854, no 51, dat natuurlijk noch aan de Ontginningsordonnantie noch aanhaarstrafbepaling kon derogeeren."

Een nieuw onderzoek naar het adatprivaatreeht van WestJ a v a werd vanwege het Departement van Justitip van Maart
1931 tot Mei 1932 gehouden onder leiding van R A D E N M R S O E POMO. De resultaten v a n d i t onderzoek zijn uitgegeven onder den
titel:
Het adatprivaatreeht van West-Java, door R. M R SOEPOMO
(Soekamiskin, z.j.) (37).
Op pag. 173 hiervan is par. 5 gewijd aan: ,,Het genotrecht op
hoema." Een korte inhoud van deze paragraaf volgt hieronder:
,,93. I n h o u d v a n h e t g e n o t r e c h t o p h o e m a is d e bev o e g d h e i d om d e n g r o n d v o o r e e n o o g s t m e t p a d i t e
beplanten.
T e r r e i n o n d e r z o e k . In Zuid-Lebak (regentschap Lebak)
komen complexen droge gronden voor, die van overheidswege
als zgn. hoemablokken (in den volksmond hoemageblogan) zijn
aangewezen, waarop de bevolking de zgn. hoemacultuur mag
uitoefenen. x) Buiten die blokken is die cultuur door het Gouvernement verboden.
Het recht tot hoemabouw op een bepaald stuk grond, door
Van Vollenhoven genotrecht van wisselvallig bouwveld genoemd, 2 )
is onder de bevolking in Zuid-Lebak bekend als ngakoe. Zegt men
aldaar: ,,de hoema in blok X dialcoedoor A" dan wil datzeggen,
dat A degene is, die het recht heeft op dien grond den hoemabouw uit te oefenen.
Voor dat recht betaald de genotgerechtigde f 2.00 per bouw
huur aan het Gouvernement (sdwa).
Over geheel Zuid-Lebak werd eenparig medegedeeld, dat een
diakoe stuk hoemagrond geen ander recht geeft dan recht op
1 jaar oogst. Na den oogst is de grond weer vrij. Na den oogst
laat men den grond braak liggen (dipreilceun; diperdeskeun).
Het is biasa in Zuid-Lebak, 2 of 3 dagen voor de hoemabewerking een stukje te ontginnen onder bezweringsformule, om
geesten en slangen te bezweren.
Het le jaar na den oogst heet de grond djami. Het bewerken
daarvan = ngadjami.
1
2
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) Zie Adatrechtbundels 4, p . 239 (32).
) V A N V O L L E N H O V E N , Adatrecht N.I., 1, p . 741 (34).

Groeien er weer struiken op dan heet de grond reumah, het
ontginnen hiervan heet ngareumah. Is de grond weer begroeid
met hooge struiken, dan heet hij reumah holot.Is de grond weer
begroeid met bosch, dan heet hij leuweung.
Geen spoor werd aangetroffen van vervreemding van het
h o e m a r e c h t , evenmin van v e r p a n d i n g , d e e l b o u w of veldh u u r . 2)
De grond wordt bebouwd in onderling hulpbetoon (lilioeran).
In de districten Tjilangkahan en Paroengkoedjang plant men
klapper of vruchtboomen op de hoema, die dan milik van den
planter zijn, al w o r d t die g r o n d n i e t m e e r d o o r h e m di-akoe.
Het is biasa, dat de volgende hoemabouwers het bezitrecht
op die boomen eerbiedigen en hen de verzorging en oogst toestaan. Biasa is, dat de boomeigenaar aan den hoemabouwer wat
van de vruehten geeft.
94. D e g e n e , die h e t e e r s t een m e r k t e e k e n g e p l a a t s t
heeft, h e e f t h e t r e e h t v a n v o o r k e u r t o t o n t g i n n i n g
van den gemerkten hoemagrond.
95. De l a a t s t e h o e m a b e w e r k e r h e e f t h e t r e c h t v a n
v o o r k e u r t o t w e d e r o n t g i n n i n g en h e t r e c h t v a n voorkeur t o t het a a n v r a g e n van milik over den grond.
96. R e c h t v a n v o o r k e u r v a n b o o m e n b e z i t t e r s t o t
h e t a a n v r a g e n v a n m i l i k o v e r d e n g r o n d , w a a r o p die
boomen staan.
97. A m p i a n g e n o o t e n h e b b e n h e t r e c h t v a n v o o r k e u r
t o t d e n h o e m a b o u w op h o e m a b l o k k e n , g e l e g e n in of
g r e n z e n d a a n de b e t r o k k e n a m p i a n en h e t r e c h t van
v o o r k e u r t o t h e t aanvragen van milikover diegronden.
98. H e t r e c h t v a n v o o r k e u r v e r e r f t n i e t .
T e r r e i n o n d e r z o e k . Over geheel Zuid-Lebak deelde men ons
mede, dat aldaar vele gevallen zijn voorgekomen dat iemand (A)
wildengahoema, maar ontdekte dat die grond tevoren diakoe was
geweest door den ampian genoot (B). In die gevallen werd de
voormalige ontginner gevraagd, of hij ook nu ging ontginnen.
Zoo ja, dan koos A een ander stuk uit, zoo niet, dan voorzag A
den grond van een merkteeken (ditjiri, disawen, ditrawas).
Volgens de publieke opinie in Zuid-Bantam mag niemand
M I n Juli 1933 werd door mij daarentegen geconstateerd d a t de Badoeis aan lieden der ampians Njalindoeng en Tjitjalebang (desa Sobang,
dist. Lebak) hoemagrond verhuren tegen f 2.00 + 5 potjcmg (5 x 10
kati) padi per bouw.
Ook Dr I r A. M. P . A. SCHELTEMA vermeldt in zijn proefschrift: „Deelbouw in Nederlandsch-Indie (38) op p . 179, d a t bij den hoemabouw geen
huur- of deelbouw voorkomt.
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hamagrond gaan ontginnen die al voorzien is van een tjiri,
sawen of trawas (merkteeken).
Ook is het verboden sawen te plaatsen op grond die reeds diakoe
is geweest door een ander, zonder eerst dien ander te vragen of hij
dien grond niet weer wil ngakoe.
Er waren gevallen voorgekomen, dat iemand hoemagrond had
ngawen, terwijl reeds een ander dien van een sawen had voorzien
of gevallen dat iemand hoemagrond had ngawen, en achteraf
bleek, dat degene die tevoren den grond bewerkt had, dien weder
in ontginning nemen wilde. In al die gevallen werd door de
kokolots x) diengene, die 't laatst met zijn sawen was gekomen,
respectievelijkdiengene, diein botsing kwam met den voormaligen
genotgerechtigde, aangeraden, anderen grond uit te zoeken.
Het bewerken van hoema, die reeds door een ander diakoe is
geweest, maar die seen gebruik van zijn voorkeurssrecht maakt,
heet moeloeng djami of moeloeng reumah, al naar den aard van den
te ontginnen grond.
Maakt de voormalige gerechtigde van zijn voorkeursreeht geen
gebruik, dan vervalt dit voorgoed, want alleen de laatste ontginner heeft voorkeursreeht.
Hoemaen in een vreemde ampian of desa kwam in geheel
Zuid-Lebak voor, heet ngadon of ngandjor.
De ontginner wendde zich daartoe tot den betrokken kokolot,
en begon pas, als hij hoorde, dat geen der ampiangenooten dien
grond begeerde.
De ampian heeft dus een beschikkingsrecht. 2)
Degene, die ngandjor, betaalt den djaro pakekoesoet van 5
ranggiong 3) padi per bouw, d.i. een retributie voor de eventueele
moeite van den djaro.
Bezitters van meerjarige gewassen op hoemagrond hebben
a l t i j d het recht van voorkeur tot milik aanvrage.
Zijn geen meerjarige gewassen geplant dan heeft de laatste bewerker 't recht van voorkeur.
Bij milik aanvrage in vreemde ampians hebben de inwoners
zelf het voorkeurreeht."
In paragraaf 1 (Recht op gewassen) van Hoofdstuk V (Schuldenrecht) van hetzelfde werk staat:
,,129. H e t g e w a s is n a a r a d a t r e c h t e e n a f z o n d e r l i j k
object, los v a n den grond.
Bij milik aanvragen van gronden waarop andermans boomen
*) Dorpsoudsten.
) Liever: voorkeursreeht.
s
) 1ranggeong = 1 handgreep padi = 6 kati padi.
2
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staan, wordt dus wel de grond maar niet de b o o m e n milik van
den aanvrager. Meestal krijgt deze of een deel der vruchten, of
de boomeigenaar betaalt mee in de landrente voor den grond, of
de grondbezitter koopt de boomen af."

Indien nu de uitkomsten van het grondrechten onderzoek van
1866 vergeleken worden met de uitkomsten van dat van 1932,
dan treft het, hoe weinig daarin veranderd is.
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HOOFDSTUK IV

VROEGERE WETTELIJKE BEPALTNGEN TEGEN DEN
ROOFBOUW IN H E T ALGEMEEN. *) HET le HOEMAREGLEMENT (BESL. RES. BANTAM 30 J U L I 1896,
NO 4046/38)
Bepalingen tegen roofbouw werden reeds meer dan 100 jaar
geleden uitgevaardigd.
Bij de Provisioneele Landrentebepalingen van 1819 (Staatbl.
no 5) was het verboden nieuwe velden te ontginnen, zoolang er
nog bebouwde landen in de desa voorhanden waren die geen bezitter hadden.
In art. 30van het Inlandsch Reglement (Stbl. 1848no 16) werd
den distrietshoofden de verplichting opgelegd om te waken tegen
onnoodige vestigingen buiten den omtrek der dorpen.
In art. 31 daarvan werd den residenten opgedragen, de meest
gepaste maatregelen te nemen ter voorkoming der nadeelen,
welke uit het verspreid wonen der ingezetenen zouden kunnen
ontstaan. 2)
Bij art. 61 Regeeringsreglement werd de bijzondere aandacht
van den Gouverneur Generaal gevestigd op de djatibosschen.
In art. 53 van het (le) Boschreglement van 1865 (Stbl. no 96)
was bepaald, dat ontginningen van boschgronden n i e t moehten
x

) Voor een uitgebreid overzieht der bepalingen omtrent de Inlandsehe
ontginningen t o t 1896 wordt verwezen naar h e t : ,,Overzieht van de uitkomsten der gewestelijke onderzoekingen voor de economic van de desa
enz." (Hoofdstuk I X , b . 1 van het Welvaartsonderzoek, Deel I I :
Slotbeschouwingen (eerste gedeelte), p . 243 e.v. 7 ; n a a r de ,,Nota over
de ontginning van grond door Inlanders op J a v a en Madoera (Landsdrukkerij 1896) (39); het daarop, in 1906 verschenen „Vervolg (40); en
n a a r de Toelichting der regelen omtrent de ontginning v a n grond door
Inlanders op J a v a en Madoera" (Landsdrukkerij 1898) (41).
2
) Reeds voor deze bepaling bestond werd in 1844 door den toenmaligen resident van B a n t a m ( B U Y N ) aan de bevolking last gegeven, om hare
woningen, die tot dusver tussehen de bouwgronden en in de boomgaarden
verspreid lagen, te verplaatsen en zieh met hare huizen en padischuren
op bepaalde plekken te vestigen, waarbij de huizen bovendien in rijen
moesten worden gezet. Zie hiervoor o.a. W. A. VAN B E E S , H e t Nederlandsch-Indisch leger in 1850 ( R o t t e r d a m 1859) (42).
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geschieden zonder schriftelijke vergunning van het Hoofd van
Gewestelijk Bestuur, en eerst dan, wanneer de behoefte daaraan
gebleken was, terwijl de betere houtsoorten (met name genoemd)
zooveel mogelijk gespaard moesten worden.
I n een Cireulaire aan alle Residenten van 29 Oct. 1866 (Bijblad
no 1912) werd erop gewezen, dat in het belang der bosschen tegen
het branden daarin gewaakt moest worden en dat daar, waar het
branden in verband met den gaga aanplant bepaald vereischt
werd, deze kwestie volgens ' t reeds genoemde art. 53 der Boschordonnantie geregeld diende te worden.
Van a l g e h e e l e uitsluiting der ontginning (zooals bij de djatibosschen) sprak dit reglement evenwel niet.
Evenmin had het betrekking op niet met bosch begroeide terreinen.
Om van onwettige ontginning te kunnen spreken, moet eehter
uit den aard der zaak eerst vastgesteld zijn,welke terreinen tot het
het landsdomein behooren.
Weliswaar wordt in art. 62 van het Reeeerings Reglement van
1854 gesproken over uitgifte van gronden in huur, maar nergens
was gedefinieerd, welke gronden tot het L a n d s d o m e i n gerekend moesten worden.
Eerst de nauwkeurige behandeling der geheele oudere wetgeving omtrent het Staatsdomein, in de Memorie van Toelichting
op de Wet van 9 April 1870 (Ned. Stbl. no 71, Ind. Stbl. no 55),
algemeen bekend a l s d e A g r a r i s c h e W e t (een aanvulling van
art. 62 van het Regeerings-Reglement) leidde den samensteller
daarvan tot het volgende besluit:
>»Op J a v a is a l l e g r o n d , w a a r o p n i e t d o o r a n d e r e n
reeht van eigendom wordt bewezen, domein van den
Staat."
De uitvoering dezer wet werd in hoofdzaak geregeld door het
A g r a r i s c h B e s l u i t (Stbl. 1870 no 118). Art. 7 van dit K.B.
sehreef voor, dat bij ordonnantie regelen gesteld zouden worden
op het reeht der Inlanders om gronden buiten het gebied, krachtens art. 6daarvan bepaald, te ontginnen.
Dit door den Gouverneur-Generaal voor iedere Inlandsche
gemeentete bepalen gebied, zou moeten omvatten: de rijstvelden,
de overige bij de gemeenteleden in gebruik zijnde gronden, benevens die gronden, welke de Gouverneur-Generaal haar zou toevoegen met het oog op hare behoefte aan uitbreiding.
Daar moeilijkheden ontstonden, om het bij art. 6 bepaalde gebied juist vast te stellen werd, kraehtens voorstel der Agrarische
Commissie, dit art. 6 bij Stbl. 1874 no 78 ingetrokken en art. 7
m verband daarmede aldus gewijzigd:
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,,Door den Gouverneur-Generaal worden bij algemeene verordening regelen gesteld omtrent het recht der Inlanders om
gronden, niet als gemeene weide of uit eenigen anderen hoofde tot
de dorpen behoorende, te ontginnen."
Tegelijk hiermede diende de Agrarische Commissie een ontwerp
in voor een regeling der Inlandsche grondontginningen, dat na
eenige wijzigingen werd goedgekeurd en vastgesteld bij Stbl.
1874 no 79. Dit zal hierna genoemd worden de lste OntginningsOrdonnantie.
De hierbij behoorende Nota van Toeliehting wijst er op, dat de
Inlander den grond niet meer voor het grijpen moet hebben, maar
dat hij tot intensieve bebouwing genoodzaakt moet worden, en,
door de zekerheid van erfelijk individueel bezit, 't bezit van den
grond op prijs moet leeren stellen.
In het kort komt deze le Ontginnings-Ordonnantie hierop
neer:
Voor ontginning van grond, deel uitmakende van het Staatsdomein en niet als gemeene weide of uit eenigen anderen hoofde
tot de dorpen behoorende, behoeft de Inlander een schriftelijke
vergunning van het Bestuur.
W eI k e gronden onder deze lange ontwijkende formule bedoeld
zijn, zegt art. 2: Woonerven, pleinen, andere openbare plaatsen,
benevens de door Inlanders voor eigen gebruik ontgonnen e n
niet kennelijk verlaten gronden.
De vergunning tot ontginning van tot het Vrij Staatsdomein
behoorende gronden moest, afhangende van begroeiing, ligging
en uitgestrektheid, verleend worden door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, het Hoofd van Plaatselijk Bestuur dan wel door
het distrietshoofd, onder deonder volgende drie imperatieve voorwaarden:
1° de aangevraagde grond moest binnen een bepaalden termijn
in bebouwing gebraeht zijn.
2° de verkrijger moest den grond dadelijk door duurzame teekenen afbakenen.
3° bij hellend terrein, zoo er gevaar bestond voor afspoeling
der bouwkruin, m o e s t de aanleg terrasgewijze gesehieden.
Naar plaatselijke omstandigheden konden bovendien nog ande voorwaarden gesteld worden.
Bij gebleken onwil of onvermogen tot nakoming der gestelde
voorwaarden, werd de vergunning door den Resident ingetrokken.
Voldeed de aanvrager er echter aan, dan was hij van reehtswege
en altijd kosteloos, erfelijk individueel bezitter van den door hem
ontgonnen grond.
Op ontginning van grond, zonderdaartoe vergunning te hebben,

was een straf van 1-4 weken tenarbeidstelling aan de publieke
werken voor den kost zonder loon, gesteld.
Ettelijke Departementale toelichtingen, ter verduidelijking
dezer Ordonnantie, zagen vervolgens het licht.
Bij Circulaire Dir. BB. van 21 Februari 1876 (Bijblad no 2963)
werden uitvoerige wenken gegeven omtrent het aanleggen van
terrassen, onder verwijzing naar de ,,Handleiding voor de Gouvernements koffie-cultuur" en de ,,Handleiding voor den aanleg
van terrassen" (Uitgegeven door de N.I.Maatsehappij vanNijverheid en Landbouw).
Teneinde aan het bezwaar van het op het terrein ontbreken
eener afscheiding tusschen Vrij Staatsdomein en desagebied tegemoet te komen, werd in 1877 bij Bijblad 3279 voorgeschreven,
onverwijld een aanvang te maken met het aanwijzen en zoo noodig afbakenen van alle gronden, die tot de desa's behoorden.
Aangezien de woonerven, openbare plaatsen enz. enz. vanzelf
reeds te herkennen waren, behoefde die afbakening zich thans
alleen uit te strekken tot de tegalvelden, waaronder ook de zgn.
tipars, gaga's en hoema's vielen.
In 1888 werd bij Bijblad 4716 de voorgeschreven afbakening
wederom afgelast.
Naar aanleiding van door enkelen tegen art. 5der OntginningsOrdonnantie (Stbl. 1874 no 79), nl. tegen het imperatief voorschrijven van terrassen, ingebrachte bezwaren liet de Regeering
in 1899 daaromtrent rapporteeren door den (toenmaligen) Houtvester 2e klasse A. H. BERKHOUT, wiens daarover in het Tijdsehrift voor Nijverheid en Landbouw, Deel X L I I I (43), p. 109
versehenen, in de Javaansche en Soendaneesehe talen overgezet
rapport werd uitgereikt aan a l l e B.B. ambtenaren tot en met den
rang van assistent wedana.
Bij deze Javaansche en Soendaneesehe vertaling behoorde nog
een inleiding door K. F . H O L L E , die besproken wordt in diens artikel: Maatregelen tegen verspilling van den bouwgrond, tegen
roofbouw en uitputting van den bodem (Tijdschrift B.B. 1892
P. 74). (21).
Deze inleiding was getiteld: „Wat is noodig om in de toekomst
Java's bevolking voor gebrek en hongersnood te behoeden!"
Zij had als motto het reeds eerder vermelde Soendaneesehe
njmpje:
Tihang hedjo, hateupbaloeboer
Doewa takoen, katiloe Jcaboer.
Met voorbeelden worden hierin de voordeelen van terrassen
aanleg duidelijk gemaakt, o.a.:
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a. dat het grondbezit daardoor versterkt was, omdat de terrassen „ladang kesang" *) waren geworden, d.w.z. gekocht met
zweet.
6. dat de opbrengsten per bouw grooter waren dan zonder
terrassen.
Niettegenstaande dit alles voldeed de le Ontginnings-Ordonnantie niet.
Met gebruikmaking van niet minder dan zes verschillende ontwerpen werd daarom door de Regeering een zevende concept
samengesteld, dat, na eenige wijziging, werd vastgesteld en afgekondigd bij Staatsblad 1896no 44.(2e Ontginnings-Ordonnantie).
Een uitvoerige ,,Toelichting der Regelen omtrent de ontginning
van grond door Inlanders op Java en Madoera (vastgesteld bij de
ordonnantie van 29Febr. 1896,Staatsblad no 44)"(41) verscheen
in 1898bij de Landsdrukkerij te Batavia.
De voornaamste verschillen met hare voorgangster van 1874
waren:
1° de bevoegdheid der districtshoofden om vergunning te verleenen tot ontginning van niet met opgaand geboomte begroeid
staatsdomein, dat zich aansluit aan, of geenclaveerd ligt tusschen
de reeds door de bevolking bezeten gronden, werd ingekrompen
van 5bouw tot 1bouw, terwijl in alle andere gevallen het verleenen der vergunning kwam te berusten bij het Hoofd van Plaatselijk Bestuur.
De Hoofden van Gewestelijk Bestuur verleenden dus geen ontginningsvergunningen meer.
2° het aanleggen van terrassen was niet meer imperatief voorgeschreven.
3°voor iedergevalwerd deontginningstermijn naar omstandigheden vastgesteld 2 ).
Keeren wij thans terug tot den hoemabouw in de residentie
Bantam.
In zijn Nota over den Landbouw in Zuid Bantam van Maart
1868 (Eindresume I I Bijlage B) (14) verwachtte de controleur
A. J. SPAAK, dat over eenige jaren de hoemabouw wel afgeloopen
zou zijn. Het zal echter blijken, dat de heer SPAAK te optimistisch
*) Ladang (Soend.) = verkoopprijs.
Kesang (Soend.) = zweet.
2
) Bij Staatsblad 1904, no 416 werden bovendien de straffen tegen
onwettige ontginning uitgebreid en verzwaard tot een maximum boete
van f 100.— en een maximum vrijheidsstraf van 3 maanden terwijl het
gewas geheel of ten deele verbeurd verklaard kon worden.
A A,

in zijn verwachtingen was. Nu, in 1935, bestaat de hoemabouw
nog steeds.
Eerst in September 1895 werd de strijd tegen den hoemabouw
in de residentie Bantam door den 3 April 1895 opgetreden resident HARDEMAN opkrachtige wijze aangebonden.
De residentie Bantam wras toen verdeeld in de 5 afdeelingen
Serang, Anjer, Pandeglang, Tjaringin en Lebak.
Bij Circulaire van 25September 1895 aan de hoofden van deze
afdeelingen werd de urgentie betoogd van beperking van den
toenmaals ongebreidelden hoemabouw en betere toepassing der
ontginningsordonnantie.
Serang en Pandeglang berichtten, dat de hoemabouw aldaar
sleehts geringe beteekenis had. Wei van beteekenis daarentegen
was de hoemabouw in Anjer, Tjaringin en Lebak, waar in 1895
in de landrente waren aangeslagen resp. 1648, 3397 en 8598 baoe
hoema.
De afdeeling Anjer berichtte, dat in de onderdistrieten Mantjak, Kareo en Pasaoeran de sawahs en tegals onbeplant bleven
en de ontwouding veel te groote afmetingen had aangenomen.
In de afdeeling Lebak ontgon de bevolking bij voorkeur boschgrond in plaats van reumah, daarvoor alsreden opgevende, dat in
hoema's op boschgronden minder last van onkruid werd ondervonden. Aldaar was door den assistent-resident bereids een regeling getroffen ter controle op den aanleg van hoema's.
In den naasten omtrek van elke desa werden de gronden benoodigd voor den hoemabouw zooveel mogelijk bloksgewijze aangewezen, zoodat men ze bijna alle bij elkaar kon vinden. In ieder
complex van hoema's werd iederen hoemabouwer maximaal
3 baoe aangewezen, daarbij rekenend op een jaarlijksche beplantmg van maximaal 1baoe.
Aan die individueele bezitters zouden, na verifieatie van de opgaven der desahoofden door de Inlandsehe ambtenaren, ontginningsbewijzen uitgereikt worden op den voet der vigeerende ontginnings ordonnantie *). Verwacht werd, dat deze regeling zou
voeren tot geleidelijke verandering van de hoema's in tegals en
daarna in sawahs 2 ).
Wat de afdeeling Tjaringin betreft, bleek de assistent-resident
1

) Dat was dus nog de eerste ontginnings ordonnantie van 1874 (Stbl.
1874, no 79).
2
) Tal van hoemabouwers gingen echter buiten de aangewezen grenzen,
waarait voor een groot deel verklaard wordt, dat noch Hoofden noeh
bevolking eenig bezwaar tegen die regeling inbrachten (zooalsde assistentresident rapporteerde).
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(J. C. N. DROSSAERS) van meening, dat ten aanzien van het Zuid
Westelijke district Tji Balioeng een verbod van hoemabouw niet
toegepast zou kunnen worden zonder volksverloop te veroorzaken.
De afdeelingen Serang en Pandeglang hadden geen bezwaren
tegen een verbod van den hoemabouw.
De afdeeling Anjer evenmin, met uitzondering van een gedeelte
van het onderdistrict Kareo, waar dan echter de hoemabouw
blokssewiize gedreven zou moeten worden.
CD

O

CD

In October 1895 werd daarop het gevoelen der afdeelingshoofden gevraagd nopens een door den resident ontworpen regeling
dezer aangelegenheid 1 ), tot grondslag hebbende de noodzakelijkheid om voor goed een einde te maken aan den hoemabouw,
door dezen in beginsel te verbieden met strafbedreiging 2 ), als
zijnde het eenige middel om verdere ontwouding te voorkomen.
Niet plotseling echter zou de hoemabouw opgeheven worden,
doch geleidelijk in 10jaren, gedurende welk tijdsbestek voldoende
sawahs en tegalans aangelegd moesten worden. Om dat doel te
CD

CD

CD

bereiken zou vanaf 1896 hoemabouw telken jare alleen toegelaten
worden bij gelijktijdigen aanleg van 50 Rijnlandsche Roeden sawah of tegal, waardoor na 10jaar per hoofd 1baoe van die velden
verkregen zou worden; daarna zou alle hoemabouw streng verboden zijn.
Het oordeel der plaatselijke ambtenaren hierover blijkt uit het
reeds vermelde omtrent het district Tji Balioeng der afdeeling
Tjaringin en uit het rapport van den controleur te Goenoeng
Kentjana, die de bevolking en de hoofden der districten ParoengKoedjang en Tjilangkahan ter zake hoorde.
Rapporteur bleek van meening, dat de regeling weinig levensvatbaarheid zou hebben, en de invoering ervan bij de „Kidoelers"
onrust en ontevredenheid zou teweegbrengen; jaaraanleg van 50
Rijnlandsche Roeden sawah of tegal buiten de hoema was teveel,
ook was er gebrek aan ploegvee 3 ); de bevolking zou liever elders
gaan werken als boedjang of koelie dan afstand te doen van haar
hoema 4 ).
x

) H e t is mij niet mogen gelukken deze regeling ter inzage te krijgen.
) De strafmaat heb ik nergens opgegeven gevonden.
3
) Wellieht een gevolg der karbouwen-afmaking in de veepest-jaren?
Zie V A N SANDICK, Leed en lief in B a n t a m (1891) (30).
4
) Over de voorgeschiedenis der hoemareglementeering was in de door
mij doorzochte archieven weinig te vinden.
I n de llemorie van Overgave van den op 2 Maart 1931 afgetreden
Resident van B a n t a m F . G. P U T M A N CRAMER stond hierover alleen vermeld, d a t in 1895 door den assistent-resident van Lebak een regeling
werd getroffen tot tegengang van den hoemabouw, waarbij verwezen
2

46

Intusschen was bij Ordonnantie van 29 Februari 1896 (Staatsblad no 44) een nieuwe Ontginnings Ordonnantie afgekondigd,
die echter den Resident van Bantam met betrekking tot den
hoemabouw evenmin bevredigde als hare voorgangster van 1874.
Bij Besluit van 30 Juli 1896 no 4046/38 werd daarom een „Reglement op den hoemabouw en de wisselvallige tipars en tegalans
in de residentie Bantam, in verband met den Ontginnings Ordonnantie in Stbl. 1896 no 44" uitgevaardigd, bij welk Reglement
een uitvoerige toelichting behoorde.
In dit Reglement is rekening gehouden met de opmerkingen
over den hoemabouw van de Bestuursambtenaren uit Tjaringin
en Goenoeng Kentjana, daar de verplichte sawah aanleg vervallen is, en voor daarvoor in aanmerking komende desa's gelegenheid is gelaten, den hoemabouw voort te zetten.
Dit Reglement (hierna steeds te noemen: lste Hoemareglement
en de Toelichting hierop zijn als Bijlage I en I I hierachter opgenomen.
In wezen kwam dit Reglement hierop neer:
Aangezien door het hoemasysteem de grens tussehen ,,Vrij
Staatsdomein " en ,,uit anderen hoofde tot de dorpen behoorende
grond" onvindbaar was, en het van belang geacht werd de grens
behoorlijk vast te leggen, werden door het Bestuur voor iedere
desa de gronden aangewezen, die ,,uit eenigen hoofde tot de dorpen behoorden". Bij deze aanwijzing speelde de al of niet aanwezigheid van sawahs c.q. jaarlijks bewerkte droge gronden, dan
wel de gelegenheid tot aanleg daarvan, een beslissende rol. Met
de plaatselijke adat werd hierbij geen rekening gehouden.
Uit diverse zisneden blijkt echter, dat de Resident verschil
maakte tussehen ,,hoemagronden" en ,,domeingronden", m.a.w.
alien „hoemagrond" eigenlijk als „bevolkingsgrond" beschouwde.
Over de uitvoering van dit lste Hoemareglement is alleen d i t
uit de door mij gevonden archiefstukken op te maken, dat de
hoemabouw achtereenvolgens verboden werd in:
«. de afdeeling Serang bij Besluit Resident Bantam 13 Mei
1898no 3329/38.
6. de afdeeling Pandeglang bij Besluit Resident Bantam 25
Augustus 1898 no 6302/38.
c
- bet district Rangkasbitoeng der afdeeling Lebak bij Besluit
^ B i d e n t B a n t a m 25 Augustus 1898no 6 3 0 1 / 3 8 .
w

e r d naar een schrijven van 19 Sept. 1895, no 1685/7.
De hiervermelde bijzonderheden werden aangetroffen in het Eindr^sume van het Welvaarts-onderzoek (1912), I X ft1, deel I I , pag. 282
e.v. (7).

Uit h e t verloop der k w e s t i e k a n e c h t e r afgeleid worden, d a t vrijwel alle overige d e s a ' s g e b r a c h t werden t o t
de g r o e p , bedoeld in art. 3b v a n h e t l e h o e m a r e g l e m e n t , d.w.z. t o t de d e s a ' s , w a a r b i n n e n b i n n e n e e n i g e
j a r e n geleidelijke opheffing van den h o e m a b o u w
zou k u n n e n p l a a t s h e b b e n , z o o d a t toen m a a r zeer
weinig h o e m a b l o k k e n a f g e b a k e n d zijn.
Vooruitloopende op de verdere ontwikkeling, mogethans reeds
hier opgemerkt worden, dat de in 1924 aangewezen hoemablokken dus n i e t het karakter hebben van oeroude b e s c h i k k i n g s k r i n g e n , maar dat van h u u r p e r c e e l e n , van,historisch gesproken, r e c e n t e n d a t u m , waarop de bevolking evenwel door het
jarenlange gebruik een voorkeurrecht toekomt.

4:8

HOOFDSTUK V

BEZWAREN DER REGEERING TEGEN HET EERSTE
HOEMAREGLEMENT. INSTELLING TWEEDE HOEMAREGLEMENT (MISSIVE GOUVERNEMENTS-SECRETARIS
11APRIL 1900 No 986)
Aangezien het den Resident wenschelijk voorkwam, op dit Gewesteliik Reglement desanctieder Regeering te bekomen, werden
Reglement en Toelichting bij 's Residents Missive van 30 Juli
1896 no 4047/7 aan de Regeering aangeboden, welke Missive hieraehter als Bijlage I I I is opgenomen.
Het wordt evenwel niet overbodig geacht, hieronder een korte
inhoud daarvan te laten volgen:
Zonder een afzonderlijke regeling voor de wisselvallige bouwgronden, was, naar 's Residents meening, een behoorlijke toepassing der nieuwe Ontginnings-Ordonnantie onmogelijk.
De door hem vastgestelde gewestelijke regeling was gebaseerd
op de onderstelling, dat de wisselvallige velden behoorden tot de
„niet kennelijk verlaten gronden", welke tot het desagebied behooren (art. 9 van het hoemareglement).
Een vastlegging en duidelijke begrenzing der hoema's werd
noodig geacht, om het nog aanwezige boseh voor algeheele vernietiging te behoeden.
Was ook eerst gedacht over de mogelijkheid om door geleidelijke opheffing na eenige jaren deze cultuur geheel te kunnen
verbieden, daarover ingestelde onderzoekingen, benevens de
rapporten van den Regent van Tjaringin en een der Controleurs
van Zuid-Rantam, hadden de overtuiging gevestigd, dat zulks
voorshands niet bereikbaar was in de afgelegen streken m ZuidBantam, waar de bevolking nogalleen het kapmes hanteerde.
De missive besloot met de opmerking, dat, als voorsehnften
omtrent den hoemabouwaehterwegebleven, of als,zooalsvroeger
was geschied, onpraetische eirculaires daarover uitgevaardigd
werden, naar zijn bescheiden oordeel de Ontginnings-Ordonnantie van 1896 even weinig ten goede zou uitwerken als hare voorgangster van 1874.
A
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Het antwoord der Regeering gewerd den Resident van Bantam
bij Missive lsten Gouvernements-Secretaris van 17 Januari 1898
no 122.
Ondanks alle waardeering voor 's Residents streven ter beteugeling van den roofbouw, was de Gouverneur-Generaal van oordeel, dat enkele bepalingen van het reglement moeilijk gehandhaafd konden worden.
In de eerste plaats het vermelde in art. 3a (dadelijk verbod van
hoemabouw voor bepaalde desa's). Indien nl. in die desa's de
hoemabouw plaats vond op ,,gronden uit anderen hoofde tot de
dorpen behoorende", dan moeht dit niet worden tegengegaan.
Het aanleggen van hoema's mocht alleen worden belet op tot het
geheel vrije staatsdomein behoorende gronden.
In de tweede plaats werd bezwaar gemaakt tegen het bepaalde
in art. 5 al. 1van het Reglement, dat alleen de hoemacomplexen
der sub c, niet der sub 6bedoelde desa's, na afbakening, tot het
Onvrije Staatsdomein zouden behooren.
Behoorden nl. de hoemagronden der desa's sub 6 ,,uit anderen
hoofde" tot de dorpen, dan moest de bebouwing hiervan toegelaten worden.
Bovendien zag de Landvoogd in een afbakening ook van deze
gronden niets dan voordeelen.
In de derde plaats werd bezwaar gemaakt tegen de redaetie
van de le alinea van art. 5 van het Reglement, omdat hierin gesproken werd van ,,tot hoemabouw gebezigde gronden, welke de
bevolking voor die eultuur behoort te behouden", waaruit afgeleid zou kunnen worden, dat ook aan de desa gronden zouden
kunnen worden ontnomen.
In de vierde plaats werd bezwaar gemaakt tegen de voorschriften in de 2e en 3e alinea van art. 5, waarbij ter grensafronding
smalle strooken staatsdomein bij de hoemablokken getrokken
konden worden, benevens ruilingen konden plaats hebben van
hoematerrein tegen gelijke uitgestrektheden domeingrond. Daar
de Inlandsche ambtenaren (onder toezieht van den Controleur
B.B.) met de vorming der blokken belast waren, was het derhalve
aan deze overgelaten om, in strijd met de agrarisehe bepalingen,
vrijelijk te beschikken over D o m e i n g r o n d .
In de vijfde plaats werd bezwaar gemaakt tegen art. 9van het
Reglement, dat naar 's Residents eigen woorden (Missive Resident Bantam 30 Juli 1896 no 4047/7) gebaseerd was op de onderstelling, dat de wisselvallige velden behoorden tot de niet kennelijk verlaten gronden, die deel uitmaken van het desagebied,
terwijl het zeer goed denkbaar was, dat in de hoemablokken kennelijk verlaten velden lagen, die n i e t onder dewisselvallige bouw50

velden waren te rangschikken, of zelfs stukken, die van oudsher
Vrij Staatsdomein *) geweest waren, zoodat dus, op een bloote
onderstelling een regeling werd gegrond.
Warendaarentegenwerkelijk al i e gronden, dietot hoemablokken waren samengevoegd (zie weer art. 5 Hoemareglement), te
rekenen tot de „nietkennelijk verlaten gronden ,danwasdat ook
waar zonder art. 9van het Hoemareglement, zoodat net in cm,
geval overbodig was.
_
Bovendien gaf art. 9 aanleiding tot de opvattmg, dat net) een
beslissing behelsde als bedoeld in de 3e alinea van art. 2der Untginnings-Ordonnantie van 1896 2 ), voor welke beslissing aan de
in devoetnoot aangegeven voorwaarden moestzijn voldaan.
Omdezeredenen kon art. 9bezwaarlijk gesanctioneerd worden.
De Regeeringsmissive besloot met op te merken, dat van het
Reglement, na zijn zuivering van de daaraan klevende gebreken,
feitelijk niet veel meer zou overblijven dan een afbakemng van de
velden, die stelselmatig in hoema- of tiparbouw bewerkt worden.
Hieraan was het voordeel verbonden, dat degrenzen zouden vaststaan van het Vrije Staatsdomein, de toepassing van de Untginnings-Ordonnantie vergemakkelijkt zou worden en dientengevolge roofbouw zooveel mogelijk tegengegaan zou kunnen wordon.
De Resident werd geheel vrij gelaten, om de hierboven^aangegeven regeling naar eigen verkiezing uit te voeren, zona
daartoe echter de sanctie der Regeering vereischt werd, TO™J
hij tenslotte verzocht werd, een herziening van zijn ^ j * m " *
ment in den zin der Regeeringsmissive ter hand te wnien
De Resident van Bantam legdezich hterbij niet neer doch verdedigde zijn maatregel in zijne Missive van 11 *ebruan
1030/7 (hierachter als Bijlage IV opgenomen .
In 't kort hield die missive het volgende m. ^ ^ £ e ™ ™ r
door de aan hem eerichte Missive le Gouvernements-Secretans
•TQQg« !99?nonzekerheid gebracht, ofde Regeeval !? T
van 17Januan 1898no 122in onzekernei 8
.
dat
nng tegenover den roofbouw nog wel het stanapu
voorgoed een einde gemaakt moest worden *an deroekelcwzeon^
ginring van gronden, waardoor Java's
\™cU**Tlh™™™
met algeheele vernieling werd bedreigd. Immers de Regeering
\) Zie art. 5 le Hoemareglement.
o n z e kerheid bestaat ten aanv
. «) Deze alinea luidt: Ingeval ^ h ° ^ T d ^ 0 n d e n , in de vorige
zien van de vraag of e™XT%fZ™nGe™steltk
Bestuur, nadat het
almea's bedoeld, beshst het Hoofa van urewy
j , , „ *_
dorp in zijn belang is gehoord.en na plaatselijk onderzoeK.
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oordeelde, dat de door den resident ingevoerde regeling niet behouden kon blijven wegensde daaraan klevende gebreken, zonder
echter andere maatregelen voor het zelfde doel aan te bevelen.
Blijkbaar legde de Regeering zich bij den bestaanden toestand
neer, aangezien degevolgen van deafbakening dervelden, ,,welke
stelselmatig in hoema- of tiparbouw bewerkt werden" (Missive
G.S. 17 Jan. 1898 no 122), zouden zijn, dat in vele streken, waar
nagenoeg alle gronden voor den roofbouw benuttigd l) waren,
deze werden prijsgegeven en elders, waar nog onaangetaste
domeingronden te behouden vielen, hierin en hiertusschen vele
hoemacomplexen wettig zouden moeten worden erkend, waardoor
eontrole op het behoud van het nogonaangetaste woud in depraktijk onuitvoerbaar zou worden.
Terugname van het te veel of zonder noodzaak door de bevolking in beslag genomene was het hoofdstreven van het Hoemareglement.
Daartoe achtte de Resident de Hoofden van Gewestelijk Bestuur bevoegd, omdat in hoemastreken al die terreinen feitelijk
,,kennelijk verlaten " waren, behalve de op een bepaald tijdstip
in cultuur genomen strooken.
Daarna besehreef de Resident den gang der ontginning, en wees
op de daardoor plaats hebbende boschvernieling, waarna hij als
zijn meening mededeelde, dat, aangezien debevolking den hoemabouw zelfs beoefende in streken, waar voldoende sawahsen tegalgronden waren (of konden worden aangelegd), het niet voldoende was, alleen te waken tegen u i t b r e i d i n g dezer eultuurwijze.
Er moest kraehtiger opgetreden worden tegen de groote reeds
aangebraehte vernieling.
De hoemabouw werd dan ook op vele plaatsen dadelijk verboden (rubriek a), op andere kon geleidelijke opheffing plaatshebben (rubriek b), terwijl in de meest afgelegen streken nog voorloopig daarin berust moest worden (rubriek c).
In het hoemareglement werd gebruik gemaakt van de omstandigheid, dat de daarvoor dienende eomplexen na 66n beplanting
feitelijk ,,kennelijk verlaten" waren, d.w.z. n i e t ressorteerden
onder de gronden bedoeld bij art. 2 al. 2der Ontginnings-Ordonnantie van 1896 2 ).
*) Juister ware m.i. geweest, hier te spreken van: „in gebruik", in
plaats van „benuttigd" (J. F . K.).
2
) Hierin was omschreven, welke gronden gerekend werden tot de
dorpen te behooren. Merkwaardig is de ineonsequentie met art. 9van het
le Hoemareglement. Immers daarin werd bepaald, dat de uit deze gronden gevormde hoemablokken wel uit eenigen anderen hoofde tot de
dorpen behoorden!
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Daarom moest bij rubriek c ook niet meer worden afgestaan
dan noodig was. 1 )
Om nu bij deze gronden niet duurzaam in strijd met de Ontginnings-Ordonnantie te handelen, werden dezegronden gerekend
,,uit anderen hoofde" tot de dorpen te behooren, omdat die gronden in een echte hoemastreek minder dan elders als ,,kennelijk
verlaten" kunnen worden beschouwd.
Als criterium voor de gronden, waarover de bevolking de vrije
beschikking bleef behouden 2 ), gold de afbakening volgens
art. 6 Hoemareglement, zoodat de hoemagronden van rubriek b,
die sleehts eenige jaren in gebruik zouden zijn, op andere wijze,
en wel door merkteekens in boomen v o o r l o o p i g afgebakend
zouden worden 3 ). Bij afbakening volgens art. 6zou de bevolking
zieh er bij een hoemaverbod waarschijnlijk op beroepen, dat haar
gronden precies eender waren afgebakend als de hoemablokken.
Vandaar het verschil in afbakeningsmethode.
Inderdaad was het inlijven van (nog) vrij domein bij de hoemablokken in strijd met de Ontginnings-Ordonnantie. Daar dit
sleehts enkele gevallen zou betreffen, was dit wel te ondervangen
door te bepalen, dat diegedeelten sleehtskrachtens de bepalingen
der Ontginnings-Ordonnantie konden worden ontgonnen.
Om het bezwaar uit den weg te ruimen, dat art. 9van het (le)
Hoemareglement een beslissing zou behelzen als bedoeld in art. 2
al. 3der Ontginnings-Ordonnantie, zoudeaanhef hiervan kunnen
luiden:
,,De afbakende hoema- en wisselvallige tipar- en tegalblokken
bedoeld bij de art. 5en 7 behooren tot de niet kennelijk verlaten
gronden, die... enz.".
Hierin zou nl. de afbakening er reeds op wijzen, dat die gron^©n niet kennelijk verlaten waren.
Tenslotte, wat de gronden, die nog maar korten tijd voor de
wisselvallige eultuur zouden dienen betreft en waarover het
hoemareglement zweeg, omdat die gronden in een overgangsBtadium verkeerden, wordt het volgende opgemerkt. Kon in
dat zwijgen niet worden berust, dan zou (naar 's Residents meeting) de eenige oplossing zijn: een aanvulling van art. 9van het
Hoemareglement, waarbij verklaard zou moeten worden dat de
ingebruikname diergronden zou moeten plaats hebbenvolgensde
bepalingen der Ontginnings-Ordonnantie. Dit zoudan geschieden
*) Art. § van 't le Hoemareglement spreekt daarentegen weer van
gronden, die de bevolking... moet behouden.
) Ook hier wordt gesproken van b e h o u d e n .
) Dit laatste duidde volgens de Bantamsehe adat overigens al op toeeigening! Zie Hoofdstuk I I I .
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door uitreiken van vergunningsbewijzen, die na den oogst weer
zouden worden ingetrokken, omdat niet voldaan was aan de voorwaarde van goede ontginning. Eenige jaren zou dit moeten worden voortgezet, totdat dehoemacultuur opdiegronden geheel zou
worden opgeheven.
Naar 's Residents meening zou, na deze kleine aanvullingen,
het Hoemareglement gehandhaafd kunnen blijven.
Moehten echter de bezwaren der Regeering daartegen hiermede
nog niet uit den weg zijn geruimd, dan zou alleen een aanvulling
der Ontginnings-Ordonnantie allemoeilijkhedenkunnen opheffen;
b.v. een overgangsbepaling van onder volgenden inhoud:
„De landbouw op msselvallige gronden (hoema's en tipars) welke
niet behooren tot de gronden bedoeldbij art. 2 al. 2 *), is met deze
ordonnantie onbestaanbaar.
Waar het dadelijk verbodtot het drijven van die cultuur aan emstige bezwaren onderhevig is, geschiedt de opheffing geleidelijk en
volgensregelen doorhet Hoofd van Gewestelijk Bestuur testellen.
Tot het tijdstip waarop de opheffing kan geschieden, worden de
doorduidelijke kenmerken aan tegevengronden voordie cultuur benoodigd, geacht te behoorentotdegronden,bedoeld bijart. 2al. 2" 2 ).
Door deze bepaling zou de zaak afdoende geregeld zijn, en tevens ieder Hoofd van Gewestelijk Restuur een leiddraad hebben
om de hand aan het zoo nuttige werk te slaan.
Wilde men zichtenslotte met debestaande Ontginnings-Ordonnantie van de moeilijkheden met de wisselvallige velden afmaken,
dan kon men die:
of tot de domeingronden rekenen 3) en daarvoor jaarlijks ontginningsbewijzen afgeven, die na den oogst weer zouden moeten
worden ingetrokken, omdat niet aan de gestelde voorwaarden
voldaan was,
of tot de ,,uit anderen hoofde tot de dorpen behoorende gronden" rekenen, en zich dus van alle bemoeienis daarmede onthouden.
Rij beide systemen eehter zou de roofbouw zoo goed als ongebreideld voortduren.
*)Dit waren: „de door Inlanders voor eigen gebruik ontgonnen en niet
kennelijk verlaten, zoomede de door hen of anderen met eenig persoonlijk of zakelijk recht bezeten gronden."
2
) Blijkbaar is hier geen rekening gehouden met de inconsequentie,
d a t deze gronden eerst n i e t en daarna voorloopig w e l als bevolkingsgrond worden besehouwd.
3
) Blijkbaar verkeerde de Resident in onzekerheid, of de hoemagronden bevolkingsgrond of vrij Landsdomein waren.
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De hoofdreden, waarom de Resident wederom op deze aangelegenheid terugkwam, was de vaste overtuiging van de benadeeling van 's Lands belang, indien het Hoemareglement in den door
de Regeering aangewezen zin *) gewijzigd zou worden. Dit zou
een stap terug zijn in het opleiden der bevolking der hoemastreken tot geregelde intensieve cultuur en tot het behoud der bosschen, in het belang van de hydrographische 2) gesteldheid.
De thans 3) met het Hoemareglement reeds behaalde resultaten voldeden in alle opziehten aan de verwachting; op vele
plaatsen, zelfs in primitieve hoemastreken, waren reeds honderden bouws sawahs aangelegd.
Als bewijs hiervan werd overgelegd het over deze aangelegenheid ingediende kwartaalsrapport der afdeeling Lebak, waaruit
het sueces van den strijd tegen den roofbouw bleek 4 ).
Deze Residents missive werd bij Renvooi van 30Maart 1898ter
fine van consideratie en advies in handen van den Directeur van
Binnenlandsch Bestuur gesteld, die 's Residents verdediging aan
het oordeel van den waarnemend Hoofdinspeeteur der Cultures
onderwierp. Deze praeadviseur achtte (sehr. 20Aug. 1898no 119)
de toevoeging der voorgestelde overgangsbepaling aan de Ontginnings-Ordonnantie en de verleening der Regeeringssanetie
van de (aangevulde) hoemaregeling niet gewenscht, doch had
overigens geen bezwaren tegen het (aangevulde) Reglement.
De Directeur van Binnenlandsch Bestuur verklaarde zich in
zijn schrijven van 13 December 1898 no 5792 accoord met de algemeene strekking van bovengenoemd praeadvies van den wnd.
Hoofdinspeeteur der Cultures, zoodat hij de Regeering voorstelde
den Resident van Bantam te kennen te geven:
„dat de Regeering geen bedenking heeft tegen de door den Resident aanbevolen wijziging van het door hem vastgestelde hoemareglement, onder uitdrukkelijke bekendstelling dat hierin geen
goedkeuring der Regeering opgesloten ligt en evenmin een bindende voorwaarde voorhet behoud van haar actueelen vorm, aangezien het aan het beleid der opvolgende Residenten dient te
worden overgelaten om, binnen de grenzen der bevoegdheid hun
bi
J de Ontginnings-Ordonnantie verleend, zoodanige maatrege# *)

D.w.z. een afbakening van de velden, die stelselmatig in hoema- of
tiparbouw bewerkt werden.
2
) Vermoedelijk was bedoeld hydrologische.
3
) D.w.z. in 1898.
4
) Dit r a p p o r t betrof eehter sleehts een deel van het onderdistrict
Tjipanas, en kon daarom n.m.m. bezwaarlijk als maatstaf voor een geheele afdeeling gelden.
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len te treffen, als zij wenschelijk zullen achten om, in aansluiting
aan die Ordonnantie, de schadelijke gevolgen der hoemabebouwing tegen te gaan."
De Regeering, alhoewel met den Resident van meening zijnde,
dat de hoemabouw gelocaliseerd en geleidelijk opgeheven diende
te worden, kon echter nog niet accoord gaan met de door den
Resident van Bantam voorgestelde wijzigingen in het Hoemareglement.
Naar aanleiding eener uitgebreide Nota van den heer S. DE
GRAAFF (den lateren Minister van Kolonien), gaf de Regeering
van haar standpunt in dezen blijk door de Missive van den lsten
Gouvernements Seeretaris van 11 April 1900 no 986, (hierachter
als Bijlage VIII opgenomen) terwijl de Resident van Bantam bij
Gouvernements Besluit van 11 April 1900 no 6 (hierachter als
Bijlage VII opgenomen), (formeel) gemachtigd werd ,,om de door
hem aan te wijzen gronden, deel uitmakende van het Staatsdomein en niet als gemeene weide of uit eenigen anderen hoofde tot
de dorpen behoorende, tot wederopzeggings ter besehikking te
stellen van de Inlandsehe bevolking der desa's of gehuchten,
binnen welker gebied zij zijn gelegen, teneinde voorshands nog
hoemabouw daarop te drijven."
Als Bijlage was bij bovengenoemde missive een door den heer
S. DE GRAAFF samengesteld Ontwerp 2e Hoemareglement gevoegd, dat door den Resident van Bantam nagenoeg geheel werd
overgenomen. In verband met deze gelijkluidendheid wordt in
Bijlage VIII alleen het tenslotte door den Resident vastgestelde
Reglement opgenomen.
In het kort komt deze Missive der Regeering hierop neer, dat
alle hoemagronden worden besehouwd als Vrij Staatsdomein.
De Resident werd gemachtigd, hiervan bepaalde gedeelten te
verhuren aan de Inlandsehe bevolking.
Geen richtlijn werd echter gegeven voor den omvang van bovengenoemden grondverhuur, wat, naar mijn meening, een tekortkoming is, die groote moeilijkheden veroorzaakt heeft. Dezeregeling maakt den indruk van afschuiven der moeilijkheden op den
Resident. Immers het doel en streven van den Resident was:
o p h e f f i n g van den wisselbouw; als middel daartoe had hij zijn
le Hoemareglement vastgesteld, waarbij slechts in die desa's
waar dehoemabouw vooreerst nogonvermijdelijk was (le Hoemareglement, art. 3subc),hoemablokken zoudenworden afgebakend,
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die dan zouden behooren tot de ,,uit anderen hoofde tot de dorpen behoorende" gronden. Dit betrof slechts zeer weinige desa's,
het raeerendeel werd gerekend tot de rubrieken, waar de hoemabouwzooniet direct, dan toch binnen afzienbaren tijd zou kunnen
worden opgeheven.
Bij de samenstelling van het 2e Hoemareglement was er juist
angstvallig op gelet, dat de uitvoering daarvan zooveel mogelijk
geleek op die volgens het le Hoemareglement.
De Resident ging derhalve met zijn grondpolitiek door, door
alleen in die desa's hoemablokken te ,,verhuren", die reeds
vroeger voor aanwijzing daarvan (als ,,uit anderen hoofde totde
dorpen behoorende") in aanmerking gekomen waren.
Meer dan aan een minutieuse omschrijving van deafmetingen
der grensheuvels, ware daarom hier een duidelijke geformuleerde
uiteenzetting der door de Regeering wenschelijk geachte Grondpolitiek op haar plaats geweest.
Verder trekt het de aandacht, dat in bovengenoemde Regeeringsmissive het aanwijzen der hoemablokken geheel aan den
Resident wordt overgelaten, zonder dat daarbij voorgesehreven
is, den Dienst van het Bosehwezen terzake te raadplegen. In de
bovengenoemde „Nota DE GRAAFF" was wel op dit punt gewezen
(,,Voldoende was dan *) geweest een korte mededeeling, ingeval
in de aangevraagde terreinen ter afronding stukjes boschgrond
waren opgenomen, opdat de Gouverneur-Generaal desverlangd
terzake x) vooraf het advies van het Bosehwezen had kunnen
inwinnen"), doch de Regeering achtte dit blijkbaar onnoodig.
Bij eenig doordenken is dit standpunt alleszins te verklaren:
In de residentie Bantam waren toentertijd nog geen in stand
te houden wildhoutbossehen aangewezen, noch zelfs voorgesteld.
Ambtshalve had toen dus het Bosehwezen in de residentie Bantam weinig of geen bemoeienis, zoodat het niet in den gedachtengang lag, dezen Dienst te raadplegen in een oogensehijnlijk niet
tot zijn competence behoorende kwestie.Zelfs alwaren toen in de
residentie Bantam boschreserves aangewezen geweest, dan nog
zou vermoedelijk bij de Hoemablok-aanwijzing niet aan een
Bosehwezen advies gedacht zijn.
Immers, volgens de tot voor kort nog gangbare opvatting, had
Bosehwezen alleen met „boseh", en niets met „grond", te maken. Eerst na dat het later te bespreken „Onderzoek naar de bestemming van het nog op Java en Madoera resteerende Vrij
Landsdomein" (bij afkorting aangeduid als Vrij Domein Onderl

) D.w.z. bij het aanwijzen van pereeelen Vrij Staatsdomein tot „hoem&blok" (J. F . K.).
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zoek of nog korter: V.D.O.) aan den Dienst van het Boschwezen
werd opgedragen (1933), werd de leiding van dezen Dienst officieel erkend als gezag hebbende, althans deskundige op het gebied
van grondpolitiek.
Bovendien kan men in de missives van den Resident van Bantam en in de laatstgenoemde Regeeringsmissive tusschen de regels door lezen, dat h e t ' s Residents bedoeling was, de nog aanwezige bosschen te sparen, m.a.w. de (weinige) hoemablokken
voornamelijk aan te wijzen binnen reeds vroeger voor hoemabouw
gebruikte terreinen (dus op de reumah's), welke meening blijkbaar ook door de Regeering werd gedeeld.
Hoe het ook zij, het valt naar mijn meening te betreuren, dat,
zoowel in 1900 als bij het later te bespreken 3e Hoemareglement
(1909), het advies van het Boschwezen niet isvoorgeschreven. Al
had dan ook door het toentertijd nog zeer extensieve beheer deze
maatregel wellicht weinig effect gesorteerd, principieel is het vergeten van het Boschwezen in deze kwestie m.i.eenfout te achten.
De latere moeilijkheden, eerst met de boschreserveering, en later
met de boschbewaking, hebben dit bewezen.
Verder moge nog de aandacht worden gevestigd ophet, aan het
einde der laatst genoemde Regeeringsmissive, tot den Resident
gericht verwijt, als zoude hij geen aandacht hebben geschonken
aan het in par. 10 der ,,Toelichting der Regelen omtrent de ontginning van grond door Inlanders opJava en Madoera". (Batavia,
Landsdrukkerij 1898) (41) vermelde over ,,Voorwaardelijk gebruik van grond". In deze paragraaf wordt echter alleen gesproken over:
1. ,,bosch, koffie en andere gronden, welke voor speciale doeleinden voor het Gouvernement zijn gereserveerd."
2. „gronden voor djati- en onder geregeld beheer gebrachte wildhoutbosschen of van terreinen voor de koffiecultuur of voor
herwouding aangewezen."
3. ; ,de gedevasteerde boschgronden op Java en Madoera, welke
bestemd zijn om te eeniger tijd weder kunstmatig met boomen
te worden beplant."
4. ,,terreinen, die voor verplichte (koffie) bijplantingen aangewezen zijn."
Geen dezer 4rubrieken kwam in dehoemastreken voor. Bovendien wilde de Resident n i e t s weten van hoemabouw in de bosschen, al zou die hoemabouw dan ook „voorwaardelijk" geweest
zijn.
Was het hem alleen te doen geweestomdenhoemabouw administratief ,,onder te brengen", zoo had hij in 1896 gebruik kunnen
maken van de hem bij art. 69 van het Boschreglement van 1874
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(Stbl. no 110) toegekende bevoegdheid, om binnen de bosschen
van denlande ontginning toe te staan, voor zooverre zulks niet de
vernieling of beschadiging van onder geregeld beheer staande
bosschen ten gevolge had.
Het isechter m.i. zeer begrijpelijk, dat de Resident de reumah's
anders beschouwde dan de hiervoor opgesomde, voor speciale
doeleinden bestemde gronden, zoodat het zoo even genoemde
verwijt der Regeering n.m.m. ongegrond is te noemen.
Bovendien volgt uit den geheelen opbouw dezer paragraaf 10,
dat men zich een ,,voorwaardelijk gebruik" van eenige luttele
jaren voorstelde, zooals b.v. bij de boschveldbouwmethode bij het
beheer der djatibosschen.
Het klinkt eenigszins euphemistisch, bij het uitgeven van hoemablokken van ,,voorwaardelijk gebruik" te spreken.
Ongetwijfeld heeft resident HARDEMAN dat gevoeld. En de geschiedenis heeft hem daarin gelijk gegeven: hoewel de in 1924
aangewezen ,,hoemablokken" in agrarisch rechtelijken zin ,,tot
wederopzeggings toe verhuurd Landsdomein" zijn, in de praktijk komt het hierop neer, dat ze, zoowel door de bevolking als
door het Binnenlandsch Bestuur, worden behandeld als bevolkingsgronden. Voor hem, die voor het eerst op het terrein met
deze materie kennismaakt, is het soms lastig zich te realiseeren,
dat het gaat over ,,tot wederopzeggens toe verhuurde gronden."
In Hoofdstuk VII zal deze kwestie, in verband met de boschreserveering, uitvoeriger besproken worden.
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HOOFDSTUK VI

DE STRIJD TEGEN DEN HOEMABOUW VAN 1900-1909.
INSTELLING DERDE HOEMAREGLEMENT.
(GB. 8 NOVEMBER 1909 No 8)
Na ontvangst der Missive le G.S. van 11 April 1900 no 986,
met als bijlagen een Ontwerp Hoemareglement en het G.B. van
11April 1900 no 6, stelde de Resident van Bantam een definitief
(2e) Hoemareglement op x ), en zond dit bij Circulaire van 10Mei
1900 no 3111/7 aan de assistent-residenten van Anjer, Lebak en
Tjaringin, met opdracht spoedig voorstellen in te dienen tot
aanwijzing van de ,,hoemablokken", kunnende de bestaande
blokken, voor zoover geen wijziging vereisehende, onveranderd in
die voorstellen opgenomen worden, terwijl alleen de wijze van
afbakening 2) in overeenstemming te brengen zou zijn met de
desbetreffende voorschriften van het nieuwe reglement, d.w.z.
de wijze onder a voor de gronden, die slechts korten tijd voor de
hoemacultuur gebezigd zouden worden, die onder b voor de
gronden, waar behoud van die eultuur vooreerst nog onvermijdelijk was.
Dat echter het behoud der hoemacultuur maar zeer weinig
,,onvermijdelijk" geacht werd, moge blijken uit het Besluit van
den Resident van Bantam van 3 Mei 1901 no 3279/38, hieraehter
als Bijlage I X opgenomen. Als desa's, waarin de hoemacultuur
onvermijdelijk was, werden toen in de g e h e e l e residentie Bantam beschouwd:
1° 3 desa's in het (toenmalige) district Sadjira.
2° 10 desa's in het district Lebak.
3° 7 desa's in het district Tjilangkahan.
zoodat de hoemabouw toen slechts nog in de afdeeling Lebak
was toegelaten.
Overal elders was dus de hoemabouw verboden en werden
derhalve ook geen hoemablokken aangewezen.
Den assistent-resident van Lebak werd bij schrijven van 2Mei
x

) Zie Bijlage VIII. Het is bijna letterlijk overgenomen van het
,,Concept de Graaff" (J. F . K.).
2
) Zie art. 4, al. 3 (J. F . K.).
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1901 no 3279/38 (Bijlage X) opgedragen voor 1902 de hoemacomplexen te karteeren, conform al. 2van het vigeerende Hoemareglement. *)
Met kracht werd nu overal gewerkt aan leidingen, sawahaanleg
en terrasseering.
Het minst wordt hieromtrent vernomen uit de afdeeling Anjer.
In de afdeeling Tjaringin gaf het Plaatselijk Bestuur (sinds
1900 de assistent-resident A. J. P. VEENSTRA) zich veel moeite
tot handhaving der Ontginnings-Ordonnantie, aanleg van leidingen, uitbreiding van sawah's en tegalans en terrasseering van
alle velden op hellend terrein. Vooral dit laatste bracht groote
gisting teweeg onder de bevolking, die met verhuizing dreigde
en lijdelijk verzet pleegde. 2 ) Het Plaatselijk Bestuur ,,liet zich
evenwel niet intimideeren" en ging ,,hoewel vriendelijk vermanend" 3 ), kalm door met de genomen maatregelen, ,,zoodat de
sawah's werden uitgebreid en de tegalans geterrasseerd." 3)
Daar de resident HARDEMAN de aanleg der terrassen te bezwarend voor de bevolking vond, gaf hij in 1902 op een tournee
opdracht tot de zgn. palintang methode, hieruit bestaande, dat
boomen, takken en vuil ongeveer langs de tranches op het terrein
worden neergelegd. Vermoedelijk door slordigen aanleg en onwil
der aanleggers spoelde op de aldus behandelde velden de bouwkruin toch af, zoodat de bevolking genoodzaakt was, van terrein
te verwisselen.
De bevolking meende nu, dat de Resident tegenstander van
terrassenaanleg was, zoodat in Augustus 1903 een 24-tal desahoofden uit Tji Balioeng den assistent-resident op zijne standplaats Menes pertinent om vergunning tot wederopvatting van
den hoemabouw verzochten; daarbij dreigende, zich in geval
van weigering tot den Resident en den Gouverneur-Generaal te
zullen wenden. Het gelukte den assistent-resident evenwel, die
lieden te kalmeeren en naar huis te doen gaan, zonder uit den
aard der zaak hun ,,verzoek" (liever: eisch!) in te willigen.
Na bespreking met de assistent-resident gaf de resident daarop
weer last tot den aanleg van terrassen.
De bevolking had echter reeds overal weer hoema's aangelegd,
waarover en desahoofden en Inlandsch Bestuur, wetens of onwetens, zwegen.
l

) Zie bijlage V I I I . H e t is bijna letterlijk overgenomen van het „Coneept de Graaff" (J. F . K.).
f
) De assistent-resident J . C. N . D B O S S A E B S had dus de gevolgen zeer
juist vooruitgezien.
3
) Letterlijk overgenomen uit het schrijven Resident B a n t a m van
22 Nov. 1906 no 8147/16.
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Onbegrijpelijk is daarom, dat opult. 1905inhet districtTji Balioengdeaanwezigheid van 1891bouwsawah gerapporteerd werd.
Ook in de afdeeling Lebak werd de hoemacultuur in 1902 en
volgende jaren verboden, met uitzondering van een 9-tal Badoei
desa's in het district Lebak, en 2 desa's van het district Tjilangkahan. Ook in deze afdeeling bleef echter de bevolking hevig
tegen dien maatregel gekant.
In de samentrekking van de Afdeelingsverslagen van het Welvaartsonderzoek over de Uitkomsten der Onderzoekingen naar
de Irrigatie in de Residentie Bantam (1905) (7) staat op pag. 6
ondervolgend staatje, waarvan de bedoeling is, de afname der
hoemacultuur ten voordeele van de tegalans aan te toonen.
In1903inbaoes

In1895inbaoes

sawah tegal hoema sawah tegal hoema

„ Paroengkoedjang.
,, Tjilangkahan....

2402
1632
1748

238

5782

238

3185
3669
4481

1346
465
131

282

7190 11335

1942

406

1971
2585
2634

124

Volgens dit staatje zou dus: de oppervlakte
s a w a h toegenomen zijn met 5553 baoe.
t e g a l toegenomen^ijn met 1704 baoe.
h o e m a afgenomen zijn met 6784 baoe.
Een critisch beschouwer moet echter bij 'tzienvan deze cijfers
reeds tot de gedachte komen, dat deze voorstelling van zaken
wel wat erg optimistisch was.
Op pag. 30 van hetzelfde werk (7) staat een dergelijk staatje
voor d e g e h e e l e controle-afdeeling Lebak, betrekking hebbende
op de westmoesson-beplanting der droge velden.
Tegalans
Jaren:
Padi
1894
1895
1896
1897
1o9o
1yyy

1900
1901
1902
1903
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1400
1350
1700
1600
1750
3400
4600
4800
5200
5400 1

Andere
gewassen

65
110
140
200
130
—
—
—
—
—

Hoemavelden
Padi
9100
8600
8400
7800
7300
5000
4500
1600
500
400

Andere
gewassen

—
_
—

30
500
530
—
—
__

Toeliehting

De cijfers zijn afgerond en geven de oppervlakte in baoe's.

Deze cijfers hebben dezelfde bedoeling als die van 't vorige
staatje: een doorslaand bewijs te geven van het succes der genomen maatregelen.
In tegenstelling met den lijdelijken tegenstand der bevolking
staan de zeer optimistische rapporten in de Verslagen van het
Welvaartsonderzoek, dat in 1905 in de residentie Bantam plaats
had. 2 )
In Adatrechtbundels, II (1911) (44) is o.a. het volgende uit
deze Verslagen der Welvaartscommissie (1905-1907) overgenomen 2) (7):
,,Par. 18. G e n o t r e c h t v a n w i s s e l v a l l i g e b o u w v e l d e n .
Banten.
Zekomen slechts in de afdeelingen Anjer en Lebak voor.(Lb51)
Het is vooral in het stroomgebied der riviertjes, die in den Indischen Oceaan uitloopen, dat de hoemacultuur welig tierde, evenals op de noordelijke hellingen van de heuvels. Men verstaat
hieronder het wegkappen van bosch, om op de dus verkregen
velden zonder verdere bewerking padi te planten. Onder den
resident HARDEMAN werd dit zooveel mogelijk tegengegaan;
het is toch wel duidelijk dat hierdoor het geheele gebied langzamerhand van zijn bewouding zou worden beroofd, wat een
zeer ongunstigen invloed heeft op den regenval, terwijl de bouwkruin vernield wordt." (Irr. 6)
Serang.
Hoeraa's komen hier niet voor. (Lb 27)
Anjer.
Tipars zijn: niet jaarlijks beplante tegalvelden. (Lb 8)
Pandeglang.
Tegal tipar (Lb 21) ,,De tegal tipar worden bewerkt in de
maanden Augustus en September." (Vtt 7)
Tjaringin.
,,De toeneming van de uitgestrektheid der geregeld in eultuur
gebrachte bouwgronden" is vooral ontstaan na 't in 1902 uitgevaardigd verbod van den hoema ( = roof) bouw. Voordien leidde
de bevolking van gemeld district nog een leven als dat der DaJ

) H e t voor ons onderwerp van belang zijnde hieruit is overgenomen
in de Adatrechtbundels deel I I , waarop de in de tekst vermelde paragraaf
numraers betrekking hebben (J. F . K.).
2
) De in het geeiteerde gedeelte opgenomen afkortingen tusschen
haakjes hebben betrekking op Hoofdstukken van het Welvaartsonderzoek (samenvatting der afdeelingsverslagen):
Lb = Landbouw.
I r r = Irrigatie.
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jaks in Borneo, d.w.z. in den tijd van den hoemarijstbouw waren
de desa's voor den duur van eenige maanden geheel verlaten;
honderden baoes boseh werden jaarlijks voor den hoemabouw
vernield, daar eenzelfde plek slechts voor 66n plant- en oogsttijd
benuttigd werd." (Lb 4, vlg. 7 en 24 en Irr. 19). ,,De hoemacultuur, ofschoon verboden, komt nog clandestien voor. Ze bestond
hierin, dat een gedeelte bosch omgekapt — de stronken liet men
staan — 't onkruid verbrand, pootgaten gestoken en daarin gezaaid werd. Tusschen de padi in plantte men snel rijpende gewassen als komkommers, terong, kapas. Na den oogst werd de
plek verlaten en een ander plekje bosch op gelijke wijze behandeld." (Lb 27).
Lebak.
,,Sedert bij residents besluit van 30 Juli 1896 no 4046/38 de
hoemabouw zooveel doenlijk werd beperkt, begint die, voor dat
tijdstip alhier algemeen in zwang, geleidelijk plaats te maken
voor een meer geregelde teelt van padi op sawah's en tegalgronden. Door het graven van leidingen endenaanlegvan sawah's
is de hoemabouw in de districten Rangkasbitoeng, Sadjira en
Parangkoedjang ingetrokken kunnen worden en komt ze in de
districten Lebak en Tjilangkahan nog slechts voor in achtereenvolgens 9 en 2 desa's. Geheele opheffing van den hoemabouw
in de 9 Lebaksche desa's is voorshands nog niet mogelijk, wijl
het sawahbezit der bevolking nog niet toereikend is om het zonder hoema's te kunnen stellen.
Binnen eenige jaren kan echter, door het graven van meerdere
leidingen, dat sawahbezit zoo toegenomen zijn, dat in het heele
district Lebak — de Badoei desa's uitgezonderd — de hoemabouw niet langer behoeft toegestaan te worden. In Kanekes en
in de geheele Badoei streek zal die vorm van roofbouw wel steeds
voorkomen, daar voor die lieden elke andere teeltwijze van padi
„boejoet" is en dus verboden. Het opgemerkte ten aanzien der
even bedoelde 9Lebaksche desa's, is geheel van toepassing op de
in gelijke omstandigheden verkeerende 2 desa's in Tjilangkahan.
Daar de verlaten hoemagronden weder begroeid zijn met jong
bosch, wordt verwacht dat zulks den meerderen regenval ten
goede zal komen." (Lb 7, vgl. 49 en Irr. 19)
„De hoemabouw geschiedt in hoofdtrekken als hiervoren, bij
Tjaringin, vermeld... Na een, twee of drie jaren, als de opbrengst
merkbaar mindert of de uitgestrektheid van 't terrein dit toelaat,
wordt 't veld verlaten en elders een nieuwe hoema aangelegd,
om vaak na 6 a 10 jaren op de aanvankelijke plek terug te
keeren... In Zuid-Lebak wordt aan den hoemabouw de voorkeur
gegeven boven de sawahcultuur". (Lb 28)
64

,,De vroeger hier alom gedreven hoemabouw van padi, is
geheel te niet gegaan, hetgeen als een zegen voor de bevolking is
te beschouwen" (Lb 48); zonder bestuursbemoeienis zou de bevolking daartoe weder terugkeeren (Lb 42). ,,In de districten
Lebak, Parangkoedjang en Tjilangkahan te samen had men in
1895: naast 5782 + 238 baoe sawah en tegal 7190 baoe hoema,
in 1903 naast 11335 + 1942 baoe sawah en tegal slechts 406
baoe hoema.
Dit resultaat voor een controle-afdeeling is schitterend te noemen en dat niettegenstaande men in den aanvang vreesde voor
onwil en ontevredenheid bij de bevolking." (Irr. 6, vlg. 29-30).
Op p. 83 e.v. van hetzelfde werk (44) staan eenige gegevens
over grondenrechten, getrokken uit Regeeringsrapporten (19061907).
Hetgeen daar over de residentie Bantam staat, is vermoedelijk
een eenigszins gewijzigde passage uit de Memorie van Overgave
van Resident HARDEMAN. Deze passage in haar volledigen vorm
is te vinden op pag. 69 en 70 van dit proefschrift.
In Adatrechtbundel IV (32) is uit deVerslagen derWelvaartscommissie (1905-1909) o.a. het volgende, voor ons onderwerp van
belang zijnde, overgenomen. l)
,,Par. 16. V o r m v a n g r o n d b e z i t .
B a n t e n . ...,,De omstandigheid, dat in Bantam uitsluitend
individueel bezit bekend is, is reden, dat het voor den inlander
volmaakt het zelfde is, of zijn recht eigendom, bezit dan wel
gebruik genoemd wordt, mits hij dat recht onbelemmerd kan
uitoefenen, wat met het individueel bezitsrecht het geval is."
(Eeon. 13)
P a r . 18. G e n o t s r e c h t v a n w i s s e l v a l l i g e b o u w v e l d e n .
B a n t e n . „Reglement ter geleidelijke opheffing vanden hoemabouw in de residentie Bantam" 2 ) (Eeon. 120-121; bijlage 6).
Zie hiervoor Bijlage X van dit proefschrift.
*) De in het geciteerde gedeelte gebruikte afkortingen en eijfers tussehen haakjes hebben betrekking op Hoofdstukken van het Welvaartsonderzoek (samenvatting der afdeelingsverslagen).
Eeon. = Economie van de desa.
H . N . = Handel en Nijverheid.
R . P . = Recht en Politie.
2
) Dit reglement werd bij rondschrijven van den resident van B a n t a n
d.d. 10 Mei 1900 no 3111/7 aan de betrokken asistent-residenten gezonden, ter vervanging van dat, vastgesteld bij res. besl. van 30 Juli
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T j a r i n g i n . ,,In Menes en Tjaringin worden nieuw ontgonnen
gronden zelden verlaten; in Tjibalioeng komt zulks meer voor,
grootendeels als gevolg van de oude gewoonte bij den hoemabouw, om na den eersten oogst den grond weder te verlaten.''
(Econ. 13) „In Tjibalioeng... is de koopkracht verminderd met
't ophouden van den hoemabouw. De bevolking verkeert ten
aanzien van desawahcultuur, waarmede zij nog weinig vertrouwd
is, in een overgangstijd; is zij echter daarmede beter bekend, dan
zullen de te verkrijgen oogsten beter worden en als gevolg daarvan ook de koopkracht stijgen tot een peil, waarop ze nooit
geweest is. In den tijd van den hoemabouw verkochten de Tjibalioengers na den oogst de meerdere rijst, dan noodig voor de
behoeften van het jaar, in de handelscentra Menes en Laboean,
om daarvoor levensbehoeften en andere artikelen te koopen,
waaraan eenigermate een einde gekomen is (Econ. 38). ,,In
Menes en Tjaringin bestaat sinds 1890 afname van 't aantal niet
grondbezitters (zie staat D) als gevolg van nieuwe ontginningen
(door die lieden). Rekent men de hoemabouwers tot de niet
grondbezitters, dan zou dat aantal nog grooter zijn en zelfs voor
Tjibalioeng 't hoogste cijfer aanwijzen. Sedert 1901 werd de
hoemabouw in Tjibalioeng verboden en was ieder hoemabouwer
wel verplicht tot grondaanvraag volgens de Ontginnings Ordonnantie van 1896, om dien later in erfelijk bezit te verkrijgen."
(Econ. 83).
,,De onvruchtbare terreinen hebben hun ontstaan te danken
aan den vroeger gedreven roofbouw, die thans streng wordt
tegengegaan. Herbebossching om den vroeger daar bestaan hebbende waterrijkdom weer in 't leven te roepen, ten einde er later
sawah's aan te leggen, verdient wel aanbeveling." (N. H. 32).
,,Er is groote waakzaamheid van 't bestuur noodig om te verhinderen, dat de jonge wildhoutbosschen niet opnieuw voor de
hoema's (roofbouw) vernield worden." (H. N. 43).
P a n d e g l a n g . ,,Tot tegengang van onnoodige braakligging
van gronden, zooals in deze afdeeling nog zooveel voorkomt, en
waartegen het bestuur werkdadig zoo weinig vermag, zou het wel
gewenscht zijn te bepalen, dat na braakligging gedurende b.v.
1896no 4046/38, en wel omdat van regeeringswege uit een wettelijk oogpunt bezwaar gemaakt was tegen sommige bepalingen van dit reglement.
Bij de opmaking van 't nieuwe reglement werd in hoofdzaak een ter Algemeene Secretarie opgesteld ontwerp gevolgd. De hoemateelt (om dit zoo
eens te noemen) wordt in de eigenlijke Badoei desa's niet tegengegaan,
omdat die daar samenhangt met godsdienstige inzichten, de ploeg en de
patjol er „pamali" geacht worden, terwijl overigens geen sawahbouw
mogelijk is." (Eeon. 120).

5 jaren zonder gegrond motief, degrond terugkeert tot het staatsdomein, ook tegen den zin van den bezitter." (R. P. 38).
L e b a k . ,,In vroegere jaren, toen de hoemabouw nog in vollen
bloei was, verliet een goed deel der bevolking hare kampongs,
om zich aan bedoelde cultuur te wijden, doch keerde na een afwezigheid van 7-9 maanden weder terug. Hier kon dus alleen op
uithuizigheid gedoeld worden, nauw verband houdende met de
gewoonten van ' t land, om de geliefkoosde hoemacultuur (roofbouw) te drijven.
Vooral in de zuidelijke districten is die toename ' t langst blijven bestaan, in 't district Tjilangkahan kreeg de bevolking toenmaals den naam van djelema manoek of vogelmenschen." (Econ.
5). ,,Onvoldoende grondbezit komt nergens voor, al hebben
ook niet alle desa's bij Lebak en Tjilangkahan voldoende bevloeibare velden, in welk tekort ruimschoots wordt voorzien
door den hoemabouw. (Econ. 7). Bij de beantwoording van
de vraag, of nieuw ontgonnen gronden, spoedig verlaten worden,
,,zijn de gronden, waarop hoemacultuur gedreven wTordt, buiten
beschouwing gelaten, aangezien niet verondersteld wordt, dat
dergelijke roofbouw onder nieuw ontgonnen gronden bedoeld
wordt. Deze cultuur is overal verboden, behalve in 9 desa's van
5
t district Lebak en 2 desa's van ' t district Tjilangkahan, waartoe van bestuurswege zgn. hoemablokken zijn opgemeten en in
kaart gebracht, waarbuiten niet mag worden gegaan." (Econ.
13).
P a r . 20. R e c h t om t e o n t g i n n e n .
B a n t e n . Noch het reserveeren van gronden voor de Gouvernements koffiecultuur of voor het boschwezen, noch de eischen
der ontginningsordonnantie ,,staan in de residentie de uitbreiding van den bouwgrond in den weg. Gouvernements koffiecultuur bestaat hier niet meer." (Econ. 14). Bij de toepassing
der ontginningsordonnantie wordt ,,op de rechten van de bevolking op den grond... steeds zorgvuldig gelet."
T j a r i n g i n . ,,Slechte gevolgen voor de welvaart heeft de versnippering van grond nog niet gehad, daar ' t grondbezit door
aankoop of ontginning vergroot kan worden." (Econ. 9). ,,Vatbaar voor ontginning zijn in Zuid Menes (ond. Bodjong en
Moendjoel) ± 11000 bouw; in Zuid Tjaringin (ond. Pagelaran)
± 6000 bouw; in Tjibalioeng ± 20000 bouw, al welke gronden
hoofdzakelijk weeens schaarschte der bevolking braak liggen."
(Econ. 17, zie ook Econ. 14).
„Blijkt, na onderzoek door ' t districtshoofd, dat anderen op
den aangevraagden grond aanspraak maken, dan wordt, indien
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't stuk tot de woeste gronden behoort, aan den oorspronkelijken
occupant een behoorlijke termijn gesteld, waarbinnen de gronden
ontgonnen moeten zijn. Blijft de persoon in gebreke, dan wordt
hem desnoods een verlenging van dien termijn toegestaan, na
afloop waarvan, bij niet nakoming der gestelde voorwaarden, de
grond aan den eersten aanvrager ter ontginning wordt toegewezen." (Econ. 15).
,,Ofschoon alle perceelen van lieverlede verlaten zijn, zijn ze
door 't Gouvernement nog niet teruggenomen. Voor vestigingen
van nieuwe nederzettingen zijn terreinen te over aan te wijzen."
(Econ. 96).
T j a r i n g i n en L e b a k . ,,Er bestaat een gewestelijke keur op
't tegengaan van boschbranden, welke o.m. voorschrijft, dat bij
't aanleggen of in gebruik nemen van nieuwe ontginningen geen
onkruid, boomen als anderszins mogen worden opgeruimd door
ze te verbranden, zonder verkregen vergunning van 't betrokken
districts- of onder-districtshoofd, welke vergunning niet wordt
verleend als niet een brandvrije strook van 10 meter om het terrein isgemaakt. Deze verordening (Besluit d.d. 9Juli 1896, Javasche Courant 14 Juli 1896 no 56) wordt zeer nuttig geacht."
(Econ. 98).
L e b a k . ,,Grondbezit voldoende; waarbij komt dat in de onmiddellijke nabijheid der desa's volop grond is voor eventueele
uitbreiding. De zeer weinige behoeften van den Inlander alhier
brengen hem ertoe, niet meer grond te bebouwen dan voor de
bevrediging dier behoeften noodig is" (Econ. 9). ,,Het aanvragen
van ontginning van gronden, met het bijoogmerk het hout
te gelde te maken, komt niet voor, wijl het hout, vooral in de
Zuidelijke districten, plaatselijk nagenoeg geen waarde heeft"
(Econ. 13).
Nog voor ontginning beschikbaar totaal 317.400 bouw. ,,De
afzondering, waarin dit district *) verkeert en de zeer geringe
dichtheid der bevolking, die bovendien weinig behoeften heeft,
zijn de hoofdredenen, waarom niet meer gronden tot sawah's
zijn gemaakt, hoezeer door den ijver van het tegenwoordig
districtshoofd de tot hoemacultuur geneigde bevolking ten deze
op den goeden weg is." (Econ. 17).
„Gelegenheid, om tot individueel bezit van bouwgrond te geraken, bestaat in voldoende mate maar men mist de noodige
energie, om tot dien beteren staat van gegoedheid te geraken"
(Econ. 84). In de districten Rangkasbetoeng en Lebak is ,,het
aantal werkbare mannen, niet grondbezitters... afgenomen door
x

) Bedoeld is het district Tjilangkahsn (J. F. K.).
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uitbreiding van ontginning door deze lieden of wel door beerving
van grond" (Econ. 83).
P a r . 27. A n d e r e g r o n d v e r k r i j g i n g .
„Pandegeulang. ...Gereserveerde bosschen zijn hier niet en
beschikbaarstelling van de bosschen op de berghellingen zou
wegens klimatologisehe of hydrologische redenen te ontraden
zijn, daargelaten of de bevolking, die voldoende bestaansmiddelen heeft, er toe te bewegen zou zijn, om op die zware terreinen
aanplantingen aan te leggen." (Econ. 97).
Op pag. 513 e.v. van Adatrechtbundel IV (32) is uit het
,,Bindr6sum6 van het onderzoek naar de verplichte diensten"
(F. F O K K E N S , 1903) o.a. het volgende overgenomen:
,,C. I n l a n d s c h b e z i t s r e c h t o p g r o n d e n z .
B a n t e n . Is in de irrigeerbare streek de droge padicultuur
sporadisch, in de hoogten boven de 1300 voet en overal elders,
waar kaalheid bronnen heeft doen opdrogen, is zij de eenige
methode van padibouw. Ze verschijnt zelden in den vorm van
eigenlijken hoemabouw, meer in dien van tipar, gaga of hoema
waloekoean" (I, I I , *)biz. 32). „De hoemabouw is de heerschende
in het heuvelland van Zuid-Bantam, omdat daar bij ijle bevolkingsverspreiding nog uitgestrekte wildhoutwildernissen voorkomen. Een enkele streek van Noord Bantam komt, wat hoemabouw betreft, met de Zuid overeen, nl. Tjinangka (afdeeling
Anjer) en Zuid Tjimanoek (Pandeglang)" (I, I I , biz. 33) x ).
In Mei 1906 werd resident HARDEMAN opgevolgd door resident
F . K. OVERDUYN.

Tot goed begrip van het verdere verloop van den strijd tegen
den hoemabouw moge hieronder volgen, hetgeen hij in zijn 19
April 1906 gedateerde Memorie van Overgave 2) over de hoemaquestie schreef:
, , B e l a s t i n g e n . ...Toen ik in dit gewest kwam, bedroeg de
landrente der wisselvallige velden, van den roofbouw op hoema s
gemiddeld f 20.000 (over de jaren 189&-1895) 's jaars. Door verhooging van den aanslag (bijv. de hoema's in het Zuiden betaalden gemiddeld slechts f0,80 per bouw, allengs verhoogd tot
f 2.00) werd dat bedrag opgevoerd tot gemiddeld f 25.000.—
's jaars over de jaren 1896/1898 en thans bedraagt die aanslag
*) Deze Romeinsehe eijfers en opgaven van bladzijden hebben betrekking op het ,,Eindresum6 van het onderzoek n a a r de verplichte diensten.''
2
) Deze Memorie werd mij ter inzage verstrekt door het Encyelopaedisch Bureau van het Koloniaal I n s t i t u u t te Amsterdam (J. F . K.).
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nog maar f 762.— 's jaars, grootendeels ten laste komende van
het Badoei gebied in Lebak, waar de bevolking uit godsdienstige
opvattingen uitsluitend hoemacultuur mag drijven; het gebruik
van den patjoel is „boejoet". Deze tenietgang van den aanslag is
een gevolg van den tegengang van dien roofbouw, waarover in
de rubriek Inlandsehe landbouw nader zal worden gesproken.
Voor de hoema's kwamen sawah- en tegalvelden in de plaats, die
in den vasten landrenteaanslag vielen. Controle van het gewestelijk bestuur is zeer noodig om zorg te dragen dat de nieuw ontgonnen velden tijdig in de landrentestaten worden opgenomen
en wordt die controle gemakkelijk gemaakt door de toelichtende
staten, die de afdeelingen moeten indienen en het korte resume
daarvan door mij aangehouden, evenals de controle op de klapperaanplantingen te vinden in de landrente-bundels."
,,Inlandsehe landbouw...
De uitgebreide roofbouw op hoema's was mij een groote ergernis bij mijn optreden in dit gewest, omdat het te voorzien was dat
na verloopvan jaren (veelwasreedsbedorven) uitgestrekte alangalang wildernissen de plaats zouden innemen van de oorspronkelijke bosschen, en watergebrek zou ontstaan waar thansnogveel
water was. De ontwouding van Bagelen met het opdrogen van
bronnen en leidingen lag mij nog levendig in de herinnering uit
den tijd, toen ik nog assistent-resident van Karanganjer was.
De bevolking in Zuid-Bantam leidde door die hoemacultuur
een waar nomadenleven. Plotseling aan dien toestand een einde
te maken was ondoenlijk; met geduld en ernstige wil was misschien iets te verkrijgen en heeft daaraan het hoemareglement
(no 13der verzameling verordeningen) zijn oorsprong te danken.
Veel medewerking heb ik daarbij gehad van de Europeesche en
Inlandsehe ambtenaren, met het gevolg, dat de hoemacultuur
thans in alle afdeelingen op Lebak na tot het verleden behoort
en in Lebak alleen nog maar geschiedt in het Badoei-gebied (het
gebruik van patjoel en ploeg is daar boejoet, verboden) en in een
paar desa's van hetzelfde district; in 't geheel nog maar in negen
desa's. Het resultaat heeft de verwachtingen overtroffen; maar
wanneer het gewestelijk bestuur niet krachtig blijft optreden
gedurende een lange reeks van jaren en de hoofden blijft inspireeren, dan is het te vreezen dat het thans levende geslacht toch
weer in het oude kwaad vervalt. Er moet een geslacht overheen
gaan alvorens die zoo geUefde cultuur om het gemak, dat zij oplevert, doch waarbij nimmer eenige economische vooruitgang
mogelijk is, en de belangen der laaglanden ernstig worden bedreigd, vergeten is."
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De nieuw optredende resident trof dus in theorie practisch
geen hoemabouw meer aan. Dat in werkelijkheid de hoemabouw
nog op groote schaal voorkwam, zou weldra blijken. En dat de
bevolking zich niet bij den nieuwen toestand neerlegde, het was
reeds in 1903 gebleken (zie pag. 61 van dit proefschrift), terwijl
ook de toon van het geciteerde uit de Memorie van Overgave van
Resident HARDEMAN er wel op wijst, dat er een stil verzet tegen
's Residents maatregelen bestond.
Vermoedelijk in het idee, dat door de bestuurs-wisseling ook
d e n k b e e l d e n - v e r a n d e r i n g e n zouden plaats vinden, wendden
zich dan ook in September 1906 verschillende desahoofden uit
Tjibalioeng, onder aanvoering van den (thans nog levenden)
gepensionneerden stoker der Gouvernements Marine (AB)DOELHALIM *) in een request tot de Regeering, met verzoek om weer
tot den hoemabouw te mogen overgaan.
Bij renvooi van den wnd. Gouvernements Secretaris d.d.
8 September 1906, no 20996 en renvooi Gouvernements Secretaris d.d. 13 September 1906 no 21371 werd daarop den Resident
van Bantam last gegeven tot bericht, consideratie en advies omtrent de bezwaren van verschillende desahoofden van het district
Tjibalioeng tegen het verbod van hoemabouw.
De resident, hoewel nog geen tijd gehad hebbende zich plaatselijk op de hoogte te stellen, meende, dat het bestuur (door
persoonswisseling) zoo min mogelijk van gedragslijn veranderen
moest, derhalve ook consequent blijven in den strijd tegen den
roofbouw, en dat het zich niet van dien strijd moest laten afschrikken door reclames eener bevolking, die natuurlijk liever
bij de oude afkeurenswaardige praktijken bleef, daardoor niet
economisch vooruit kon gaan en de bosschen bleef vernielen.
Intusschen waren in het district Tjibalioeng ± 3000 bouws
clandestiene hoema ontdekt. 2)
Waarschijnlijk als gevolg hiervan werd bij Circulaire van
4 October 1906 no 6902/7 denPlaatselijkenBesturenopgedragen,
clandestiene ontginningen krachtig tegen te gaan, geen vergunningen uit te reiken tot ontginning op hellend terrein zonder
terrassenaanleg, en de bezitters van bestaande tegalans ertoe te
brengen alsnog terrassen aan te leggen.
In welke aanschrijving de plaatselijke bestuursambtenaren
*) I n sommige stukken wordt deze persoon genoemd D O E L H A L I M , in
andere daarentegen A B D O E L H A L I M .
2
) Samensteller kon nergens vinden, in welk stadium. Naar het tijdstip
te oordeelen, vermoedelijk: plantklaar of juist geplant (J. F . K.).

71

gereede aanleiding vonden om met nieuwe kracht te ageeren
tegen de oude neiging der bevolking tot hoemabouw. 1)
In October 1906 zette de resident aan de bevolking van Tjibalioeng uiteen (te Tjiteureup, Tjimanggoe, Soemoer, Batoehideunglor, Tjikeusik en Moendjoel), waarom de hoemaeultuur
niet m o e h t e n k o n worden toegestaan.
De bevolking daarentegen, (in grond- en landbouwzaken ook
toen, evenals nu, een zeer geprononeeerde eigen meening hebbende), somde h a r e bezwaren op tegen den haar voorgeschreven
geregelden landbouw, en bracht naar voren:
1. de te hooge belasting op sawah's en tegalans.
2. de aangelegde sawah's konden geen water krijgen.
3. de sawah's en tegalans gaven bij veel moeite slechts een
geringe opbrengst.
Wat klacht 2betreft, was deresident van oordeel dat dat kwam
door de geringe zorg aan de leidingen. En klacht 3 kwam z.i.
door te weinig zorg, aangezien uit MenesenTjaringingeenklachten gehoord werden.
Tevens somde de resident de plaatsen op, waar z.i. gemakkelijk
sawah's aangelegd konden worden, o.a. 10500 bouws in de Tjilimanvlakte 2) en 3500 bouws in de Tjibalioengvlakte. 3)
Bij sehrijven van 22 November 1906 no 8147/16 gaf de Resident van Bantam den Gouverneur-Generaal bericht en advies.
Na een expos6 der geschiedenis en de mededeeling, dat er nog
slechts een gering oppervlak sawah's in Tjibalioeng was 4 ), gaf
de Resident als zijn meening te kennen, ,,dat het toelaten van
den hoemabouw een onverantwoordelijke zwakte zou zijn, waardoor een geheel district verloren (zou) gaan voor verdere bevolkingsvestiging."
De Resident gaf daarom den Gouverneur-Generaal in overweging:
1. Adressanten te kennen te geven, dat de Regeering hoemabouw als roofbouw beschouwde en als zoodanig nimmer kon en
zou goedkeuren.
*) Aangezien de bevolking vermoedelijk naar haar oordeel te lang op
antwoord op haar rekest moest wachten, wilden diverse desahoofden zelf
naar Buitenzorg gaan om hun verlangen uiteen te zetten (J. F. K.).
2
) In de Peperbaai aan Straat Soenda. In 1933nog niet begonnen.
s
) Aan de Zuidkust. In 1933 nog niet begonnen.
4
) Dit was in strijd met de enthousiaste mededeelingen, inde afdeelingsverslagen der Welvaartscommissie (J. F . K.).
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2. ditzelfde te kennen te geven aan hen, die zich persoonlijk
tot Zijne Excellentie zouden wenden.
3. aan adressanten mede te deelen, dat het de wensch der
Regeering was, dat de aanleg van sawah's en tegalans voortgang
vinde.
Bij Besluit van 1Januari 1907 no 9 werd adressanten dan ook
medegedeeld, dat de Regeering dien vorm van landbouw, welke
als een ten nadeele van land en volk strekkende roofbouw was te
beschouwen, niet kon gedoogen en mitsdien aan hun verzoek geen
gevolg kon worden gegeven doch dat zij verlangde, dat met den
aanleg van sawah's en met een meer regelmatige bebouwing der
droge gronden door de bevolking in Zuid-Bantam geleidelijk zou
worden voortgegaan, waarbij haar van Bestuurswege zooveel
mogelijk hulp en voorliehting zou worden verschaft.
Deze beslissing gewerd den Resident bij Brief van den lsten
Gouvernements Secretaris van 1Januari 1907 no 1. Tevens werd
hierin eehter medegedeeld, dat de Landvoogd in het optreden
van Bestuurszijde een zekere overijling meende te bespeuren,
temeer waar men te maken had met een diep in de volkszeden
wortelend bedrijf, uit het plotseling verbod *) waarvan gedurende tal van jaren een zoodanige ontstemming verwacht kon
worden, en dat niet van de bevolking gevergd mocht worden,
dat zij direct zou gaan intensiveeren.
Naar het oordeel van den Gouverneur Generaal was het dan
ook beter geweest, wanneer het Besluit van den Resident van
Bantam van 2 Mei 1901 no 3279/38 2) geleidelijk in toepassing
ware gebracht en, als overgangstoestand voor de eerst later in het
daarbij bedoeld verbod te begrijpen streken, voorloopig zooveel
mogelijk de hand ware gehouden aan de bij de aanschrijving van
den resident HARDEMAN van 10Mei 1900no 3111/7 3) verbindend
verklaarde regeling, overeenkomende met het aan het slot der
Missive van den len Gouvernements Secretaris van 11 April
1900 no 986 4) bedoeld ontwerp van een zgn. hoemareglement,
x

) Bij de behandeling dezer episode in deel I X van het Welvaartsonderzoek (7) s t a a t de volgende noot: „ D i t verbod was niet plotseling,
doch door res. H A R D E M A N suee. voor groepen van desa's uitgevaardigd
n a a r m a t e aanleg van sawah's en tegals vorderden, volgens rapporten der
pi. ambtenaren ( O V E R D U Y N ) . "
Naar mijn meening was dit na 5 jaren uitgevaardigd verbod wel
p l o t s e l i n g t e noemen (J. F . K.).
2
) Zie Bijlage I X (J. F . K.).
8
) Zie Bijlage V I I I ( J . F . K.).
4
) Zie Bijlage VI en V I I (J. F . K.).
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of een andere regeling van dien aard.
Nu het Bestuur reeds een 5-tal jaren den hoemabouw had verboden, zou bezwaarlijk van Regeeringszijde een reactie daartegen
kunnen uitgaan.
Het wasechter het bepaald verlangen van den Landvoogd, dat,
met handhaving van voormeld verbod, met omzichtigheid zou
worden opgetreden. In stede van op terrasseering, warete werken
in de richting eener ruime grondverstrekking, teneinde beurtelings een deel daarvan onbebouwd te kunnen laten, derhalve
meer in de richting van een extensieven dan van een intensieven
landbouw, mits gebonden aan bepaalde, niet willekeurig prijs te
geven en tegen andere gronden te verwisselen terreinen. Bij toename der bevolkingzoudanlangzamerhand intensiveering volgen.

Uit de mij ter beschikking gestelde stukken was niet met zekerheid na te gaan, hoe deze Regeeringsbeslissing in het district
Tjibalioeng is uitgevoerd. Uit een zinsnede bij de behandeling
van dit tijdperk in het reeds eerder genoemde deel I X van het
Welvaartsonderzoek mag afgeleid worden, dat nu werd overgegaan tot de aanwijzing van terreinen voor tegalan- of tipar
heuleutx), zonder terrasseering. Op verzoek van den Resident van
Bantam (schrijven van 25 April 1907), waarin de aandacht gevestisd werd op het geringe aantal patjoels in het district Tjibalioeng, werd deze door de Regeering bij Besluit van 11 Juli
1907 no 6gemachtigd, om ten behoeve der bevolking van Tjibalioeng voor f 1000.— aan patjoels aan te koopen. 2)
Vermoedelijk uit dien zelfden tijd dateert een mij in TjibaMoenggedaan verhaal, dat alsgevolg van een bevel tot toepassing
van groenbemesters, de bevolking de boomen ging kaalplukken
en de bladeren in den grond stopte. De waarheid daarvan viel uit
den aard der zaak niet meer te controleeren.
Of dit tipar heuleut stelsel door de bevolking trouw is nagevolgd, valt te betwijfelen.

In de afdeeling Lebak schenen het verbod van den hoemabouw
en deeisch der terrasseering, in verband met den lijdelijken tegenx

) Zie Bijlage VIII, art. I, 2e alinea (J. F . K.).
) De oud Hoofdinspecteur van het Boschwezen, Dr H. TEN OEVBR,
van 1913-1918 beheerder van het bosehdistrict West-Preanger-Bantam,
herinnerde zieh geterrasseerde verlaten velden in het district Tjibalioeng,
2

74

stand der bevolking, tot nog ernstiger gevolgen te zullen leiden:
daar dreigde hongersnood, althans volgens de officieele rapporten.
In de J a v a Bode van 12November 1907 no 262; le Blad staat
daaromtrent het volgende bericht:
„ M a a n d r a p p o r t o m t r e n t den s t a n d der voedingsg e w a s s e n , o p g e m a a k t o n d e r u l t . S e p t e m b e r 1907.
B a n t a m . De wedana's van Zuid-Lebak rapporteeren, dat aldaar gebrek is aan padi en de bevolking zich met knolgewassen
voedt. Dit is een jaarlijks terugkeerend verschijnsel en te wijten
aan de primitieve landbouwtoestanden aldaar en de weinige
werklust der bevolking. Op de erfpachtslanden komt men allerwege handen te kort en bij de waterwerken in Noord Bantam
waar men f 0,30-f 0,50 per dag kan verdienen, kunnen nog duizenden handen worden gebruikt. Het Bestuur wijst de bevolking hierop voortdurend."

De Resident van Bantam gaf naar aanleiding dier rapporten
aan den assistent-resident van Lebak te kennen, dat zijn aanschrijving van 4 October 1906 no 6902/7 2) alleen sloeg op tegalans en n i e t op hoema's of tegalan- of tipar heuleut, terwijl
verder last werd gegeven, de bevolking onmiddellijk gerust te
stellen en terreinen aan te wijzen voor den aanleg van tegalan- of
tipar heuleut (zonder eigenlijke terrasseering), zooals reeds was
geschied in het district Tjibalioeng, een en ander naar aanleiding
der Regeeringsbeschikking van 1907.
Bij Residents besluit van 19 November 1907 no 13577/38 werd
nu een Commissie benoemd ,,tot aanwijzing in elke desa van
terreinen voor den aanleg van droge bouwvelden", daarbij overwegende, dat in Zuid-Lebak nagenoeg niets gedaan was aan den
aanleg van tegals, en vele sawah's langzamerhand erg achteruitgegaan waren. Blijkens het rapport dier commissie (3 J a n .
1908) moesten die terreinen uiterlijk 20 December 1907 door de
desahoofden, in overleg met de bevolking, uitgezocht en ult.
Februari 1908 door de Inlandsche ambtenaren aangewezen en de
grenzen opengekapt zijn, om 1 Maart te beginnen met de verdeeling; daarna zouden achtereenvolgens geschieden: opwerpen
der grensaardhoopen, de opmaking en uitreiking der ontginningsbewijzen, het maken van schetskaartjes enz. Tegen ult. Mei of
Juni moesten de terreinen gereed zijn voor het schoonmaken enz.
ten Oosten van het Hondje gebergte, die vermoedelijk uit dezen tijd afkomstig zijn. Veel sucees heeft de patjoel verstrekking dus wel niet gehad!
(J. F . K.).
*) Zie hiervoor, pag. 71 (J. F . K.).
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Een volgend voedselrapport vinden we in het Bataviasch
Nieuwsblad van 11 Januari 1908, 1 blad.
,,De v o e d i n g s m i d d e l e n . Aan het maandrapport omtrent
den stand der voedingsmiddelen onder ult. November is het
volgende ontleend:
De rijstoogst en de vooruitziehten waren goed, gunstig of bevredigend in Bantam... In het district Sadjira (Bantam) wordt
voor een mislukking op kleine sehaal gevreesd, en hebben de
aanplantingen op droge velden op vele plaatsen door de droogte
geleden."
Het voedselrapport over December (Bataviasch Nieuwsblad
1 Februari 1908, le blad) vermeldt daarentegen niets meer over
voedselnood in Bantam.
Het Koloniaal Verslag van 1908 rept met geen woord over
honeersnood in Zuid-Lebak.
Het wil samensteller daarom voorkomen, dat de hongersnoodrapporten, op zijn minst gesproken, erg overdreven waren. Te
meer, daar weliswaar een v e r b o d vanhoemabouwbestond, maar
de controle daarop in het zeer zwaargeaccidenteerde Zuid-Lebak
welnietzeerstrengzalzijngeweest,behalvedaninde onmiddellijke
omgeving van de standplaatsen der bestuursambtenaren. Vandaar dat in het voedselrapport over November 1907 (Bataviasch
Nieuwsblad 1908, 11Jan. le blad) alleenwordt genoemd een mislukking in het district Sadjira, en dan nog wel op kleine sehaal.
Op p. 287 van boek I X b 1 , Deel I I (Slotbeschouwingen over
de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar de Economie van de Desa (7) van het Welvaartsonderzoek staat bij debehandeling van ,,hongersnood" in Zuid-Lebak de volgende noot:
,,Dat het niet zoo ver gekomen is, dankt men voor een goed
deel aan de omstandigheid dat de bevolking, in strijd met het
verbod, op afgelegen en moeilijk bereikbareplaatsen,waarhettoezicht der plaatselijke ambtenaren weinig beteekende, voortging
hoema's aan te leggen. Van den anderen kant was de ongunstige
ligging dier velden en de daaruit voortvloeiende gebrekkige verzorging en bewaking, oorzaak dat vele mislukten. In ZuidLebak vond resident OVERDUYK 839 leege of bijna leege rijstschuren, in de streek, waar, naar het heette, vroeger jaren en
jaren de padi in de schuren opgetast bleef."
Het verspreiden van hongersnoodgeruchten is helaas in Nederlandsch-Indie bijna een gewoonte geworden.
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In Juli en Augustus 1934 circuleerden dergelijke geruchten in
de Inheemsche pers over het district Tjibalioeng. x)Bij onderzoek
door het Binnenlandsch Bestuur bleek daarvan geen woord waar
te zijn.

In de Indische dagbladen van December 1907 en het eerste
kwartaal van 1908 werden diverse entrefilets aansetroffen over
de reglementeering van den hoemabouw in de residentie Bantam.
Behalve dat zij elkaar op diverse plaatsen tegenspraken ontaardden zij tenslotte in een personenkwestie.
Het komt mij daarom voor, dat hier volstaan kan worden met
de vermelding, dat deze zaak ook de aandacht der Pers heeft
getrokken, zij het dan ook slechts korten tijd.

Keeren wij nu terug tot het tiparheuleut stelsel dat overigens
nauwelijks een jaar van kracht is geweest.
Bij deze regeling, werden blokken vastgesteld van een zeker
aantal personen, tezamen een aaneengesloten complex uitmakend, waarvan de grenzen op het terrein moesten worden afgebakend en vastgelegd. In die blokken werd iederen deelnemer een
stuk aangewezen, waarvan jaarlijks ^5 °f Ve bebouwd mocht
worden. In den beginne werden voor die stukken ontginningsbewijzen uitgereikt en werd er landrente over geheven, later
echter werden de gronden verhuurd, tegen een uniforme huursom
per bouw.
Aan de nuttige bedoeling van dit stelsel werd echter afbreuk
gedaan door den opgelegden dwang tot splitsing in jaarperceelen,
waarbij de plaats der jaarlijksche ontginning werd aangewezen.
De bevolking achtte zich door die vaste aanwijzing te veel
gebonden en ging over tot ontginning buiten de blokken, tot ontginning van meer dan haar voorgeschreven jaaraandeel of tot
ontginning, binnen het blok, maar elders dan op de aangewezen
plaats.
Tal van lieden werden dientengevolge door de Regentschapsx

) Inlandsch persoverzieht van 21 Juli 1934 no 28: „Gevallen van
hongersnood.
S. D. maakt in de Pemandangan van 17 Juli melding van berichten,
welke een duidelijk beeld geven van de moeilijkheden der bevolking op
sommige plaatsen... Bij het ziekenhuis te Pandeglang zouden lieden om
medieijn gevraagd hebben tegen den honger..."
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gereehten gestraft, ,,wegens het niet opvolgen van gegeven bevelen."
In Juni en Augustus 1908 wendden zich ettelijke lieden uit het
onderdistrict Goenoengkendeng (district Tjilangkahan) deels
onder aanvoering van den reeds op biz. 71 genoemden ABDOELHALIM uit Tjibalioeng, tot het Bestuur te Rangkasbitoeng, om
vergunning omwederom hoema's te mogen aanleggen waar zij verkozen, als van ouds; wat weder aanleiding gaf tot herhaalde betoogen en tegenbetoogen zonder resultaat en vermoedeliik ook
tot de ontvangst door den G.G. van een anonieme klacht tegen
ABDOELHALIM en de Inlandsche en Europeesche ambtenaren
van Tjibalioeng en Menes.

Als gevolec van deze strubbelingen werd de Residentie Bantarn bezocht door den Inspecteur voor Agrarische zaken (DE R O O
DE LA F A I L L E ) en een wnd Adjunct Inspecteur (VAN DER M A R E L ) ,
teneinde een onderzoek in te stellen naar den stand van het hoemavraagstuk aldaar.
Rlijkens het door den Inspecteur voor Agrarische Zaken uitgebrachte rapport (30 Januari 1909) *) bestond bij de betreffende
E.B. ambtenaren de overtuiging, dat de geleidelijke oplossing
van ' t hoemavraagstuk in de streken, waar die primitieve vorm
van landbouw in de naaste toekomst nog toegelaten diende te
blijven, opnieuw te zoeken zou zijn in de toepassing van 't Reglement van 1900. Echter zou, daar landrente alleen geheven wordt
van gronden, waarop zakelijke rechten uitgeoefend worden, die
belasting t.a. van de velden binnen de hoemablokken vervangen
moeten worden door ,,huur'\
„ I n Lebak", (zegt de Inspecteur) ,,vindiceert de bevolking geen
bezitsrecht op den grond; daarover is men het eens." 't Zelfde
werd bericht door den assistent-resident van Pandeglang (26 Februari 1909) nopens de bevolking van Tjibalioeng, die geen bezitsrechten vindiceerde op de zgn. tipar heuleut gronden, „die in
hoemablokken tot min of meergroote complexen zijn vereenigd."
Die tipar heuleut velden waren nog niet in erfelijk individueel
bezit der occupanten gekomen, omdat nog niet voldaan was aan
*) I k heb dit R a p p o r t niet kunnen opsporen. Hoewel het bij het schrijven van den Direeteur B. B.van 10Juli 1909 no 2209 aan den GouverneurGeneraal werd aangeboden, was het niet in den betreffenden bundel aanwezig. E v e n m i n bleek, d a t het weer weggezonden was.
De in dit proefsehrift geciteerde zinsneden zijn overgenomen uit
Deel I X van het Welvaartsonderzoek (7) (J. F . K.).
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alle ontginnings voorwaarden. *)
Blijkens zijn advies (1 April 1909) nopens de voorstellen van
den Inspecteur voor Agrarische Zaken had de resident ,,de
eigenlijke hoemabouw... verboden zijnde..., als administratieve
onderscheiding voor de gronden, waarop met toestemming van
het bestuur die vorm van landbouw wordt gedreven, den naam
tipar heuleut gekozen." Op den voorgrond moest gesteld worden,
dat de tegenwoordig (tot 1909) door de bevolking in gebruik genomen gronden de facto niet op den voet der ontginnings ordonnantie uitgegeven werden, hoewel dit aanvankelijk in de bedoeling lag. In Tjibalioeng had de resident alle hoema (tipar heuleut)
blokken uit 't ontginnings register doen lichten, omdat de bevolking feitelijk liever terugkeerde tot ' t blokkenstelsel (hoewel
de hoemabouw, uitgezonderd in de Badoei desa's, verboden was
en ook de Regeering (Missive le Gouvernements Secretaris van
1 Januari 1907 no 1) uitgifte der gronden binnen de eomplexen
wensehte op den voet der ontginnings ordonnantie).
De resident bood tevens een ,,Ontwerp reglement der voorwaarden, waarop in Zuid Bantam gronden, behoorende tot het
staatsdomein, aan de bevolking tijdelijk in bruikleen worden afgestaan, oni daarop droge rijstbouw te drijven" aan.

Het bovengenoemde Rapport van den Inspecteur voor Agrarische Aangelegenheden werd bij schrijven van den Directeur van
Binnenlandsch Bestuur (de latere Minister van Kolonien S. DE
GRAAFF) van 10 Juli 1909 no 2209 aan den Gouverneur-Generaal
aangeboden.
Aangezien dit schrijven den grondslag vormt van het thans nog
vigeerende hoema reglement, moge hieronder een kort overzicht
hiervan volgen:
In de eerste plaats werd een resume gegeven van de geschiedenis van den hoemabouw in Bantam. Gereleveerd werd, dat het
Bestuur tot het inzicht was gekomen, dat teruggekeerd behoorde
te worden tot de vroegere aanwijzing der hoemablokken, als bedoeld bij het, naar aanleiding van de missive le G.S. van 11 April
*) Deze antwoorden der bevolking kunnen misleidend en vertroebelend
werken. Inderdaad werd, zooals in Hoofdstuk I I I werd vermeld, op een
verlaten hoema gem bezitsrecht uitgeoefend. Waartoe was dit ook noodig,
waar versehe grond in overvloed werd aangetroffen ? De bevolking
wensehte alleen ieder jaar een stuk grond te beplanten, vrij te zijn in hare
keuze, en niet gedwongen te worden n a een zeker aantal jaren weer pers6
op een vroeger geoccupeerd stuk terug te komen. Vergelijk het hierna
aangehaalde uit de Memorie van Overgave v a n den assistent-resident v a n
Lebak SPAAN (23J a n . 1808-17 Mei 1911) ( J . F . K.).
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1900 no 986, op grond van het Besluit van 11 April 1900 no 6,
door den resident HARDEMAN vastgestelde ,,Regienient ter geleidelijke opheffing van denhoemabouwinderesidentie Bantam."
De Directeur van Binnenlandsch Bestuur zag in het gebeurde
een waarschuwing om, ten opzichte van hethoemavraagstukinde
residentie Bantam, den resident niet langer vrijheid van regelen
te laten zonder, voor zoover dat betrof voorzieningen van algemeenen aard, te voren in overleg te zijn getreden met den Directeur van Binnenlandsch Bestuur en denDirecteurvan Landbouw.
Den Resident ware z.i. mede te deelen, dat vooralsnog, in zooveel
mogelijke aansluiting aan de zgn. tipar heuleut blokken, in de
daarvoor in aanmerking komende districten opnieuw toepassing
behoorde te worden gegeven aan het stelsel tot aanwijzing en afbakening van ,,hoemablokken", overeenkomstig het in 1900 vastgestelde ,,Reglement ter geleidelijke opheffing van den hoemabouw in de residentie Bantam."
Bepaaldelijk ware daarbij onder de aandacht van den Resident
te brengen, dat voortaan van strafvervolgingen, anders dan uit
hoofde van onwettige ontginning buiten de aangewezen, door
de bevolking voortdurend open te houden, grenslijnen der
hoemablokken, geen sprake meer zou mogen zijn.
De Directeur van Binnenlandsch Bestuur was, met den Instucteur voorAgrarischeZakendeRoo DELAFAILLE,van meening,
dat voorallesbij deaanwijzingder hoemablokken een r u i m e verstrekking van grond de algemeene gedragslijn zou moeten zijn.
De.Directeur van Binnenlandsch Bestuur vestigde er nadrukkelijk de aandacht op, dat op opde binnen degrenzen der hoemablokken gelegen bouwvelden door de occupanten geen z a k e lijke, doch uitsluitend voor wederopzegging vatbare gebruiksrechten van p e r s o o n l i j k e n aard werden uitgeoefend, en dus de
heffing van landrente naar de beginselen dier belasting feitelijk
uitgesloten was.
Waar bovendien de in Stbl. 1907 no 77 vastgestelde nieuwe
Landrente-regeling geen ontheffing wegens onbeplant blijven van
droge gronden kende, zou onderwerping der hoemablokken aan
die belasting, welke (art. 8al.3)minimaal f 0,25perbouwbedroeg,
wellicht tot minder wenschelijke complicaties aanleiding kunnen
geven. De Directeur van Binnenlandsch Bestuur beval daarom
aan: een heffing met het karakter van een huursom over dein het
betrokken jaar bebouwde uitgestrektheid. De resident van Bantam had zich reeds accoord verklaard met dit stelsel van huurheffing (advies van 1 April 1909no 2810/7.)
Tevens hadderesidentdaarbij denDirecteurvan Binnenlandsch
Bestuur een ontwerp overgelegd, aangevende de regeling der
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voorwaarden omtrent de ingebruikgeving tot den hoemabouw
van gronden in Zuid-Bantam.
Aangezien dat ontwerp den Direeteur van Binnenlandsch Bestuur op verschillende punten aan bedenkingen onderhevig voorkwam, werd op het Departement van Binnenlandsch Bestuur een
gewijzigd ontwerp vastgesteld, tevens beter aansluitende bij het
Besluit van 11April 1900no 6(bij welk Besluit den Resident van
Bantam de algemeene machtiging werd verleend tot besehikbaarstellen van gronden tot voorloopige voortzetting van den hoemabouw), van welke besehikking de ontworpen regeling een uitvloeisel was.
Na inzage van dit op het Departement vastgestelde Reglement
verklaarde ook de Resident van Bantam zieh daarmede accoord.
De Direeteur van Binnenlandsch Bestuur stelde daarom Z.E.
eerbiedig voor:
l e : behoudens het oordeel van den Direeteur van Landbouw,
tot den resident van Bantam een aanschrijving te willen richten,
houdende mededeeling, dat, metbetrekkingtotdenhoemabouwin
Bantam, de Regeering voorshands degedragslijngevolgd wenschte te zien, dat, met aansluiting, voor zoover mogelijk, aan de bestaande tipar heuleut blokken, (echter zonder verdere toepassing
van de dienaangaande door hem getroffen maatregelen) in de
daarvoor inaanmerkingkomendedistrictenvanzijngewest wederom toepassing worde gegeven aan het stelsel van aanwijzing en
afbakening van hoemablokken, omschreven in het ingevolge de
missive van den len G.S. van 11 April 1900 no 986 door zijn
ambtsvoorganger vastgesteld Reglement ter geleidelijke opheffing van den hoemabouw, zullende voortaan te dien aanzien door
den Resident geene regelingen van algemeenen aard mogen worden getroffen, alvorens daaromtrent te rade te zijn gegaan met de
Directeuren van Landbouw en Binnenlandsch Bestuur.
2e: te bekrachtigen het bij zijn missive aangeboden OntwerpBesluit, houdende regeling der voorwaarden, waarop in de residentie Bantam, binnen de grenzen der voor de voortzetting van
den hoemabouw voorloopig beschikbaar gestelde terreinen, gronden tot dat doelingebruik kunnen worden genomen.
De Direeteur van Landbouw, hierover gehoord, verwees naar
een Nota van den Inspecteur van den Inlandschen Landbouw
(VAN BREDA D I HAAN) van 30 September 1909, waarvan de slotsom was, dat, als men werkelijk de bevolking wilde opheffen,
voortdurend agronomisch toezicht noodig zou zijn.
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Het mag verwondering baren, dat met deze zeer juiste opmerking nog bijna in het geheel geen rekening isgehouden. Voor zoover mij bekend is,heeft deLandbouwvoorlichtingsdienstinNederlandsch-Indie nog slechto weinig verricht op het gebied van den
wissel-, ladang-, hoema-of tiparbouw, of hoedeze landbouwvorm
verder bekend mogestaan, tot groot nadeel en ongerief en van de
bevolking en van den Dienst van het Boschwezen. In de Hoofdstukken X en XI van dit proefschrift zal deze questie uitvoeriger
in beschouwing worden genomen.

Naar aanleiding van de beide bovenvermelde voorstellen werd
door den len G.S., bij brief van 8 Nov. 1909 no 2880 (bijlage:
Besluit van 8 November 1909 no 8), aan den Resident van Bantam het volgende medegedeeld:
Luidens het verslag van den Inspecteur voor Agrarische Zaken
over den stand van het hoemavraagstuk, is het Bestuur tot het
inzieht gekomen, dat teruggekeerd behoort te worden tot de aanwijzing van hoemablokken als bedoeld bij het... aanvankelijk
vastgesteld ,,Reglement ter geleidelijke opheffing van den hoemabouw in de residentie Bantam."
Ook naar het oordeel van den Gouverneur-Generaal zal alleen
in die richting een oplossing van het hoemavraagstuk te vinden
zijn, en om een vaste richting aan te geven zou Z.E.gaarne zien,
dat... in de daarvoor in aanmerking komende districten opnieuw
toepassing zou worden gegeven aan het stelsel tot aanwijzing en
afbakening van ,,hoemablokken" overeenkomstig het bovenbedoelde Reelement.
Van groot belang acht de Landvoogd het, dat die ter beschikking van de bevolking te stellen uitgestrektheden gronds voldoende ruim genomen worden.
De Gouverneur-Generaal wenscht voorts uitdrukkelijk onder
de aandaeht te brengen, dat voortaan van strafvervolgingen, anders dan uit hoofde van onwettige ontginning buiten de aangewezen, door de bevolking voortdurend open te houden, grenslijnen
der hoemablokken, geen sprake meer zal mogen zijn.
Hetgeen in den loop der jaren met betrekking tot het hoemavraagstuk isvoorgevallen, maakt het verder naar de meening van
Z.E. wenschelijk, de bevoegdheid van het Hoofd van Gewestelijk
Bestuur in zooverre te beperken, dat, voor voorzieningen van algemeenen aard, tevoren overleg gepleegd moet worden met de betrokken Departementschefs; dat zijn dus de Direeteur van Binnenlandsch Bestuur en de Direeteur van Landbouw.

In verband met het ontbreken van een wettelijken grondslag
voor het heffen van Landrente van diegronden, warenten slotte,
bij Besluit van 8November 1909no 8,regelen vastgesteld volgens
welke het gebruik van die gronden zal geschieden, en is daarvoor
een heffing vastgesteld, het karakter dragend van een huursom.

De verkorte inhoud van bovengenoemd reglement, dat thans
nog geldig is, luidt aldus: x)
Art. 1. (1) Tot het gebruik der hoemagronden worden alleen
toegelaten zij, die... ingezetenen zijn van de desa tot welker gebied de hoemablokken behooren of gerekend worden te behooren.
(2) Van het voornemen tot ingebruikneming van grond
wordt jaarlijks te voren kennis gegeven aan het desahoofd.
(3) Voor het gebruik van die gronden is den Lande verschuldigd een jaarlijksche huursom.
(4) Geen ingebruikneming van grond is toegelaten door
personen, die hiervoor in achterstand van betaling zijn.
Art. 2. (1) De personen, die gronden tot den hoemabouw in gebruik hebben genomen of zullen nemen, worden opgenomenin een...in delaatste maanden van het jaar opte maken... onderdistrictsregister.
(2) Deze inboeking geschiedt voor elk hoemablok afzonderlijk, met vermelding der dooriederenhuurderbeplante
of te beplanten oppervlakte, zoomede van de voor de betrokken hoemagroep vastgestelde huurprijzen (en dus de
huursommen) en de eventueel verleende ontheffingen.
(3) Uittreksel uit het onderdistrictsregister wordt verleend aan het desahoofd en aan de huurders, in welke uittreksels tevens zoo spoedig mogelijk aanteekening wordt
gehouden van verleende huurontheffingen.
Art. 3. (1) Voor elke groep van hoemablokken wordt de huurprijs per bouw door den Dir. B.B.jaarlijks distrietsgewijze vastgesteld op... voorstel van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, die behalve met den economischen toestand
en de wisselvalligheden der eultuur zoo veel mogelijk re1

) Deze regeling is ook te vinden in: Agrarisehe regelingen voor het
Gouvernements Gebied van J a v a en Madoera, door Mrs C. C. J . MAASSBN
en A. P . G. H E N S , Deel I, Eerste stuk, p . 65e.v. (4 Bijzondere regelingen;
22. Verhuur van grond tot beteugeling van den hoemabouw in het voormalig gewest Bantam) en Deel I I (Bijlagen), Bijlage 20 (45).
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kening houdt met de landrente per bouw van naburige
gronden.
(2) Te beginnen met het jaar, waarin voor eenig district
in werking treedt de in de Landrente ordonnantie vervatte regeling nopens den aanslag en de inning der landrente op Java en Madoera, heeft de in lid (1) van dit artikel bedoelde vaststelling van de jaarlijksche huurprijzen per bouw telkenmale plaats voor een tijdperk van
t i e n achtereenvolgende jaren.
Art. 4. Het Hoofd van Gewestelijk Bestuur stelt de huursommen vast, zoomede de ontheffingen,engeeft van het
in elk district (na aftrek van de ontheffingen) verschuldigd totaal kennis aan den Dir. van B.B.
Art. 5. Ontheffing van huur vindt slechts plaats, wanneer in
eenig jaar, onafhankelijk van schuld of toedoen van den
huurder, tengevolge van buitengewone omstandigheden
(ter beoordeeling van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur) de oogst geheel of ongeveer geheel is mislukt.
Art. 6. (1) De desahoofden innen de huurpenningen, houden
daarvan aaateekening en storten de ontvangen bedragen
bij den ondercollecteur of hulpondercollecteur.
(2) Zij genieten daarvoor 8% der gelnde huursommen,
welk bedrag hun bij elke storting wordt uitgekeerd.
Art. 7. Onverminderd het bepaalde bij het 4elid van art. 1,moeten voor 20December van elkjaar deverschuldigde huursommen zijn afbetaald.
Art. 8. De modellen van het in art. 2 bedoeld onderdistrictsregister worden vastgesteld door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, die tevens voor zooveel noodig de wijze en
de tijdstippen van betaling en storting der huursommen
regelt en desvereischt nadere voorschriften tot uitvoering
van dit besluit uitvaardigt.
Art. 9. De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing
voor de zgn. Badoejische desa's, waar de van ouds ter
zake gebruikelijke regeling gehandhaafd blijft.
Art. 10.Deze regeling treedt in werking op 1Januari 1910.

Bij Residents besluit van 18 April 1911 no 3857/38 werden de
in art. 8 bedoelde onderdistrictsregisters, en tevens een districtsregister als recapitulatie daarvan, vastgesteld.
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Resident OVERDUYN vertrok 8 Mei 1911, assistent-resident
SPAAN 17 Mei 1911uit Bantam. Het is wellicht niet onbelangrijk,
wat zij over de hoemakwestie in liunne Memories van Overgave
sehreven:
Resident OVERDUYN schreef het onder volgende:
„Landbouw.
A g r a r i s e h e t o e st a n d e n i n Z u i d B a n t a m .
De zeer schaarsche en uiterst primitieve bevolking van Zuid
Bantam was reeds lange jaren bezig, door roofbouw langzaam
maar zeker de uitgestrekte bosschen in alang-alang wildernissen
te eonverteeren, toen mijn ambtsvoorganger, onder den indruk
van de heillooze gevolgen van de ontwouding in Bagelen, meende
aan dien toestand een einde te kunnen maken door het uitvaardigen van het zgn. hoemareglement bij zijn Besluit op 30 Juli
1896 no 4046/38.
Dit reglement gaf aanleiding tot het schrijven van den len
Gouvernements Secretaris ddo 11April 1900no 986,alsuitleg van
het Gouvernements besluit ddo 11 April 1900 no 6, en gaf aanleiding tot wijziging van het Reglement, naar aanleiding van een
concept bij bedoeld schrijven van den lsten Gouvernements
Secretaris gevoegd, en bij missive van den Resident ddo 10 Mei
1900 no 3111/7 aan de afdeelingen ter naleving gezonden.
Dit hoemareglement hieldfeitelijkgeenrekening met de ingewortelde, diep in deharten derZuidBantammersgenestelde voorliefde
voor die hoemacultuur, en al moet gaarneworden toegegeven, dat
onder de werking van het reglement in den loop der jaren ±
4000 bouws sawah's in Zuid Bantam werden aangelegd, miste het
Reglement het beoogde doel: ,,Opheffing der hoemacultuur"
totaal.
Waar de heer HARDEMAN in zijn Memorievan Overgave schreef,
dat de hoemacultuur tot het verleden behoorde, beging hij ter
goeder trouw, afgaande op de geflatteerde rapporten van de Inlandsche ambtenaren, eene vergissing. De zucht om het den Resident naar den zin te maken, deed hen geheel over het hoofd zien,
dat de Inlandsche landbouwer eeuwenoude gewoonten niet op
eens kan en zal laten varen.
Aangezien de hoemacultuur bij verschillende Residents besluiten successievelijk verboden was, werden de clandestiene ontginningen daarvoor zoodanig aangelegd op afgelegen terreinen of
achter gespaard gelaten boschranden, dat het zeer lastig voor het
Bestuur was, die te ontdekken opdegroote schaal, waarop die feitelijk hadden plaats gehad. De moeite uit die verborgen werkwijze voor de bevolking voortspruitende (zij kon die afgelegen
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velden niet zoo goed bewaken en werden de aanplantingen door
wilde zwijnen enz. zeer beschadigd), gaf aan zekeren A B D O E L HALIM, gepensioneerd marinestoker, het lumineuze idee om zich
als advocaat voor de belangen der bevolking op te werpen; ik zeg
lumineus, omdat dit hem belangrijke finantieele voordeelen heeft
bezorgd.
Toen ik in October 1906, op mijn eerste tournee in het zuiden,
mij op de hoogte dezer aangelegenheid wildestellen, en mij bleek,
dat in het district Tjibalioeng ± 3000 bouws clandestiene hoema's waren aangelegd, was ABDOELHALIM doende geweest de bevolking allerwege op te zetten tegen de bewerking van sawah's en
tegals en had hij zich in September per request tot de Regeering
gewend, om het verbod der hoemacultuur opgeheven te krijgen.
Ik stond voor een moeilijk geval, want een toegeven aan den
wensch der bevolking zou beteekenen: intrekking van het nog vrij
recente verbod van mijn ambtsvoorganger tot hoemabouw, welk
verbod, naar ik moest veronderstellen, ongetwijfeld na rijp beraad
was uitgevaardigd, terwijl aan den anderen kant de bevolking
blijkbaar met hart en ziel verlangde terug te keeren tot haar geliefkoosde hoemacultuur.
Bij mijn schrijven ddo 22 November 1906 no 8147/16 adviseerde ik ter zake.
De Regeering gaf mij bij brief van den lsten Gouvernements
Secretaris ddo 1Januari 1907 no 1te kennen, dat van Hare zijde
moeilijk een reactie kon uitgaan tegen een verbod, door het Bestuur, ongetwijfeld daartoe door de wettelijke bepalingen gerechtigd, uitgevaardigd tegen den hoemabouw in den eigenlijken zin
van dien term, doch gaf tevens daarbij te kennen, dat met omzichtigheid moest worden opgetreden, dat b.v. geen terrassenaanleg mocht worden gevorderd; dat men zijn eischen moest
matigen en voorloopig meer werken in de richting van ruime verstrekking van grond, ten einde beurtelings een deeldaarvan onbebouwd te kunnen laten.
Nadat de Regeering dus als Haar meening te kennen had gegeven, dat deze aangelegenheid in milder zin moest geregeld worden, en in Lebak, waar het Bestuur met alle geweld den schijntoestand wilde handhaven, gebleken was, dat deze zou leiden tot
padischaarschte, ja wellicht hongersnood, en nadat in Tjibalioeng
de zaak reeds in den geest van de Regeeringsmissive van 1 Januari 1907 no 1 was geregeld, vaardigde ik mijn besluit dd 19 November 1907 no 13577/38 uit, om in Lebak dezelfde regeling tot
stand te brengen als in Tjibalioeng.
Aangezien de hoofden aldaar, op last van het Plaatselijk Bestuur, tot het laatst hadden moeten volhouden, dat er geen clan86

destiene hoema's bestonden, en het dus, om verwarring te voorkomen, wenschelijk was, voor de wettige hoemacultuur, op daartoe
door het Bestuur aangewezen gronden ,,in de richting eener ruime
verstrekking", voorloopig althans een anderen r.aam te kiezen,
noemde ik die gronden ,,tipar heuleut".
Tengevolge van de genoemde maatregelen kwam de gisting
onder de bevolking tot rust.
Aan dezen toestand aansluitende, verseheen het Gouvernementsbesluit ddo 8November no 8, toegelicht bij het Regeeringsschrijven ddo 8 November 1909 no 2880, waardoor deze aangelegenheid geheel haar beslag verkreeg.
Hierbij werd tevens rekening gehouden met het feif-, dat op de
hoemablokken, door het Bestuur aangewezen, feitelijkgeenzakelijke rechten werden gevindiceerd en deze dus niet tot de landrenteplichtige gronden konden worden gerekend te behooren. Op
grond daarvan werd een heffing gevorderd, waarvan het karakter
dat van een huursom was.
P e r s o n e e l op h e t r e s i d e n t i e k a n t o o r . .
...Hoeveel agendarissen ik versleten heb weet ik niet, maar het
archief wordt langzamerhand een doolhof, waarin niemand meer
den weg weet." x)

Assistent-resident SPAAN schreef (17 Mei 1911): ,,Voorts moeten afzonderlijk besproken wrorden de hoemagronden. Gevolg van
het niet streng durven optreden tegen den hoemabouw was een
schoone voorstelling op papier.
Resident OVERDUYN voerde een nieuw systeem in, waarin
blokken werden vastgesteld voor een zeker aantal personen. In
die blokken werd iederen deelnemer een stuk aangewezen, voldoende voor 5 a 6 jaar, waarvan jaarlijks 1/5 of 1/6 bebouwd
mocht worden. De bevolking achtte zich nog te zeer gebonden,
omdat jaarlijks de stukken aangewezen werden, en klaagde, onder
leiding van DOELHALIM (gewezen Gouvernements Marine stoker).
Velen werden gestraft voor ontginning buiten de blokken, en voor
ontginnen van meer dan het jaarlijksch aandeel, of ontginning
binnen het blok, doch buiten de aangewezen plaats.
Die gronden werden tipar heuleut genoemd, overeenkomende
met wat men in Midden J a v a noemt legal oebengan of legal B.
x

) Deze opmerking, waarvan we soortgelijke in diverse latere Memories
van Overgave terugvinden, moge een verontsehuldiging vormen voor het
weinige materiaal, d a t ik voor dit onderwerp heb kunnen bijeenbrengen
( J . F . K.).
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Er werden ontginnings bewijzen uitgereikt en landrente betaald.
In Mei 1908 kwamen de Inspecteur voor Agrarische Zaken (DE
Roo DE LA FAILLE) en een wd. Adjunct Inspecteur (VAN DER
MABEL) tot het resultaat, dat de bevolkinggeen blijvend recht op
de tipar heuleut grond wenschte. Zij wenschte elk jaar een stuk
grond te beplanten, doch vrij te zijn in hare keuze, ook niet na
een zeker aantal jaren pers6 op een vroeger geoccupeerd stuk
grond terug te komen.
Naar aanleiding van dat onderzoek werd het tegenwoordige
reglement vastgelegd, waarbij feitelijk weer de hoemabouw gesanctioneerd wordt, alleen dat bepaalde blokken zijn aangewezen.
Binnen die blokken ismen geheel vrij. Degrond wordt voor 1jaar
gehuurd, zonder ontginningsbewijs.
Nu met een kleine wijziging de hoemabouw weer toegestaan is,
zal uitbreiding van milik gronden weinig voorkomen; ontgonnen
zal alleen worden hieren daar een stukje sawah, en in het district
Rangkasbetoeng, waar geen hoemabouw toegestaan wordt, misschien ook wel eens een klein stukje tegal.
Controle op de beplante uitgestrektheid der hoema's blijft
steeds ondoenlijk."
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HOOFDSTUK VII

DE HOEMABOUW ONDER H E T DERDE HOEMAREGLEMENT. INSTELLING DER BOSCHRESERVES IN DE RESID E N C E BANTAM
De hoemabouw was nu alzoo in een nieuw stadium getreden.
Van een met alle middelen te bestrijden roofbouw, washijgeworden eenvan Regeeringswege gesanctioneerde en gereglementeerde
vorm van gebruik van domeingrond, althans op de daarvoor door
den Resident van Bantam aan te wijzen deelenvanhetVrijLandsdomein.
Nu is het merkwaardige, dat de eerste officieele aanwijzing
der Hoemablokken plaats had bij Besluit van den Resident van
Bantam van 12 September 1924 no 10453/7. (Zie Bijlage XIV) *)
Het is mij niet mogen gelukken op te sporen, wat de grenzen
der hoematerreinen van 1909-1924geweest zijn. In verband hiermede moge verwezen worden naar de laatst aangehaalde zinsnede uit de Memorie van Overgave van Resident OVERDUYN
(ziep. 78).
Sleehts de volgende losse gegevens konden verzameld worden:
T I N EERSTE:

Op het Landrentekantoor teSerang werd in 1934doormij aangetroffen een lijvige nota van 1913, betreffende belastingvoorstellen omtrent den hoemabouw in Zuid Bantam. Hierin werd
vermeld, dat tijdens het landrenteonderzoek in 1911en 1912 tel

) Zooals op p. 74werd vermeld, werd in 1907in het district Tjibalioeng
overgegsan tot het zgn. „tipar heuleut" stelsel, terwijl op p. 78wordt gesproken over, in het district Tjibalioeng aanwezige, zgn. tipar heuleut
gronden „die in hoemablokken tot min of meer groote complexen zijn
vereenigd. Op p. 75 wordt vermeld een Residents Besluit van 19 November 1907 no 13577/38 (dat ik niet heb kunnen inzien), waarvan de bedoeling was, ook in Lebak het tipar heuleut stelsel in te voeren, m.a.w.
ook daar tipar heuleut blokken aan te wijzen. De mogelijkheid bestaat
nu, dat van die blokken inderdaad sehetskaartjes zijn vervaardigd, die,
naar mijn meening, t o t 1924 sleehts de waarde van voorstellen kunnen
hebben gehad. Het was daarom m.i. onjuist om zich, teneinde te bewijzen
dat de hoemablokken ouder waren dan de boschreserves, te beroepen op
het feit, dat er wel eens „hoemablokkaajrtjes" hadden bestaan (J. F . K.).
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vens een onderzoek was ingesteld naar de hoemablokgronden,
die in twee klassen werden ingedeeld. Van een globale vastlegging
der hoemablokken op de topografische kaarten moest echter worden afgezien, daar van de aan het Plaatselijk Bestuur opgedragen
afbakening, opmeting en kaarteering der hoemablokgrenzen
weiniei was terechtgekomen.
Zelfs de desabesturen wisten de hoemablokken vaak niet aan
te wijzen.
Bij deze nota behoorden de volgende bijlagen:
1. Klasseerstaat der hoemablokken in de districten Sadjira,
Lebak, Paroengkoedjang, Tjilangkahan en Tjibalioeng.
2. Gemiddeld per jaar per huurder beplante hoeveelheid en
betaalde huursom in bovengenoemde districten.
3. Voorstelstaat betreffende de vaststelling van een huurprijs
per bouw hoemablok voor bovengenoemde districten, gedurende
hettijdvak 1912-1921.
4. Staat aangevende de uitgestrektheid der hoemablokken in
bovengenoemde districten.
5. Staat aangevende de grenzen der hoemablokken voor de
jaren 1912-1921 voor bovengenoemde districten.
Niet opgegeven was, van wien deze hoemablokgrenzen afkomstig waren.
Voor zoover ik uit eenige steekproeven kon nagaan, waren de
grensomschrijvingen anders luidend dan die in het in 1924 vastgestelde besluit.
T E N TWEEDE:

Resident C. W. A. VAN RINSSUM vermeldt in zijn 27 Maart
1913 gedateerde Memorie van Overgave het volgende voor ons
onderwerp van belang zijnde:
,,I. Land en volk.
De gegevens van de nieuwe landrente metingen toonen voor
alle districten van dit gewest ontzaglijk meer bevindingen van
bouwgronden, zooweldroge alsnatte, aan.
Voor het geheele gewest waren die uitgestrektheden volgens de
bestaande kohieren:
sawahs
droge gronden . .

97435 bouws
38471 ,,
135906 bouws
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terwijl bij de opmetingen gevonden werden:
sawahs
139223 bouws
droge gronden . . 174680 ,,
313903 bouws
eene meerbevinding dus van:
sawahs
41788 bouws
droge gronden . . 136209 ,,
177997 bouws
Hieronder zijn de zoogenaamde hoema's niet begrepen.
X I I I . A g r a r i s c h e t o e s t a n d e n in Z u i d B a n t a m .
Zie hieromtrent de memories van de Residenten HARDEMAN
en OVERDUYK.

De hoemabouw is thans geregeld bij G.B. van 8 November
1909 no 8, toegelicht bij het Regeeringssehrijven van dienzelfden
datum no 2880.
De hoemablokken, zeer ruim genomen, zijn thans afgebakend *),
zooveel mogelijk zijn daarvoor echter natuurlijke grenzen genomen.
Zij zullen, op mijn voorstel, door het landrente personeel op de
desakaarten worden ingeschetst.
De huurprijzen der hoema's zijn voor de districten Sadjira,
Lebak en Paroengkoedjang in 1912 door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur, overeenkomstig het bepaalde bij G.B. van
8 Nov. 1909 no 8, voor 10jaren vastgesteld en voor dit jaar moet
zulks gesehieden voor de districten Tjilangkahan en Tjibalioeng.
In de overige districten wordt geen hoemabouw gedreven.
Met de invoering van de nieuwe landrente regeling, in hetzelfde
jaar waarvan de vaststelling der huurprijzen voor 10jaren plaats
heeft, zijn deze in overleg met de bevolking wat hooger gesteld
dan vroeger.
Wellicht dat deze maatregel er veel toe zal bijdragen, omde bevolking ertoe te brengen om langzamerhand milik gronden aan
te vragen, waarvoor de landrente zeer laag isgesteld, en zou er op
die wijze eindelijk van zelf een einde komen aan dezen roofbouw.
T E N DERDE :

De oud Hoofdinspecteur van het Bosehwezen, Dr H. TEN
O E V E R , die als houtvester van medio 1913 tot begin 1918 belast
was met het beheer van het toenmalige boschdistrict West
Preanger-Bantam, herinnerde zich uit ± 1915 schetskaarten der
*) Zie hierover de geciteerde Landrente N o t a op p . 90.
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hoemablokken, die door het Binnenlandsch Bestuur werden gebezigd bij de beoordeeling van voorgestelde boschreserves. Dr
TEN OEVER kon zich echter geen Residents besluit herinneren,
waarbij die blokken officieel waren aangewezen.
T E N VIERDE:

In Adatreehtbundel XIV (1917) (31) staat tegenover pag. 23
een kaartje der desa Tjipining (district Rangkasbitoeng),
waarop in diverse kleuren aangegeven staan: landrente areaal,
hoemablok, en vrij staats domein. Jammer genoeg is de herkomst
van dit kaartje niet vermeld. Ook de secretaris van de Commissie
voor het Adatreeht kon ons daaromtrent geen inlichtingen verschaffen, aangezien in dien tijd de bundels nog door wijlen Prof.
VAN VOLLENHOVEN zelf verzorgd werden.
T E N VIJFDE :

Op het Residentiekantoor te Serang werd door mij het Concept-Hoemablokaanwijzingsbesluit van 1924 geraadpleegd.
Het concept aanwijzingsregister bestond uit 5 aparte districtsregisters *), n.L
Rangkasbitoeng, gedateerd 7Juli 1924.
Paroengkoedjang
„
19 Augustus 1924.
Lebak,
„
23 Augustus 1924.
Tjilangkahan
„
5 Augustus 1924.
Tjibalioeng,
„
27 Augustus 1924.
Op de registers van Lebak en Tjilangkahan stond bovendien:
„Tijdvak 1913t/m 1924."
Deze woorden waren met rooden inkt doorgehaald, de doorhaling was door twee personen geparafeerd.
T E N ZESDE :

Uit den text van 't Hoemablokaanwijzingsbesluit van 1924 is
op sommige plaatsen af te leiden, dat reeds in 1913 daaraan gewerkt werd.
T E N ZEVENDE :

Resident THIEME schreef in zijn Memorievan Overgave (2 Juni
1920) o.a. het volgende:
„In de Zuidelijke districten treft men den gereglementeerden
hoemabouw aan, een cultuurvorm, die geenszins aanmoediging
verdient, daar die de zuiverste roofbouw beteekent, waardoor de
gronden tenslotte zoodanig in qualiteit achteruitgaan, dat die
*) D.w.z. door de betrokken districtshoofden opgemaakte voorsiellen
tot aanwijzing van hoemablokken. (J. F . K.).
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voor jaren ongeschikt voor eenige cultuur worden.
Niettegenstaande reusachtige uitgestrektheden werden gereserveerd, heeft debevolkingnaarhaarbewerendaaraan nognietgenoeg.Gafmenaanhaarverlangentoe,danzouookspoedigdebosehreserve zijn aangetast, hetgeen clandestien toch reeds voorkomt.
Een ander nadeel van dezen eultuurvorm is, dat uitgifte in erfpacht er door wordt bemoeilijkt, omdat de bevolking zich overal
in zeer kleine nederzettingen heeft genesteld.
Aanmoediging van den aanleg van sawahs en van het in vaste
cultuur nemen van droge gronden is daarom gewenscht."
T E N ACHTSTE :

In het Gouvernementsbesluit van 16 Januari 1914 no 54
(Staatsblad no 17), waarin de in de residentie Bantam in stand te
houden wildhoutbosschen werden aangewezen, staat onder I 6
(bosch Tali Alas) o.a. de volgende grensomschrijving:
,,...ten Western vanaf Tjidjaralang dooreen gebogenlijn(Oostgrens der hoemablokken van de desa Karangbolong) tot...de
grens van het erfpachtsperceel Tjamara, vervolgens door deze
grens en die der ontginningen (hoemablokken) van de desa Tjimara; daarna..."
Hoe het ook zij, de eerste officieele aanwijzing der Hoemablokken had plaats bij Besluit van den Resident van Bantam van
12September 1924 no 10453/7.
Vanaf 1909tot 1924zijn dus feitelijk de elandestiene ontginningen gesanetioneerd door er huur van te heffen.
Het in de Memorie van Overgave van resident J. C. BEDDING
(24 Maart 1925) over hoemabouw en hoemablokken geschrevene
is hieronder overgenomen:
,,Een speciaal woord dient noggewijd te worden aan de hoemacultuur, zooals die uitsluitend in de regentschappen Lebak en
Pandeglang der afdeeling Zuid Banten wordt gedreven.
Deze is gebaseerd op het Gouvernements Besluit van 11 April
1900no 6,zooalsdat isgewijzigd bij dat van 8November 1909no 8
en waarvan nu een herziening bij de Regeering in overweging is.x)
Ten einde paal en perk te stellen aan den ongebreidelden roofbouw, die in Zuid Banten tot dien tijd werd gedreven, zeer ten
nadeele van 's Lands bossehen,werd denResident de bevoegdheid
gegeven, om de door hem aan tewijzen gronden, deel uitmakende
van het Staats domein en niet als gemeene weide of uit eenigen
anderen hoofde tot de dorpen behoorende, tot wederopzeggens
x

) Zie Hoofdstuk X I (J. F . K.).
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ter beschikking te stellen van de Inlandsche bevolking der desa's
of gehuchten, binnen welker gebied zij zijn gelegen, teneinde
voorshands nog hoemabouw daarop te drijven.
Aan dit voorschrift, dateerende van 1900(eerste besluit), om tot
aanwijzing dier gronden over te gaan, is door mijn ambtsvoorgangers nimmer uitvoering gegeven. Daarom werd, bij dezerzijds
Besluit van 12 September 1924 no 10453/7,tot devastlegging der
grenzen van de zoogenaamde hoemablokken (tegalan oftipar heuleut) overgegaan, daar dit een eerste vereisehteis,om verplaatsing
van het kwaad der elandestiene ontginning buiten de aangewezen
blokken, te kunnen beletten. In een stevig register, geheeht aan
bedoeld besluit, zijn alle gronden vermeld.
Tot dezen hoemabouw worden alleen toegelaten ingezetenen
van de desa, tot welker gebied de hoemablokken behooren. Jaarlijks geven de gegadigden te voren van het voornemen tot ingebruikneming kennis aan het desahoofd.
Voor het gebruik dezer gronden is aan den Lande versehuldigd
een jaarlijksehe huursom, die eorrespondeert met de landrente
voor naburige gronden van dezelfde hoedanigheid.
Ontheffing van huur kan verleend worden wegens mislukking
van den oogst.
Zonder bepaald een bewonderaar van de besproken regeling te
zijn, moet men haar toch aanvaarden, omdat er ten slotte geen
betere te vinden is. Men zou haar kunnen noemen den ,,gereglementeerden roofbouw", want telken jare worden er toch nog uitgestrekte terreinen gedevasteerd, al is het dan ook waar, dat de
grootere boomen gespaard blijven.
Doeh juist datgene wat de bosehgronden hun eigenaardig karakter geeft, en zorgt voor het lang vasthouden van het hemelwater, dat is het lage onderhout, wordt hier jaarlijks, tot allesbijeen groote uitgestrektheden, weggekapt.
Streng optreden door Bosch-enVeldpolitiekan zekerhet kwaad
der elandestiene ontginningen zeer beteugelen.
Dit moge blijken uit het volgende statistiekje omtrent het aantal gestrafte personen in de hieronder vermelde jaren:
1920
539
1923
1047
1921
516
1924
916*)
1922
546
In 1923begon de veldpolitie haar voile actie te ontwikkelen."
x

) I n Bijlage X I I is curiositeitshalve een overzicht gegeven der sinds
1900 in de Residentie B a n t a m wegens elandestiene ontginning van vrij
staatsdomein g e s t r a f t e n. Reeds bij eerste beschouwing blijkt ald a t dit
onmogelijk het aantal o v e r t r e d e r s kan zijn. H e t aan de Koloniale
Verslagen ontleende staatje mist dan ook iedere waarde. (J. F. K.)

De grensomschrijvingen dezer hoemablokken zijn vaak buitengewoon vaag, zoodat ze dikwijls op het terrein niet aan te wijzen
waren. Als gevolg daarvan zijn ook de oppervlakten niet juist op
te geven. Volgens het Hoemablokbesluit van 1924 bedroeg de
totale hoemablok-oppervlakte in het regentschap Lebak 144485
bouws = rond 100.000 ha.
Bij de opmeting door den Topografischen Dienst in 1932 bleek,
dat in het district Tjibalioeng aanwezig was ± 30.000 ha hoemablok, wat ± 10.000 ha meer was dan in het Besluit stond vermeld.
In depractijk wasditallesgeen bezwaarvoor de hoemabouwers.
Er werd ontgonnen, waar hun goed leek, zoowelophet hoemablok
als op tusschen de hoemablokken liggende stukken Vrij Staatsdomein. Van beide werd huur betaald, zoodat langzamerhand de
meening post vatte, dat ontginning geoorloofd was, mits er voor
betaald werd.
De oppervlaktebepaling der per persoon ontgonnen vlakte geschiedde door het dorpshoofd, dietweezijden van het perceel mat,
die met elkaar vermenigvuldigde, en de oppervlakte naar beneden afrondde in kwart bouws.
Resident BE KANTER liet in 1933door een Landrentemantri in
eenige onderdistricten controlemetingen houden, waaruit bleek,
dat steeds belangrijk meer was ontgonnen, danwaarvoor huur was
betaald. De Badoeis brachten zelfs maar 1/6 van het verschuldigde op.
Ook de Landbouwconsulent van Bantam (Ir H. A. A. M.
WIRTZ) eonstateerde, dat meestal per huurder opgegeven werd:
1/4 bouw, terwijl uit een eenvoudige berekening bleek, dat gemiddeld per gezin 1bouw hoema noodig was.*)
Het mag verbazing wekken, dat dit den districtshoofden nooit
eerder is opgevallen.

Tijdens de onlusten in 1926 bleef het in Zuid Bantam (de hoemastreek) rustig. Desalniettemin staat in het Bantam rapport
van 1927 (46) onder
IV. Maatregelen.
Politiek
x

) De bewoners eener desa in het district Paroengkoedjang hadden in
1934 ± 150 ha bosehreserve elandestien ontgonnen (en bloc). De hoemahuurregisters der afgeloopen jaren gaven oppervlakten op v a n 30 t o t
50 bouw (== 20 a 35 ha), waaruit ook blijkt, hoe hier de belasting is ontdoken (J. F . K.).
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c. Bepaalde maatregelen
op biz. 32-33 het volgende over den hoemabouw:
„Hoewel dit niet op het terrein van het aan de Commissie opgedragen onderzoek ligt, enhoewelin debetrokken streekgeen eommunistisehe aetie is geweest, meent zij niet te mogennalaten er de
aandacht op te vestigen, dat althans in het Zuid Pandeglangsche,
naar haar uit goede bron bekend is, algemeene ontevredenheid
heerseht over de ,,hoemaregeling" welke het beschikkingsrecht
van de bevolking over de boschgronden beperkt.
Deze beperking zou door het ontbreken van voldoende andere
gronden, voor drogen rijstbouw of voor sawahs geschikt, als zeer
drukkend gevoeld worden.
De Commissie meent op deze aangelegenheid de bijzondere
aandacht der Regeering te moeten vestigen, opdat van Bestuurswege een nader onderzoek worde ingesteld."
Het is jammer, dat de Commissie zieh zoobuitengewoon vaag
heeft uitgedrukt.
Het is mij nooit duidelijk geworden, waar die ,,algemeene
ontevredenheid" geheerseht zou moeten hebben.
Ongetwijfeld ziet men in de „Zuid" de weinige boschreserve
met leede oogen aan, maar van een buitengewone algemeene ontevredenheid is mij nooit iets gebleken. Het komt mij daarom
niet onwaarsehijnlijk voor, dat men de Onderzoekingseommissie
heeft besehouwd alseenklaehtenbureau,in dehoop,eenige boschreserve ter ontginning te verkrijgen.

De Residentie Bantam is, wat boschbeheer betreft, tot voor
kort nooit erg verwend geworden.
Behalve een tocht van MOLLIER naar Prinseneiland en talrijke
tochten van Dr S. H. KOORDERS, vond ik het bezoek van Boschwezen ambtenaren in Bantam voor 1900 alleen vermeld in het
werk„Leed enliefin Bantam" door R.A.VANSANDICK(1892)(30)
en wel in Hoofdstuk IV (De „hongersnood" en de „reliefworks").
Hieruit zij de volgende passage overgenomen:
„...Veepest en koortsepidemie maakten Lebak in 1880 nog interessanter. Men trof ze *)aan van alletakken van dienst, inspecteurs van het boschwezen..."
Van boschreserveeringen in de residentie Bantam wordt het
eerst melding gemaakt in het Verslag van den Dienst van het
*) D.w.z. ambtenaren op toura^e (J. F. K.).
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Boschwezen over 1910 (47), waarin medegedeeld wordt, dat voorstellen tot reserveering van nieuwe terreinen in de residentie
Bantam, met een geschatte uitgestrektheid van 213.000 ha, waren ingediend. 2)
In het Verslag over 1911 wordt medegedeeld, dat bedoelde
reserveeringsvoorstellen in bewerking waren.
In het verslag over 1912 staat hierover op pag. 1:
,,In de eerste plaats moge hier genoemd worden de residentie
Bantam, waar een aantal boschcomplexen, tot een gezamenlijke
uitgestrektheid van 26340 ha, ter instandhouding werd aangewezen. Hoewel in het betrekkelijk Staatsblad (1912 no 466) nog
slechts een gedeelte van de ter reserveering voorgestelde terreinen
kon worden opgenomen, is het vastleggen van een uitgestrekt
blijvend boschareaal in dit gewest, waar tot dusver geen in stand
te houden bosschen aanwezig waren, een feit van beteekenis."
In het Verslag over 1915 wordt vermeld, dat in de residentie Bantam ± 104000 ha in stand te houden bosch werd aangewezen.
In het Verslag over 1916 wordt geklaagd over de onwettige
ontginningen in Zuid Bantam, en wel in het bijzonder in Zuid
Lebak.
In het Verslag over 1918-1919 wordt melding gemaakt van
belangrijke uitgestrektheden niet in stand te houden wildhoutbosschen, die, in verband met de voedselvoorziening van Java, in
de residentie Bantam in 1919 aan de bevolking in ontginning
werden gegeven.
Het Verslag over 1929 deelt mede, dat 1 Januari het Bosehdistrict Bantam werd ingesteld.
In verband met de motiveering van uitbreidingsplannen werd
een stroomgebiedsonderzoek noodig geacht.
In 1929 kwamen voor den reehter 100 zaken ( = 489 personen)
wegens ontginning in in stand te houden bosschen.
Het Verslag over 1931 maakt melding van ernstige elandestiene ontginningen, voornamelijk in de residentie Bantam.
In het arehief van het boschdistriet Bantam was over de geschiedenis der boschreserveeringen voor 1929 bijna mets te vinden. Het is mogelijk, dat daarover nog een en ander begraven ligt
in het arehief van het Boschdistriet West-Preanger, waarvan
1 Januari 1929 het tegenwoordige boschdistriet Bantam werd af*) Uit Bijlage X I I blijkt, d a t op 31 December 1934 in de residentie
B a n t a m 139827 ha in stand te houden bosschen lagen, dus belangrijk
minder dan de in 1910 voorgestelde 213.000 ha (J. F . K.).
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gesplitst, hoewel alle op Bantam betrekking hebbende stukken in
1929 werden ovemedragen.
Uit eenige mondelinge mededeelingen van Dr H. TEN OEVER,
onder wiens beheer + 110000 ha boschreserve werd aangewezen,
mag opgemaakt worden, dat die aanwijzing niet zonder moeilijkheden is bereikt. De in de Inleiding van dit proefschrift veronderstelde opvatting der autoriteiten zal hieraan niet vreemd zijn geweest.
Gewezen moge o.a. hier worden op een passage uit het artikel
van H. T H . K A L (voormalig assistent-resident van Pandeglang)
in de Indische Gids 1915 I (p. 510-515) (48), getiteld: ,,lets over
Irrigatie, Landbouw en Visscherij in Bantam", waarin gezegd
wordt:
,,Het gesloten houden van deze landstreek door... zooveel mogelijk voor het boschwezen te reserveeren, staat een geleidelijke
ontwikkeling in den weg."
Over het tijdperk na 1929, waarin echter slechts ± 9000 ha
boschreserve kon worden aangewezen, zijn wij beter georienteerd.
Het vormen dezer boschreserves kostte een massa tijd en geduld. Vaak werd hierbij een (vermeend) grondgebrek der bevolking naar voren gebracht.
Dat echter van een grondgebrek niet of nauwelijks gesproken
kan worden, is wel duidelijk, indien men de buitengewoon dunne
bevolking in de hoemadistricten in aanmerking neemt, blijkende
uit onderstaand staatje, dat overgenomen is uit gegevens der
laatste volkstelling: (1930) (49).

District
Rangkasbitoeng . . . .
Paroengkoedjang . . .

Oppervlakte
in km 2

Aantal
inwoners

Aantal
inwoners p . km 2

525,14
671,22
661,73
1449,83
1652,62

91058
53258
43939
67518
33223

173
79
66
47
20

Bovendien moge de aandacht gevestigd worden op Bijlage XV,
waaruit blijkt, dat uit. 1934, behalve de hoemablokken en milikgronden, nog aan reserve landbouwgrond (na aftrek der voorgestelde boschreserveeringen) beschikbaar was:
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In het district Rangkasbitoeng
Lebak
J>
>>
)>
Paroengkoedjang
>>
>>
Tjilangkahan
>>
>>
,, „
„ Tjibalioeng

2461 ha
842
1489
8133
10606 ,,

>J

if

Totaal hoemadistricten

>>
>>
>>

23531 ha
rond 24000 ha!

Het komt mij voor, dat, na het beschouwen van deze getallen,
wel niemand zal willen beweren dat er in Zuid-Bantam grondgebrek dreigt.
Integendeel. Juist het t e v e e l aan grond, waardoor de intensiveeringsprikkel, enkele gunstige uitzonderingen daargelaten,
ontbreekt, is de oorzaak van het kwaad, hoe paradoxaal dit ook
moge klinken.
Ter vergelijking moge dienen het volgende staatje, waarvan de
gegevens ontleend zijn aan het Indiseh Verslag van 1931 (50):
Bevolkingsdichtheidperk m 2opult.
Gewest

Bantam....
Rembang..
Ponorogo..
Bodjonegoro

„

1930

1920

1905

1900

1890

1880

1870

127
318
234
272
253

111
295
208
226
228

113
302
143

102
335
141

76
316
115

75
240
118
169*)
143

86
?

l

l

l

228 )

209 )

184 )

205

205

175

•

121
?

Met opzet zijn hier als vergelijkings-object niet de dichtstbevolkte gewesten 2) gekozen, maar gewesten met over het algemeenslechtengrond en uitgestrekte djatibosschen, waar echter
dehoema-ofladangbouw (bijna) nietmeervoorkomt,enwaarjuist
daarom de bevolking veel dichter is (minstens 2 x zoo dicht!).
1

) Ponorogo en Madioen te zamen.
) Tot de diehtst bevolkte gewesten op J a v a behooren Bagelen en
Kedoe, beide in de Provincie Midden-Java. De ontwikkeling der bevolking blijkt uit onderstaand staatje, overgenomen uit het Indiseh
Verslag van 1931:
2

Bevolkings dichtheid per km 2 op ult.
Gewest
1930

1920

1905

1900

1890

1880

1870

Bagelen

543

533

524

540

471

456

?

Kedoe .

JL. JL.. 1

425

403

399

373

350

315
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Over het algemeen lean gezegd worden, dat in de residentie
Bantam de boschreserveering haar eindstadium bereikt heeft, op
enkele aanvullingen en wijzigingen na. Al mag dan ook de op 31
December 1934 aanwezige oppervlakte van 139827 ha op het
eerste gezicht een formidabele oppervlakte schijnen, relatief is
deze oppervlakte zeer gering te noemen. Duidelijker dan door cijfers, blijkt dit bij beschouwing van de alsBijlage XVI opgenomen
kaart, waarop de boschreserves staan aangegeven.
De moeilijkheden, die men bij de reserveering en afbakening
gehad heeft, blijken ten duidelijkste uit het grensverloop en de
samenstelling der boschreserves.
Dit grensverloop is vaak buitengewoon grillig, met lange tongen en vele enclaves. De kroon spant hierin de boschreserve Goenoeng Kendeng in de districten Paroengkoedjang en Tjilangkahan, die als het ware bezaaid is met enclaves, waarin kampongs
en bevolkingsgronden gelegen zijn. De bewoners daarvan leveren
vrijwel het grootste contingent der clandestiene grondontginners
in de boschreserves. Als resultaat daarvan bestaat biina de geheele boschreserve uit struiken. Alleen een ruilverkaveling,
gecombineerd met een bevolkingsverplaatsing, kan hier uitkomst brengen.
Een dergelijk beeld vertoonen de eveneens in het lagere bergland gelegen boschreserves Goenoeng-Peungasaman, Pasir Koletjer, Goenoeng Poegoer, Goenoeng Tjab6, benevens de grensstrooken van het Sanggaboewana complex. Bij deze opsomming
bepalen wij ons tot de boschreserves van de hoemadistricten,
waarmee niet gezegd bedoelt te worden, dat de toestand der overige boschreserves zoo rooskleurig is.
Het lengteprofiel der grenslijnen vertoont vaak zulke enorme
stijgingen en dalingen, dat het aanleggen van een behoorlijk
grenspad daar practisch onmogelijk is. Ook dit bewijst al, welk
een strijd het gekost heeft, de bestaande matige reserveering te
verkrijgen.
En het bewaken van deze reserve is een buitengewoon zware
taak voor het boschpolitie personeel!

In Bijlage X I zijn de in de Residentie Bantam op 31 December
1934aanwezige boschreserves opgenomen, in chronologische volgorde van hun Eerste Aanwijzings Besluiten.
Van de op uit. 1934aanwezige 139827 ha waren aangewezen in:
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1912
1915
1921
1927
1931
1934
Djati

15962 ha
110546
88
4221
7090
1896
24

Zooals in de hiernavolgende hoofdstukken nader zal worden
besproken, werd bij het intensiever boschbeheer der laatste jaren
geconstateerd, dat bij diverse boschreserves overlappingen door
hoemablokken (volgens de grensomschrijving daarvan in het Besluit van den resident van Bantam) voorkwamen. Niettegenstaande de duidelijke documenteering door de grensbescheiden
der boschreserves, bleef deze toch zoo eenvoudige zaak lang sleepende (tot November 1933, toen Gouverneur SCHNITZLER de
kwestie besliste), ja, er werd zelfs officieel aan de waarde der
grensbescheiden der boschreserves getwijfeld.
Teekenend b.v. is, wat resident PUTMAN CRAMER in zijn Memorie van Overgave (24 Februari 1931) hieromtrent schrijft:
,,Bij de behandeling van de voorstellen tot uitbreiding van de
boschreserves behoort de uiterste voorzichtigheid door het B.B.
in acht genomen te worden. Door mij is voorgeschreven, dat bij
dergelijke voorstellen niet alleen de assistent wedana, doch ook
de wedana en de betrokken assistent resident de grenzen, in
tegenwoordigheid van de betrokken bevolking..., geheel afloopen,
en de bezwaren ter plaatse aanhooren en nagaan. Het is vroeger
meermalen voorgekomen, dat de processen verbaal van onderzoek
van de grensprojecten over boschreserves den assistent wedana
door den betrokken boschopzichter voor accoord bevinding, onder voorwending, dat de bevolking hiertegen geen bezwaren had,
ter teekening werden voorgelegd en ook klakkeloos door den assistent wedana werden geteekend. Later bleek,dat debevolking of
in het geheel niet was gehoord, 6f de geheele toedracht absoluut
niet begrepen had."
In de Memorie van Overgave van resident H. L. C. B. VAN
VLEUTEN (2 Mei 1916) en in die van resident B. L. VAN B I J L E VELT (2 Maart 1918), onder wier bestuur de meeste boschreserves
werden aangewezen, staat niets over moeilijkheden in verband
met boschreserveeringen vermeld.
Opgemerkt moge worden, dat bij de definitieve grensregeling
in de hoemadistricten over het algemeen nog flinke strooken van
de reeds aangewezen boschreserve werden afgeschreven.
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HOOFDSTUK VIII

KLACHTEN OVER DEN HOEMABOUW. INSTELLING
DER HOEMACOMMISSIE (1931). WERKZAAMHEID DIER
COMMISSIE
In Hoofdstuk VII werden reeds eenige algemeene klachten
over de clandestiene ontginningen in de residentie Bantam, zoowel in bosehreserves als in het Vrij Landsdomein, aangehaald.
Het meest pessimistisch hierin was Resident THIEME in zijn
Memorie van Overgave (Juni 1920),waarinhij hetgewenscht achtte, de bosehpolitie te versterken, met het oog op de uitgestrekte
bosehreserves en de lust tot den hoemabouw der Bantammers.
Ondanks de reusachtige voor haar gereserveerde uitgestrektheid,
beweerde de bevolking nog niet genoeg te hebben, zoodat de erfpaehtsuitgifte daardoor werd belemmerd. Z.H.E.G. achtte dan
ook den hoemabouw de hinderpaal voor den vooruitgang der
residentie Bantam. Hij betreurde het eehter, dat het Boschwezen
de grenzen der reserves niet met juistheid kon aangeven.
Bij brief van den len Gouvernements Seeretaris van 29 September 1920 no 3054/III A.I. werd den Directeur van Landbouw,
Nijverheid enHandelverzoehtomopmerkingenen beschouwingen
over bovenbedoelde Memorie van Overgave.
Het antwoord aan den Gouverneur-Generaal van 27 Jan. 1921
no 112/BW, luidt in 't kort aldus:
Het uittreksel der Memorie van Overgave werd door den
Hoofdinspecteur, Chef v/d Dienst v/h Boschwezen in handen gesteld van den houtvester van West Preanger, die bij schrijven van
11 Nov. 1920 no 1692/143 accoord ging met de meening van den
afgetreden Resident, dat de hoemabouw de hinderpaal voor vooruitgang in Bantam was. Uitbreiding van het wegennet achtte hij
een goed middel, maximum straffen bij onwettige uitbreiding van
hoemabouw waren z.i. als volksopvoeding zeer aan te bevelen,
daar de bosschen in den laatsten tiid door clandestiene ontginningen sterk waren aangetast. Het boschbeheer was in die richting actief geweest, helaas niet altijd met succes.Gewezen werd
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op het feit dat de in stand te houden bosschen in de residentie
Bantam 127000 ha en de niet in stand te houden bosschen aldaar
128000 ha besloegen.
De Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel onderschreef 's houtvesters meening, dat de hoemabouw de hinderpaal
was voor Bantam's vooruitgang, hoewel dank zij het hoemareglement wel eenige verbetering merkbaar was. Eveneens ging hij
accoord met 's houtvesters inzichten omtrent wegenaanleg en
maximum straffen bij onwettige ontginningen.
Hij gaf daarom Z.E. in overweging, den Resident van Bantam
te verzoeken in die richting het noodige te verrichten, waarbij er
op gewezen zou kunnen worden, dat de wildhoutbosschen voornamelijk in het belang der bevolking zelve in stand gehouden
moeten worden.
Plotselinge vermeerdering van het aantal boschpolitie beambten kwam den Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel
nutteloos voor, indien niet tevens het toezichthoudend personeel
vermeerderd werd, wat toen nog niet mogelijk was. De aandacht
zou echter hierop gevestigd blijven.
Naar aanleiding van 's Residents opmerking, dat het Boschwezen geen kans scheen te zien om de boschreserves met juistheid
aan te wijzen, deelde de Directeur van Landbouw, Nijverheid en
Handel mede, dat sinds 3 jaren een hoofdopziener van het Boschwezen in Bantam was geplaatst speciaal voor het markeeren
der grenzen. Op bespoediging van dezen arbeid was reeds aangedrongen.
De nieuwe Resident van Bantam berichtte den Gouverneur
Generaal bij schrijven van 13April 1921no 1157/32,dat hij ziehkon
vereenigen met boven weergegeven beschouwingen en het advies
van den Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel. Hij zou
echter niet uit het oog willen verliezen, dat de hoemabouwende
bevolking in Zuid Bantam bestaat uit nomaden, die niet gewend
zijn aan geordende toestanden, en die daarvoor ook niets voelen,
zoodat hij van een uitbreiding van het wegennet minder heil verwachtte dan van strenge straffen op onwettige uitbreiding van
den hoemabouw.
In 1922 werden door de Veldpolitie 3000 clandestiene ontginners voor het Landgerecht gebracht en tot vrij zware straffen
veroordeeld, terwijl als bijkomende straf de te velde staande aanplant vernield werd.
De volgende jaren hoorde men weinig van clandestiene ontginningen. In 1926 en 1927 echter werden totaal 1200 menschen
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tot straffen van 1-3 maanden hechtenis veroordeeld.
Het aantal clandestiene boschontginningen in de residentie
Bantam wasdelaatstejaren noghoog.In 1934werd in het boschdistrict Bantam (d.i. dus de residentie Bantam en de aangrenzende deelen der residentie Buitenzorg en Batavia) niet minder
dan 800 ha boschreserve clandestien ontgonnen. (Dr J. H. B E C KING. De ontwikkeling van den Dienst der Wildhoutbosschen op
Java gedurende delaatste 5jaren.Tectona 1935p. 344-433) (51).
Men vergete echter niet, dat door het minder extensieve boschbeheerderlaatstejaren,zeerzekerminderontginningen onontdekt
bleven.

Zooals reeds eerder werd vermeld, werd 1 Januari 1929 het
boschdistriet Bantam afgesplitst van het toenmalige boschdistrict West Preanger. De nieuw optredende beheerder kreeg daardoor gelegenheid, het beheer minder extensief te maken.
In November 1929 braeht deze Opperhoutvester een rapport
nit over den bebossehingstoestand van den bovenloop der Tji
Berang, 2) een rechterzijrivier der Tji Oedjoeng, die zich bij
Rangkasbetoeng met de Tji Oedjoeng vereenigt.
Naast de wenschelijkheid om in den bovenloop van deze rivier
± 2500 ha bij den boschreserve in te lijven, werd er de aandacht
op gevestigd, dat hier diverse hoemablokken over deG.Bongkok
reserve heenlagen.
Het Dienstvakhoofd ging in hoofdzaak met dit rapport accoord.
De Opperhoutvester van Bantam wees er echter op, dat zijn
rapport slechts betrekking had op een klein deel van het Tji
Oedjoeng stroomgebied. 2)
*) De Tji Berang was vanouds een beruchte bandjirrivier. R. A. VAN
SAHDICK zegt hierover in zijn reeds meer aangehaald werk: ,,Leed en lief
in B a n t a m " (30) o.a. het volgende:
,,Men behoeft, in den West Moesson de Tji Berang maar eens te gaan
zien... om te ontdekken d a t er steenen meegevoerd worden van 3 m 3
inhoud. Let men er nog op, d a t het hooge water in dit gedeelte der rivier
Tji Berang zeer plotseling k o m t opzetten, als een ware banjir..."
K o r t voor den dood van den uit de ,,Max H a v e l a a r " bekenden oud
Regent van Lebak, R. A. K A B T A N A T A NAGARA (1879), t r a d een hevige
bandjir van de Tji Oedjoeng op. De oude regent liet zich in een draagstoel herwaarts transporteeren en wist door zijn toovermacht den bandjir
te doen ophouden (J. F . K.).
2
) De Tji Oedjoeng bevloeiing is van zeer groot belang, hetgeen moge
blijken uit het onder volgende uit een door den Hoofdingenieur H I L G B N
(1925) samengestelde Nota, die overgenomen is in de Memorie van Over104

De Provinciale Landbouw Voorlichtingsdienst was inmiddels
begonnen een onderzoek in te stellen naar de wijze, waarop verbetering gebracht zou kunnen worden in de hoemacultuur, zooals
die toen (in 1930) bedreven werd. Hiermede was belast de landbouw-consulent Ir E. E. VAN M E U R S .
Ter bespreking van dat onderzoek werd 4 Februari 1931 in de
kaboepaten te Rangkasbitoeng een vergadering gehouden onder
voorzitterschap van den Resident van Bantam, waarop aanwezig
waren: de Regenten van Lebak en Pandeglang, 2 Ingenieurs der
Bantamwerken, de Opperhoutvester van Bantam W. C. R.
SCHNEPPER en Ir E. E. VAN M E U R S .

De vergadering kwam na eenige diseussie tot de conclusie, dat
de hoemacultuur zooals die thans gedreven wordt, nadeelig is.
Door Ir VAN MEURS waseen werkplan opgesteld ter beantwoording der volgende vragen:
a. hoeveel gronden zullen bij de boschreserve gevoegd moeten worden?
6. hoeveel gronden zijn geschikt voor den Landbouw?
c. hoeveel is er al uitgegeven in milik?
d. hoe is schadeloosstelling voor de in te lijven gronden mogelijk?
6. de grootte van het grondbezit in verband met eventueele
intensiveeringsmaatregelen ?
Dit werkplan, getiteld: ,,Gezamenlijk werkplan voor hoemablok-onderzoek in de residentie Bantam, door de ambtenaren
van Landbouwvoorliehtingsdienst, Irrigatie, Boschwezen en
Binnenlandsch Bestuur", omvat het volgende:
De wensehelijkheid wordt uitgesproken, aan het systeem der
hoemablokken zoo snel mogelijk een einde te maken.
Een gezamenlijk onderzoek zal daarom worden ingesteld naar
de volgende punten:
1. hoeveel van ieder hoemablok afzonderlijk moet tot de boschreserve worden verklaard dan wel bij de bestaande boschreserve
worden ingelijfd?
gave van resident J . C. B E D D I N G (24 Maart 1925): ...„De stand der nog
in voile uitvoering zijnde irrigatie werken is reeds van dien aard, d a t
momenteel het Tji Oedjoengwater op den linkeroever dezer rivier k a n
verstrekt worden... over eene oppervlakte van rond 24.000 bouws. Voegt
men hierbij de 7000bouws, die Tji Banten- en Tji Waka-water ontvangen,..
zoo k o m t men tot een totaal van 31.000 bouws...
Wanneer de Tji Oedjoeng werken geheel voltooid zullen zijn,... zal het
technisch bevloeide gebied nog met 10.000 bouws op den linkeroever en
eveneens 10.000 bouws op den rechteroever worden uitgebreid en alsdan
bedragen 51.000 bouws."
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2. hoeveel voor landbouw geschikte gronden vallen binnen de
hoemablokken.
3. hoe zijn de de bevloeiingsmogelijkheden binnen de administratieve eenheid (desa of onderdistrict).
4. welke schadeloosstelling moet bij in te lijven gebieden gegeven worden voor:
a. milik gronden
b. hoemablokgronden
c. andere gronden (Vrij Lands Domein)
5. hoeveel is van ieder hoemablok reeds milik.
6. hoe staat het met de mogelijkheid van intensiveering van
den hoemabouw, daar hiermede nauw samenhangt de grootte
der voor de bevolking te reserveeren gronden.
Het onderzoek zal hoemabloksgewijs geschieden, echter zullen
de op te stellen verslagen afgeronde stroomgebieden behandelen.
De urgentie en volgorde der onderzoekingen zal door de Irrig a t e beoordeeld en vastgesteld worden, zoodat de irrigatiebelangen der benedenlanden de volgorde bepalen waarin gewerkt
zal worden.
De Irrigatie zal de bevloeiingsmogelijkheid van de hoemablokken binnen het onderhavige stroomgebied beoordeelen. (punt 3)
Het Boschwezen zal de noodzakelijkheid van bosehreserveering (punt 1) onderzoeken.
De Landbouwvoorlichtingsdienst zal de beide punten 2 en 6
in oogenschouw nemen.
De schadeloosstellingen zullen in overleg met de hoogere
Bestuursambtenaren vastgesteld worden.
Sehadeloosstellingen zullen zooveel mogelijk geschieden in
g r o n d , zoo mogelijk sawah's. Voor omzetting tot sawah komen
in de eerste plaats in aanmerking de hoemablokgronden; in de
tweede plaats kunnen daarvoor deelen der boschreserve worden
afoestaan.
Naast de schadeloosstelling in grond is ook vergoeding in geld
en kostelooze houtverstrekking voor nieuwe woningen mogelijk.
Vruchtboomen kunnen door den Proeftuin te Pasar Minggoe
(tusschen Buitenzorg en Batavia) geleverd worden.
Het B.B. zal de gegevens omtrent punt 5 verstrekken.
De voordeelen dezer grondpolitiek zijn duidelijk:
a. betere boschreserveeringstoestand, met als gevolg daarvan
betere en grootere irrigatiemogelijkheid.
6. bevolkingsconcentratie en beeindiging van haar half nomadische levenswijze.
De verkregen gegevens zullen tot een gemeenschappelijk ver106

slag verwerkt, en daaruit de conclusies worden opgesteld.
Het verslag zal door de hoogere autoriteiten goedgekeurd moeten worden, waarna met de uitvoering een begin gemaakt zal
kunnen worden."
Naar meening van den Sectieingenieur der Bantamwerken
werd in dit werkplan in te sterke mate in uitzicht gesteld, dat de
voor reboisatie noodige gronden zouden worden ingeruild tegen
sawah's, waarin hij het gevaar zag van opwekken van onvervulbare verwachtingen. Naar zijn meening zouden voor het Tji Oedjoeng gebied de werkzaamheden der commissie zich in de eerste
plaats moeten richten op vermeerdering der debieten bij Pamarajan, de plaats waar de aftap der Tji Oedjoeng-bevloeiing isgelegen. Bovendien zou sawahaanleg in het bovenstroomgebied
meer water kunnen kosten dan dereboisatie oplevert, waarom tot
sawahaanleg in het boven stroomgebied der Tji Oedjoeng slechts
in de allerlaatste plaats en in geringe mate zou mogen worden
overgegaan.
De Opperhoutvester van Bantam wees erop, dat sawahaanleg
het belangrijkste middel is om de bevolking schadeloos te stellen.
Indien geen water gemist kon worden voor de omzetting van
droge gronden in sawah's, zou zelfs niet met het Tji Oedjoeng
onderzoek begonnen kunnen worden, daar dan a priori verbetering van den toestand onmogelijk zou zijn.
Het werkplan werd daarna door de vergadering aangenomen.
Den 16en April 1931 op een vergadering te Batavia, waarby
tegenwoordig waren:
de Gouverneur van West Java,
de fg. Inspecteur van den Provincialen Landbouw voorlichtingsdienst,
de Inspecteur van den Dienst der Wildhoutbossehen van West
Java,
de Opperhoutvester van Bantam en
de Referendaris le klasse van het Gouverneurskantoor,
werd door den Gouverneur toegezegd, een commissie te benoemen,bestaande uit vertegenwoordigers van B.B.,Irrigatie, Landbouwvoorlichtingsdienst en Boschwezen, om s t r o o m g e b i e d sgewijs het opheffen van hoemablokken te behandelen.
Wat de richtlijnen dier commissie betrof stelde de Gouverneur
zich voor, dat zij telkens in overweging zou moeten nemen:
a. sawah's te verstrekken voor zoover zulks doenlijk was.
6. elken hoemabouwer zoo mogelijk een klein ,,blok" te geven,
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waarvan jaarlijks een deel bebouwd zou worden, waardoor weer
tot het tipar heuleut stelsel zou worden overgegaan.
Bij Besluit van den Gouverneur van West Java van 22 Juli
1931 no B 39/14/22 (gewijzigd bij Besluit van 16 November 1931
no B 39/23/22) werd dan ook de H o e m a c o m m i s s i e ingesteld.
Dit Besluit luidde verkort aldus:
Overwegende dat het wenschelijk is om:
1. in verband met de van de zijde van Bosehwezen en Irrigatie
geuite klachten omtrent bosehdevastatie in Zuid Bantam.
2. alsmede in verband met de...sedert uitgevoerde plannen om
door de bevolkingerfelijk individueele bezitsrechten tedoen vestigen op gronden, gelegen binnen de ...hoemablokken, een commissoriaal onderzoek inte doenstellennaardemogelijkheid totopheffing der in de residentie Bantam voorkomende hoemacultuur;
Wordt besloten:
een commissie aan te wijzen, teneinde (volgens het bij het Besluit behoorende werkplan) het voorbedoelde onderzoek in de
residentie Bantam in te stellen.
Tot leden der commissie werden benoemd deRegenten van Lebak en Pandeglang, de Sectie Ingenieur der Bantamwerken, de
Opperhoutvester van Bantam en de Landbouwconsulent van
Bantam.
Het werkplan der Hoemacommissie was gelijkluidend aan het
op 4 Februari 1931 te Rangkasbitoeng aangenomen Ontwerp
Werkplan. *)
Zooals uit het vervolg van dit Hoofdstuk zal blijken, heeft de
arbeidderHoemacommissiegeenpractischeresultaten opgeleverd.
Hoewel zij,blijkens haar werkplan (punt 6),wel een onderzoek
wilde instellen naar de mogelijkheid en de wijze van intensiveering van den hoemabouw, bepaalde zijzichalspoedigtot het streven naar een o p h e f f i n g d e r h o e m a b l o k k e n , een zuiver
a g r a r i s c h r e c h t e l i j k e maatregel, en stelde zij zich voor, dat
daardoor, a.h.w. a u t o m a t i s c h , het l a n d b o u w s y s t e e m zich
zou wijzigen.
Bovendien was deze ambtelijke Commissie, met hoeveel ambitie zij haar taak ook heeft aangepakt, uit den aard der zaak
niet voorzien van de, voor het moeilijke en langdurige onderzoek
naar de intensiveeringsmogelijkheden van den wissel- ladang- of
*) Zie pag. 105, 106 van dit proefschrift.
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hoemabouw benoodigde middelen. De Landbouwvoorlichtingsdienst als zoodanig had een dergelijk onderzoek moeten entameeren. Hierop zal in de Hoofdstukken X en XI nader worden
teruggekomen.

De Gouverneur van West Java toonde zich bereid, mede te
werken tot het verkrijgen van een gezonden toestand op 5t gebied
der boschreserveering. Bij zijn, aan den Hoofdinspecteur van het
Boschwezen gericht, schrijven van 18 October 1930 no A5/20/12
bood hij een, uit dejaarverslagen der in West Java gelegen boschdistricten over 1929 geput, resume aan van klachten van Boschwezenzijde betreffende clandestiene ontginningen, dat hij zich
voorstelde op de eerstkomende Residenten Conferentie te bespreken. *)
Het Hoofd van den Dienst der Wildhoutbosschen stelde ter
voorlezing op deze conferentie een Nota op, waarvan enkele punten gereleveerd worden.
Met voldoening werd in deze Nota vermeld, dat, dank zij
de medewerking van den Gouverneur, de regeling der ontginningen naar wensch ging.
In deze Nota werden eenige middelen in overweging gegeven
tot tegengang van clandestiene ontginningen in:
1. in stand te houden bosschen
2. terreinen, buiten de in stand te houden bosschen gelegen,
maar binnen het bij Besluit van den Directeur van Landbouw
van 10 September 1930 no 8505/B aangewezen gebied. 2)
3. terreinen noch tot de onder 1,noch tot de onder 2genoemde
soort behoorende. Hiervan zijn de door de Irrigatie bevloeide
of nog te bevloeien terreinen van het meeste belang.
Eenige voorbeelden van ontginningen in boschreserves in de
residentie Bantam werden eveneens in deze Nota genoemd:
a. 80 bouw clandestiene ontginning in een boschreserve nabij de
districts hoofdplaats Goenoeng Kentjana; 1/3 der ontginners
werd vrijgesproken!
b. 150bouw clandestiene ontginning in de boschreserve G. Peungasaman, district Tjibalioeng, waarbij de grensheuvels werden
vernietigd.
1

) Dit geschiedde 19 Maart 1931 (J. F . K.).
) Dit is het gebied, waarbinnen bij ontginningsaanvragen het advies
van den betrokken Hoschbeheerder moet worden gevraagd.
2
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c. 30 bouw clandestiene ontginning in de aan elkaar grenzende
bosehreserves G. Peungasaman en G. Kendeng, in het onderdistrict Moendjoel.
Ter voorkoming hiervan werd o.a. verzocht om:
1. nog meer steun door de Veldpolitie te doen verleenen.
2. den djaro's x) op te dragen, op de districtseonferenties, bij de
onderdistrictshoofden en bij de boschpolitiebeambten geregeld
rapport uit te brengen over clandestiene ontginningen.
3. de desapolitie op te dragen, de bosehpolitie op haar verzoek te
vereezellen.
4. intrekking van die Besluiten van den Resident van Bantam,
die binnen de boschreserve hoemablokken aanwezen.
Intussehen toog de Hoemaeommissie aan het werk. Als eerste
object koos zij het bovenstroomgebied der Tji Berang, daar hierover reeds een rapport bestond van 1929, door den Opperhoutvester van Bantam.
Het Tji Berang rapport der Hoemaeommissie bestond uit de
volgende hoofdstukken:
1. a. Uiteenzetting van den achteruitgang der minimum debieten
van de Tji Oedjoeng bij Pamarajan, zulks aan dehand van
meetgegegevens der Irrigatie.
6. Bespreking van eenige sawahmogelijkheden in het boven
Tji Beranggebied (beide samengesteld door den Sectieingenieur der Bantamwerken).
2. Over de waarde die de bevolking hecht aan sawahs (samengesteld door den Regent van Lebak).
3. Landbouweconomische beschrijving van het bovenTji Beranggebied. (Samengesteld door den Landbouwconsulent van
Bantam).
4. Aantooning der noodzakelijkheid om bepaalde terreinen in te
lijven bij de Boschreserve (samengesteld door den Opperhoutvester van Bantam).
5. Conclusies der Commissie.
De commissie stelde hierin voor,debevolkingvanhetintelijven
gebied te verplaatsen naar nieuw aan te leggen sawah's ± 10 km
Noordelijker.
Het Hoofd van den Dienst der Wildhoutbosschen op Java en
Madoera ging bij schrijven van 14 Jan. 1932 no 6938/80 accoord
*) Djaro = dorpshoofd in Bantam (J. F . K.).
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met het r6sum6 van het Tji Berang Rapport en zegde een bijdragein de kosten voor sawahaanleg (als bedoeld in de conelusies der
commissie) toe, van hoogstens f 15,—voor iedere ha hierdoor bij
de boschreserve te voegen voormalige bevolkingsontginning.
Het Hoofd van den Provineialen Landbouw voorlichtingsdienst
daarentegen achtte de voorstellen der Hoemacommissie onaanvaardbaar. 1) De aehteruitgang der Tji Oedjoeng debieten viel
z.i. uit de geproduceerde cijfers niet te bewijzen, terwijl bovendien niets vaststond over de mate der bovenstroomsche ontbossching. Bovendien was suppletie der Tji Oedjoeng mogelijk uit
een andere groote rivier (de Tji Lemer), zoodat z.i. het voornaamste motief der commissoriale voorstellen (d.w.z. de aehteruitgang
der Tji Oedjoeng debieten) zou komen te vervallen.
De thans geoecupeerde gronden waren z.i. geschikt voor landbouw, aangezien daarop landbouw werd gedreven met bevredigende produeties.
Zijn advies was daarom, rekening houdende met het reeds bezeten erfelijk individueel bezit, zooveelgrond uit te geven, dat bij
10 jarigen omloop 2) de bevolking daarvan kon leven, en haar
verder op haar eigen terrein vrij te laten.
De Gouverneur van West Java gaf van zijn standpunt tegenover het rapport blijk in het schrijven van 2September 1932 no
B 39/25/8.
Z.H.E.G. achtte de beide praemissen, waarvan decommissie uitging:
1. schrikbarende aehteruitgang der Tji Oedjoeng debieten als gevolg der toenemende ontwouding,
2. ongeschiktheid der hoemagronden voor den inheemschen
landbouw,
niet bewezen en zelfs voor tegenspraak vatbaar. De conclusie, om
die hoematerreinen zooveel mogelijk bij de boschreserven in te
Hjven, was z.i. in hare algemeenheid evenmin te aanvaarden,
zoodat de verstrekkende verhuizings-voorstellen niet konden
worden overgenomen.
Evenmin konden gelden gevoteerd worden voor nader onderzoek van bevloeiings-mogelijkheden van enkele complexen in het
boven Tji Berang gebied.
l

) Schrijven 10 Aug. 1932, no 4334/831.
) De 10-jsrige omloop was aangenomen om regeneratie van den grond
mogelijk te maken, zoodat het geen roofbouw, m a a r extensieve landbouw
zou zijn.
8

Ill

Het kwam den Gouverneur voor, dat de aangewezen werkwijze, om tot een positief resultaat te geraken, zou zijn, datplaatselijk door het B.B., in overleg met Bosehwezen en Provinciale
Landbouw Voorlichtingsdienst, getraeht zou worden, de begrenzing van boschreserve en hoemablokken door afronding en inlijving van steile hellingen te verbeteren, voorzoover dit met het
oog op de bevolkingsbelangen mogelijk zou blijken.
Aan dezen partieelen arbeid zou dan wellicht in de toekomst
een verder en drastisch ingrijpen moeten aansluiten, indien dan
onomstootelijk zou zijn vast te stellen, dat de belangen der beneden streken zulks onvoorwaardelijk eischten.
Bij schrijven van 14 November 1932 no 4334/831 (aan den
Gouverneur van West Java) verdedigde de Hoema Commissie
zich tegen deze tegen haar Tji Berang rapport geopperde bezwaren.
Zij wees er op, dat uit den eonsiderans van het Hoemacommissie Besluit h.i. bleek, dat de Gouverneur de juistheid der
klaehten van Bosehwezen en Irrigatie erkende. *)
Blijkens haar werkplan werd zij in 't leven geroepen om tot een
oordeelkundig bodemgebruik en bodemverdeeling te geraken; zij
had niet tot taak de juistheid der bovengenoemde klaehten te
bewijzen.
De praemisse, waarvan zij uitging, wasinderdaad de achteruitgang der Tji Oedjoeng debieten als gevolg der toenemende ontwouding.
Inderdaad aehtte de tegenwoordige Seetie Ingenieur der Bantam Werken de debietvermindering niet uit degegevens bewezen,
hoewel hij volkomen overtuigd was van den funesten invloed die
ontwouding op rivierdebieten kan hebben.
De Commissie zag zich derhalve thans geplaatst voor twee uiteenloopende meeningen ten aanzien van de waarde der geproduceerde debietcijfers, waardoor vruchtbare verderen arbeid h.i.
slechts mogelijk kon zijn, wanneer met de betrekking tot de
grondslagen waarvan werd uitgegaan, geen verschil van meening
meer kon bestaan.
Zij verzocht daarom een uitspraak uit te lokken over de volgende vragen:
1. Te beantwoorden door het Hoofd der Irrigatiewerken in Bantarn en Batavia.
a. bestaat er vrees, dat de debieten der riviereninBantam achteruitgaan tengevolge van plaats hebbende ontwoudingen?
*) Zie biz. 108 van dit gesehrift.
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6. bestaat in het bijzonder deze vrees voor de Tji Oedjoeng?
2. Te beantwoorden door het Hoofd van den Dienst der Wildhoutbosschen op Java en Madoera.
a. is de aanname van het algemeen erkende verband tusschen
debietsvermindering en ontwouding op de Tji Oedjoeng toepasselijk?
b. is inlijving bij de boschreserve van Tji Berang gronden (als
voorgesteld in het rapport) voor een regelmatige en juiste
watervoorziening der Tji Oedjoeng gewenscht?
De ongeschiktheid der voor inlijving voorgestelde gronden
voor den landbouw was verder niet haar uitgangspunt geweest,
maar was haar in f e i t e gebleken bij het plaatselijk onderzoek.
Van een partieele regeling als door den Gouverneur voorgesteld, verwachtte de Commissie geen practisch resultaat.
Zij aarzelde dan ook niet, diep in het volksbestaan ingrijpende
verbeteringsmiddelen voor te stellen, welke geen direct financieel voordeel zullen afwerpen, maar die toch op den duur voordeelig zullen blijken te zijn.
Directe rentabiliteit der aan te leggen sawah's stond niet voorop en kon ook niet voorop staan, aangezien de beveiliging der sawah's benedenstrooms op het spel stond. De Commissie was er
van overtuigd, dat denieuwesawah's rendabel zouden zijn, zij het
danooknietindenengenzin, waarindeGouverneur dat verlangde.
Ook de Commissieleden waren er van overtuigd, dat de voorstellen slechts uitgevoerd zouden mogen worden, indien andere
belangen dat zouden toelaten.
De Commissie verzocht daarom:
1. de voorstellen niet principeel te verwerpen, voordat de Leiding
van den Landbouwvoorlichtingsdienst, het Boschwezen en de
Irrigatie, alsmede de Resident van Bantam hierovergehoord
zouden zijn.
2. een onderzoek te mogen instellen naar de mogelijkheid van
sawahaanleg uit de Tjilaki, bij de onderdistrietshoofdplaats
Moentjang.
3. haar standpunt tegenover de leiders der sub 1 genoemde
diensten mondeling te mogen toelichten.
Ook tegen het reeds besproken schrijven van het Hoofd van
den Provincialen Landbouwvoorlichtingsdienst werd door de
Hoemacommissie stelling genomen.
Zij wees er wederom op,dat het h.i. gemotiveerd is op zich zelf
onrendabele bevloeiingswerken aan te leggen, indien hierdoor de
debieten konden worden beveiligd of verhoogd. Het was ondoenlijk deze indirecte voordeelen in cijfers uit te drukken.
8
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Zij betoogde nogmaals, dat het bedoelde gebied bij voortzetting van de huidige landbouwmethode ten doode opgesehreven
was, en sawah aanleg het eenige intensiveeringsniiddel.
Wat betreft de aanname (door het Hoofd van den Provincialen
Landbouwvoorlichtingsdienst) van een 10 jarigen omloop, wees
zij er op, dat die nergens werd aangetroffen. Denormale omloop
was in dit gebied 4 tot 5 jaar. Bovendien was ruime grondverstrekking geen afdoende oplossing. Ook dan zou men bij toename
der bevolking over eenige decennia weer voor grondgebrek komen
te staan.
Bovendien dacht de Commissie zich ruime schadeloosstellingen
voor alles wat bij de boschreserve ingelijfd zou worden.
In verband met het meeningsverschil over de waarde der debietcijfers, achtte de Commissie een uitspraak van het Hoofd der
Irrigatiewerken in Bantam en Batavia omtrent de wenschelijkheid van bosehreserveering, in verband met vrees voor debietsvermindering, noodig.
Zou men dat verband eerst willen gaan bewijzen, dan zou men
eerst over tientallen jaren met de uitbreiding der boschreserves
in het Tji Berang gebied kunnen beginnen. Tegen dit standpunt
meende de Commissie ernstig te moeten waarschuwen.
De bedoelde suppletie uit de Tji Lemer was bovendien gering,
en zou minstens f 100.000 kosten.
De Commissie stipuleerde, dat juist een principieele uitspraak
in zake de door haar voorgestane grondpolitiek van zoo groot gewieht was, omdat daardoor zeer veel onnoodig werk vermeden
zou kunnen worden.
Bij een bespreking te Batavia, den lien Januari 1933,zette de
Hoemacommissie nogmaals haar standpunt uiteen.
Het resultaat dezer bespreking moge blijken uit den brief van
den Gouverneur van West Java van 12Januari 1933no B 39/2/5:
De Gouverneur begon met voorop te stellen,datweldegelijk het
causaal verband erkend werd tusschen brondebieten en den bebosschingstoestand bovenstrooms.
De bezwaren tegen het Tji Berang rapport waren dan ook, dat
niet zonder meer de stalling was te aanvaarden: dat de boschdevastatie inhet Tji Berang stroomgebied van zoodanigen invloed
zou zijn op de Tji Oedjoeng debieten, dat s e h r i k b a r e n d e aehteruitgang dier debieten als vaststaand zou mogen worden aangenomen,endat daaromdedoor deCommissiegedane verstrekkende
voorstellen als eenige oplossing noodzakelijk dienden te worden
aanvaard ter voorkoming van eatastrophale gevolgen.
114

Voordat tot ingrijpende maatregelen en uitvoering van verstrekkende plannen kon worden overgegaan, werd een verder
onderzoek van het Tji Oedjoeng strooragebied noodig geacht.
Mocht alsdan blijken (of aanneraelijk worden gemaakt), dat
i n d e r d a a d spoedige voorzieningen dienden te worden getroffen
ter bescherming der Tji Oedjoeng debieten, dan zou, indien verplaatsing der hoemacultuur drijvende bevolking uit de brongebieden noodig zou blijken, van Bestuurswege tegen zoodanige
verplaatsing geen bedenking worden gemaakt, en het noodige
gedaan worden om de betrokken bevolking daartoe te bewegen.
Evenzeer als de Commissie achtte de Gouverneur bevloeibare
gronden een zeer aantrekkelijk ruilobjeet. Voor nader onderzoek
van rendabele objeeten zouden fondsen beschikbaar worden gesteld.

De Hoemacommissie was dus eigenlijk op een dood punt gekomen.
Bovendien zocht zij naar mijn meening de oplossing van het
vraagstuk te zeer in ruil der hoematerreinen tegen sawah's en
in het omzetten der hoemablokken in milikgronden.
Al mag dan ook vervanging van den hoemabouw door sawahbouw de beste oplossing zijn, het ging er in de eerste plaats om,
om tastbare resultaten te bereiken. De in de nabijheid van het inlijvingsplan gelegen sawahmogelijkheden besloegen sleehts een
geringe oppervlakte, die nooit toereikend kon zijn als ruilobjeet.
Verder ware het naar mijn meening juister geweest, indien
zij direct het geheele Tji Oedjoeng stroomgebied in beschouwing
had genomen, daar dan de noodzaak en consequenties der voorgestelde inlijvingen duidelijker waren gebleken.
Niettemin heeft zij verdienstelijk pionierswerk verricht, en
daardoor den weg geeffend voor de in het volgende hoofdstuk te
behandelen episode.

Terwijl de Hoemacommissie zich voorloopig bepaalde tot het
odderzoek van een onderdeel van het Tji Oedjoeng stroomgebied,
werd door Resident PUTMAK CRAMER krachtig propaganda gemaakt voor het verwerven van gronden in erfelijk individueel
bezit. Verwacht werd, dat hierdoor de grond in de oogen van den
bezitter waarde zou krijgen, zoodat hij er meer aandacht aan zou
besteden dan aan zijn hoema.
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Een blijk hiervan geeft het ondervolgende staatje, dat overgenomen is uit de Memorie van Overgave van den heer PUTMAX
CRAMER.

1925
District

Sawahs

1930

Droge
gronden

Inbouws

Inbouws
13461
6254
5027
5745
586
31073

Droge
gronden

Sawahs

41584 )

13425
6344
5041
6205
586

42087l)

73159

31601

84788

18716
6286
3794
2779
x

21335
10181
6187
4y9o

Uit deze cijfers kan afgeleid worden, dat de milik aanvragen
relatiefgeringin aantal waren, albezorgden zij door hun absoluut
aantal den adviseerenden ambtenaren veel werk.
De hoemabouwer voelt namelijk niet veel voor een titel op zijn
grond. Zijn recht tot ontginning binnen een hoemablok is hem
voldoende. Slechts daar, waar gevreesd werd voor inlijving bij de
boschreserve, zijn groote gedeelten en bloc in milik aangevraagd.
De tegenzin tegen milik aanvrage laat zich ook zeer goed begrijpen, als men het onder volgende in aanmerking neemt:
1. de hoemabouw wordt over 't algemeen collectief gedreven.
x

) In de Uitkomsten der Volkstelling 1930(4i) voor West Java werden
de volgende gegevens aangetroffen, eveneens betrekking hebbende op den
toestand 1930:
Sawahs
District

Rangkasbitoeng...
Paroengkoed
jang..

Bouwgrond
totaal

Droge
bouwgrond

ha

bouws

ha

bouws

ha

bouws

9531
4521
3568
4403
416

13430
6371
5028
6205
586

24679
11188
6509
7950
4448

34777
15765
9173
11202
6268

15148
6667
2941
3547
4032

21347
9394
4145
4997
5684

Over het algemeen stemmen deze cijfers overeen met de cijfers uit de
Memorie PUTMAN CBAMEB, behalve het district Tji Balioeng. De in die
Memorie opgegeven cijfers voor de droge gronden van dat district kunnen
daarom niet juist zijn, tenzij bedoeld is de totale oppervlakte milik
gronden en hoemablokken (J. F . K.).
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Bij hoemabouw op milikgrond zal derhalve de verdeeling der
perceelen daarmee rekening moeten houden. Een bezitter van
5 bouwsmilikzaldus, bij 5jarigen omlooptijd, dit bezit op 5 verschillende plaatsen moeten hebben, waardoor een enorme versnippering ontstaat.
2. van ieder milik perceel is door den Landrente Dienst de
oppervlakte opgemeten. Daar voor droge gronden geen vrijstelling voor niet bebouwing gegeven wordt, moet voor de geheele
oppervlakte betaald worden. Aannemende een jaarlijksche hoemaoppervlakte van 1 bouw, een braakperiode van 4jaar, enden
minimum aanslag per bouw per jaar van f 0,25, dan wordt per
jaar per bouw bebouwden grond betaald: 5 X f 0,25 = f 1,25.
De minimum hoemahuur bedraagt per jaar per bouw f 1,60,
zoodat een milik bezit nog voordeeliger zou zijn. Door de zeer gebrekkige opmeting der hoemaperceelen en het daarbij gebruikelijke naar beneden op 1/4 bouw afronden wordt gemiddeld zeker
niet meer dan de helft betaald dat is dus slechts f 0,80 per
bouw hoema. Het is dus duidelijk, dat men slechts onder
,,zachten dwang" tot milik aanvrage overging, temeer, daar
meestal ook retributie voor het op de aanvrage voorkomende
hout betaald moest worden.
Het mag dus geen verwondering baren, dat na het vertrek van
den heer PUTMAN CRAMER het aantal milik aanvragen zeer verminderd is.
Ook de crisis deed zijn invloed daarop gelden, daar het betalen
der houtretributie, hoewel die zeer laag was, voor velen niet
mogelijk bleek.
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HOOFDSTUK I X
BEBOSSCHINGSCOMMISSIE. REBOISATIECOMMISSIE. ONDERZOEK NAAR DE BESTEMMING VAN H E T V R I J LANDS DOMEIN.
(V. D. O.) AFBAKENING EN K A R T E E R I N G DER HOEMABLOKKEN. OPLOSSING DER GRENSKWESTIES TUSSCHEN HOEMABLOKKEN EN BOSCHRESERVES DOOR DEN GOUVERNEUR
VAN WEST-JAVA. WERKSCHEMA VOOR H E T BOSCHDISTRICT
BANTAM.

Voor een overzicht van wordingsgeschiedenis en taak der Bebosschingscommissie en der (plaatselijke) Reboisatie Commissies
moge verwezen worden naar het daarover vermelde in de volgende artikelen:
Ir J . FOKKINGA. Boschreserveering en Inlandsehe Landbouw.
Tectona 1934 p. 142-189, en hiervan in 't bijzonder de pag.
157-159 (52).
Dr J. H. BECKING. De ontwikkeling van den Dienst der Wildhoutbosschen op J a v a gedurende de laatste vijf jaren. Tectona
1935 p. 343-433,en hiervan in het bijzonder de pag. 350-355 (51).
Reeds in het Tji Berang rapport was er door den Landbouwconsulent van Bantam op gewezen, dat de bevolking aldaar zieh
in 't geheel niet stoorde aan de grenzen der hoemablokken. Overal werd hoemabouw gedreven, behalve op enkele kleine stukjes
die 6f door steenigheid 6f doordat ze als heilig beschouwd werden,
van oudsher waren ontzien. Van Vrij Lands Domein was dus aldaar eigenlijk geen sprake meer, d.w.z. officieel was er nog wel
Vrij Lands Domein, maar voor het grootste deel werd dat reeds
jaren lang benut als landbouwgrond. Voor eventueele uitbreidingsplannen der bosehreserve moest dus, om practisehe resultaten te bereiken, met deze in wezen onwettige oecupatie rekening worden gehouden.
Uit de 28 Mei 1934 gedateerde Memorie van Overgave van
Resident J. S. DE K A N T E R zij het volgende overgenomen:
„Bij mijn schrijven van 19 Mei 1932 no 8815/32 schreef ik
(bovendien) den Regent en Assistent-resident van Lebak, den
Opperhoutvester en Chef der lste Landrenteafdeeling, dat allereerst overgegaan zal moeten worden tot beteugeling van de hoe118

mabewerking buiten de hoemablokken. *) Aan het oogluikend
toestaan van ontginningen in de niet tot hoemablok aangewezen
Gouvernements gronden moet een einde worden gemaakt. Met
medewerking van het Boschwezen en een opnemer van den Landrente dienst zouden de grenzen der blokken nader vastgesteld en
duidelijk aangegeven kunnen worden.
Is zulks eenmaal geschied met medeweten van desabestuur en
bevolking, dan kunnen de clandestiene ontginningen niet meer
ongestraft blijven.
Jaarlijks zouden door het Binnenlandsch Bestuur met behulp
van een mantri van de Landrente steekproeven genomen kunnen
worden, om overtredingen na te gaan.
(De reeds door mij toegepaste controle is meer om de ontduiking van hoemahuur tegen te gaan).
De voorgeschreven werkwijze was, en zulks speciaal om de bevolking niet onnoodig te verontrusten, dat door Boschwezen en
Bestuur met behulp eventueel van de Landrente Mantri een voorloopige grens- en oppervlakte vaststelling plaats zou hebben buiten inmenging der desalieden om.
Eerst als over deze voorloopige grens en uitgestrektheid der
blokken mijn goedkeuring verkregen zou zijn, kon de definitieve
uitzetting met medeweten van de bevolking plaats hebben.
In verband echter met het samenvallen met de Landrenteherzieningswerkzaamheden in 1932 in Tji Balioeng, en in 1933
in Rangkasbitoeng, Lebak, Pandeglang, Parangkoedjang en
Tjilangkahan, is thans besloten deze hoemablokken door de
Top. Dienst te doen opnemen en te doen vastleggen op de
districts- en desakaarten.
Voorafgaande afbakening der hoemablokken door het B.B. is
daartoe noodig.
Nadrukkelijk werd hierbij er op gewezen, dat in geen geval
buiten mij om de hoemablokken verkleind mochten worden, noch
beslissingen genomen mochten worden over questies betreffende
het geheel of gedeeltelijk samenvallen van hoemablokken met
boschreserves, of gronden te reserveeren voor boschreserves.
Hoewel de bedoeling is om ongeschikte en te steile terreinen
uit te meten, is ook daaromtrent de beslissing mij voorbehouden,
en zal zulks niet geschieden dan na raadpleging van den Landbouw Consulent.
Van de vervallen erfpachtsperceelen kan geprofiteerd worden,
om eventueel de hoemablokken te verplaatsen, ofstukken inruil te
l

) Dit schrijven had alleen betrekking op het Tji Berang gebied (J.F.K.)
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geven voor die, welke het Boschwezen zou willen inlijven bij de
reserves.
Intusschen is de top. kaart van Tji Balioeng, waarin de opgemeten hoemablokken ingeschetst zijn, gereed gekomen.
Een meerbevinding van 10000 ha brachtmij inverlegenheid en
heb ik den wedana de kaart ter verifieering van de grenzen met
Residents besluit van 1934 in handen gegeven.
Hiermede is de wedana nog niet gereed, doch was de voorloopige eonclusie, dat de inschetsing overeenkwam met de grensomschrijving in het Residentsbesluit. Deuitgestrektheden in gemeld
besluit zijn, naarhetschijnt, vroeger slechts door de prijajis getaxeerd en hebben zij voor deze groote complexen de plank geheel
misgeslagen. Daarna is door den Landrente Dienst op de desakaarten,metbehoudvaneenigegrenzen,vandecomplexendeuitgestrektheid ingeschetst, zoodat deoudekaarten onjuist moeten zijn.
Is bovenstaande veronderstelling juist, dan behoeft het Residentsbesluit slechts op deuitgestrektheden der blokken te worden
herzien."
Bij den aanvang van het Vrij LandsDomein Onderzoek in Juni
1933 kon alleen beschikt worden over de reeds genoemde, door
den Topografischen Dienst in 1932 vervaardigde kaart (schaal
1 : 50.000) der hoemablokken en boschreserves van het district Tji Balioeng.
Begonnen moest echter worden met het onderzoek in het bovenstroomgebied der Tji Oedjoeng.
Zooals reeds meermalen werd opgemerkt, stuitte het Domeinonderzoek hier op groote bezwaren, zoodat dan ook spoedig werd
ingezien, dat langs den tot dusver gevolgden weg niet binnen den
gestelden tijd aan de Regeeringsopdracht, zoo spoedig mogelijk
het onderzoek naar de bestemming van het nog aanwezige Vrij
Landsdomein te voltooien, zou kunnen worden voldaan.
Op 17 November 1933 werd daarom te Rangkasbitoeng onder
leiding van den Gouverneur van West Java een bespreking gehouden, waaraan deelgenomen werd door den Resident van Bantam, het Europeesche en Inlandsche B.B. van Lebak, den Assistent-resident voor Agrarische aangelegenheden in de Provincie
West Java, den Hoofdinspecteur van het Boschwezen, het Hoofd
van den Dienst der Wildhoutbosschen, den Inspecteur voor West
Java van genoemden Dienst, den Opperhoutvester van Bantam
en samensteUer dezes.*)
*) Jammer genoeg ontbraken het Europeeseh en Inlandseh Bestuur
van het regentsehap Pandeglang, benevens de Landbouw consilient van
Bantam (J. F . K.).
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Onderwerp der bespreking was:
1. het openkappen der hoemablokgrenzen, teneinde het door
de Regeering bevolen Vrij Domein Onderzoek mogelijk te maken,
althans sneller te doen afloopen, dan tot nu toe het geval was geweest.
2. een beslissing te nemen in de reeds eerder gemelde overlappingen van boschreserves en hoemablokken.
Het lste punt leverde geen moeilijkheden op, althans niet voor
de buiten deboschreserves gelegen hoemablokken.
Bij de behandeling van het 2e punt echter bleek, dat de Resident en de Leiding van het Boschwezen het niet eens konden
worden.
De leiding van het Boschwezen stelde zich op het volgende
standpunt:
a. Aanwijzingsbesluit, grensprojeetproees-verbaal en procesverbaal van afbakening der betreffende boschreserves zijn alle
van v66r 1924.
6. het Hoemablokaanwijzingsbesluit dateert van 1924, is dus
jonger dan de boschreserve, zoodat de aanwijzing van boschreserve gedeelten als hoemablok onwettig is.
c. in de door de Bestuursambtenaren geteekende grensregelingsbescheiden staat ten overvloede uitdrukkelijk, dat na totstandkoming der onderhavige grensregeling binnen de voorgestelde grens geen terreinen meer zullen voorkomen, waarop een
ander dan de Staat rechten kan doen geleden.
De Resident daarentegen nam het volgende standpunt in:
Al is dan ook de eerste officieele aanwijzing der hoemablokken in 1924 geschied, toch bestonden de hoemablokken in hun
tegenwoordige gedaante reeds vanaf ongeveer 1912. Aangezien
er in 1924 niets anders is geschied, dan een sinds -b 1912 bestaanden toestand te legaliseeren, en de boschreserves dateeren
van na 1912, zijn dus de hoemablokken ouder dan de boschreserves.
Door den Gouverneur van West Java werden naar aanleiding
daarvan de volgende, zeer gewichtige beslissingen genomen:
1. door de bevolking zullen de grenzen der hoemablokken aan
de hand van het Besluit van 1924 worden opengekapt en afgebakend.

2. bij grenskwesties tusschen hoemablokken en
boschreserves zal als grens der boschreserve aangeno121

m e n w o r d e n d e o f f i c i e e l a l s z o o d a n i g g e l d e n d e g r e n s . x)
3. indien hierdoor een hoemablok te klein zou worden, en de
mogelijkheid zou ontbreken, het met Vrij Staatsdomein uit te
breiden, zal een verzoek worden gedaan tot afstand van een stuk
boschreserve, waarbij de Gouverneur den wenseh uitsprak, dat
een dergelijk verzoek door het Boschwezen welwillend zou worden ontvangen.
Door de Dienstleiding werd dit laatste toegezegd.

Door het B.B. werd nu met kraeht begonnen met het doen openkappen en afbakenen der hoemablokgrenzen aan de hand van het
hoemablokbesluit.
De Landrenteherzieningsbrigade West-Java heeft al deze
grenzen, benevens de boschreservegrenzen, opgemeten en gekarteerd. De sehaal dezer kaarten is 1 : 25.000, voor het district Tji
Balioeng 1 : 50.000.
Hoewel deze hoemablokgrenzen toch nog op diverse plaatsen
niet overeenkomen met het Hoemablokbesluit van 1924, is nu
eindelijk bereikt, dat deze gronden behoorlijk opgemeten zijn.
J a m m e r genoeg zijn deze hoemablokgrenzen niet aangegeven
op de Landbouwstatistiekkaart (53) van J a v a en Madoera, waardoor de waarde van dit boekwerk voor de Residentie Bantam
aanmerkelijk geringer is geworden.
Het zou daarom aanbeveling verdienen, op doorzichtig papier
aanvullingsbladen te doen drukken, waarop voorkomen:
a. de kustlijn
6. de hoogtepunten
c. de administratieve grenzen
d. de hoemablokgrenzen
e. de hoemabloknamen
f. de hoemablokoppervlakten.
l

) Volgens art. 28 lid 1 der Boschverordening J a v a en Madoera 1932,
wordt het gebied der niet ingerichte en voorloopig ingerichte in s t a n d te
houden bosschen uitgewezen door de grensproject k a a r t e n en andere
gegevens. Voor zoover die k a a r t e n nog niet zijn opgemaakt en de verdere
grensgegevens ontbreken, dienen ter uitwijzing van d a t gebied de besluiten t o t aanwijzing ter instandhouding d a n wel de reeds bestaande
boschkaarten, of, bij gebreke van deze, de bestaande topographische,
landrente en kadaster kaarten, zoo noodig voorzien van aanvullingen op
grond van door nieuwe metingen verkregen uitkomsten.
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Door de vlotte openkapping der grenzen kon het Vrij Domein
Onderzoek vlug opschieten, zoodat het reeds afgeloopen was
in Juni 1934. Een samenvatting der resultaten van dit onderzoek in de residentie Bantam is als Bijlage XVI hierachter opgenomen.
Intusschen was ook begonnen aan het Werkschema 2) voor het
Boschdistrict Bantam, dat in 't laatst van 1934 ingediend kon
worden.
Diverse gegevens (o.a. de boschbeschrijvingen) waren reeds de
vorige jaren samengesteld, zoodat het werk weliswaar deels bestond in het ordenen en verwerken der voorhanden zijnde aanteekeningen, daarnaast echter voor het grootste deel bestond uit
het in korten termijn samenstellen van de, voor een juiste grondpolitiek zoo noodige, stroomgebiedsbeschrijvingen en boschreserveeringsplannen.
Bij de boschreserveeringsplannen werd steeds rekening gehouden met het practisch bereikbare. Zoowerd o.a. bij de voorgestelde
groote inlijvingen van ongeveer 6000 ha in het bovenstroomgebiedderTji Oedjoeng zoowelrekening gehouden met den agrarisch
rechtelijken als met den feitelijken toestand, doordat door het
boschpolitiepersoneel opgenomen werd, hoeveel personen hun
levensonderhoud vonden op de in te lijven terreinen, 2) ongeacht
of hun grondgebruik wettig of onwettig was. In tegenstelling met
het standpunt der Hoemacommissie, die alleen sawah's als ruilobject wilde aanbieden, werden hiervoor ook droge gronden in
aanmerking gebracht, deels Vrij Lands domein, voor 't grootste
gedeelte echter boschreserves ten Zuiden der hoofdplaats Rangkasbitoeng.
Eerst na lang beraad werd hiertoe overgegaan. Immers de
aangeboden boschreserves lagen gunstig voor de houtproductie
en den houtafvoer, de verlangde terreinen daarentegen bestonden
2

) Voor een overzicht betreffende de wordingsgeschiedenis en inhoud
der Werkschema's wordt verwezen naar het reeds eerder genoemde artikel van Dr J . H . B E C K I N G : De ontwikkeling van den Dienst der Wildhoutbosschen op J a v a gedurende de laatste vijf jaren. Tectona 1934, en
wel speciaal hiervan de pagina's 411 t/m 420 (66) (J. F . K.).
2
) Dit bleken te zijn ± 2200 gezinnen.
Bij goede organisatie is die verplaatsing zeer goed mogelijk. Dit wordt
bewezen door het sehitterende werk van den Resident van Cheribon en
Opperhoutvesters Ir J . F O K K I N G A en P. H . W. DE L E E U W . Aldaar worden 5000 gezinnen verplaatst!
Ook in Banjoewangi wordt een dergelijke verplaatsing uitgevoerd
(J. F . K.).
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uit een woest, diep doorsneden bergland, met groote afvoermoeiJijkheden. De hydrologische en orologische belangen der benedenlanden hebben hier.zeker niet ten onrechte,den doorslaggegeven.
Verder kan over deze plannen nog niets worden medegedeeld,
daar ze nog slechts in een begin van uitvoering verkeeren.
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HOOFDSTUK X

BESCHOUWINGEN OVERDEVERDERE ONTWIKKELING
VAN HOEMABOUW EN BOSCHBOUW IN DE RESIDENTIE
BANTAM
In de vorige hoofdstukken is een overzicht gegeven van de
diverse tegen den hoemabouw genomen maatregelen, van de vorniing der boschreserves uit de spaarzame resten bosch, van de
grensgeschillen tusschen de hoemablokken en de boschreserves en
van de oplossingvan dezegrensversehillen, terwijl tevens melding
gemaakt werd van het Werkschema van het Bosehdistrict Bantam waarvan de boschreserveeringsplannen het belangrijkste
hoofdstuk zijn.
Door de vastlegging der hoemablokgrenzen is als het ware een
toestand van rust ingetreden, een moment van verademing.
Niets zou echter verkeerder zijn, dan met dezen rusttoestand
genoegen te nemen.
Zooalsreedsoppag.27vanditgeschrift ineennootisaangetoond,
laat het tegenwoordige hoemasysteem sleehts een zeer dunne
bevolking toe, die op sommige plaatsen hare grenswaarde reeds
bijna bereikt heeft. Deels door het natuurlijke accres der bevolking, deelsdoor immigratie, neemt debevolking der hoemastreek,
zij het dan ook langzaam, toe. Deze toename blijkt ten duidelijkste uit onderstaand staatje, ontleend aan de gegevens der volkstelling 1930(49):

District

Tjibalioeng
Rangkasbitoeng.
Paroengkoedjang
Lebak
Tjilangkahan . . .

Bevolking van 1930,
uitgedrukt in % van
die van 1920
1JJ

114
127
126
135
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In vroegere jaren werden de bezwaren eerier diehter wordende
bevolking niet of minder zwaar ondervonden. In de eerste plaats
werd geen notitie genomen van de grenzen der hoeraablokken, of
lievergezegd,alleswerd alshoemablok beschouwd en in de tweede
plaats vormden, daar voor de boschbewaking weinig personeel
beschikbaar was, de boschreserves, evenals het Vrij Landsdomein, zeer gewilde terreinen voor den hoeraabouw.
Door een intensievere boschbewaking, zooweldoorde Boschpolitie,de BestuurspolitiealsdoordeVeldpolitie, en mededoordat de
hoemablokgrenzen behoorlijk afgebakend zijn, en doordat strenger gelet wordt op onwettige ontginning van Vrij Landsdomein,
is het voor hoemabouw te bezigen areaal eindelijk teruggedrongen tot zijn wettelijke proporties.
Gewend als de bevolking is aan een grooter areaal (zij het dan
ook deelsonwettig), waarop duseenextensiever landbouwsysteem
kan toegepast worden, ligt het voor de hand, dat, met datzelfde
landbouwsysteem opeen kleiner areaal toegepast, ereen r e l a t i e f
g r o n d - t e k o r t zal optreden. Onder r e l a t i e f g r o n d - t e k o r t
wordt hier verstaan: een grond-tekort bij een bepaald (hier dus:
zeer extensief) landbouwsysteem. In enkele desa's is dit stadium
inderdaad reeds bijna bereikt.
Hetmerkwaardigeisnu niet gelegeninhetfeit,datdebevolking
meer grond aanvraagt, hetgeen in den aard der zaak ligt, maar
in de omstandigheid, dat bij de autoriteiten het streven bestaat,
althans bestond, aan dezeaanvragen een willig oor te verleenen.*)
Soms wrordt deze grondhonger gestild door ruime verstrekking
van Vrij Landsdomein, hetgeen dus als resultaat heeft, dat, ten
behoeve van een extensieven voedsellandbouw, het ontstaan van
Westersehe ondernemingen voor den aanbouw van hoogwaardige
industrieprodueten zoo niet onmogelijk gemaakt, 2) dan toeh
zeer belemmerd wordt.
Echter is het nog aanwezige Vrij Landsdomein over het algemeen al diverse malen afgehoema'd. Duidelijk bleek dit in de
residentie Bantam, bij het reeds eerder genoemde Onderzoek
naar de bestemming van het nog aanwezige Vrij Landsdomein,
uit de begroeiing dezer zoogenaamde ,,g.g. gronden". Behalve
op moerasgronden, rotspartijen en heilige plaatsen bestond deze
begroeiing uit struikgewas en secundair bosch.
Liever dan door Vrij Landsdomein, ziet de bevolking haar
grondhonger gestild door gedeelten der boschreserves.
1

) Dit verschijnsel is niet typisch Bantamsch, maar ook bijna overal op
de Buitengewesten te bespeuren.
2
) De abnormale invloed der crisis op het prijsverloop dezer producten
blijve hier buiten beschouwing.
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Hieraan kan echter niet krachtig genoeg weerstand worden geboden. Evenals de hoemabouw automatisch aan het zeestrand
ophoudt, even automatisch behoort hij aan de grens der boschreserves op te houden.
De boschreserves zijn immers niet ingesteld uit een gril, of om
een aantal ambtenaren werk te verschaffen, zij zijn ingesteld,
omdat zulks noodzakelijk is.
Over de noodzaak der boschreserveering op de steile berghellingen (de zgn. hydrologische boschreserves) bestaat, vooral in
den laatsten tijd, wel bij niemand twijfel meer. Zelfs in de hoemabouwende bevolking leeft het besef, dat het ontwouden nadeelige
gevolgen kan hebben, al bekijkt zij deze kwestie uit haar eigen,
niet algemeen gezichtspunt.
Behalve de aanwezigheid van talrijke boschresten om bronnen, (zelfs in het Badoei gebied) worde de klacht van een
sawah-bezitter uit het Zuiden van het district Lebak vermeld, over het leegkappen van bepaalde ravijnen door hoemabouwers, tengevolge waarvan zijn sawahs minder water zouden
krijgen dan vroeger. Een dergelijk geval wordt in het Resume van
het onderzoek naar de Regten van den Inlander op den grond in
de Residentie Bantam (Batavia, Landsdrukkerij, 1871) (16) vermeld uit de desa Nembol, (voormalig) district Tjimanoek, op de
helling van den G. Poelosari, waar iedere ontginning verboden
was, omdat de bevolking meende opgemerkt te hebben, dat voor
de gedeeltelijke ontwouding van dien berg ten behoeve van de
Gouvernements koffiecultuur veel meer regen viel dan daarna,
en die dus door de instelling dezer plaatselijke boschreserve watergebrek wilde voorkomen.
Meerdere gevallen zouden aangehaald kunnen worden. Ik
moge echter volstaan met het noemen van deze voorbeelden.
Anders daarentegen stond men over het algemeen tegenover de
wildhoutbosschen in de heuvels en in de vlakte, wier eigenlijk
doel de houtvoorziening is. Het groote belang, dat hieraan verbonden kan zijn, werd zeer uitvoerig naar voren gebracht door
S.P. HAM. De Grond- en Boschpolitiek op Java. (Tijdschrift voor
het Binnenlandsch Bestuur, deel 35, p. 109 en 262) (54)
Ook in „Teetona" werd herhaaldelijk op het belang der produetiefunctie gewezen.
Zoo wijst Dr J . H. BECKING in zijn praeadvies ,,De ontwikkeling van den Dienst der Wildhoutbosschen op J a v a gedurende de
laatste vijf jaren." (Tectona 1935,p. 343-433) (51) op den import
van houtindustrieproducten op J a v a en Madoera gedurende de
jaren 1931 t/m 1934.
Praeadviseur komt, na omrekening, tot de conclusie, dat hier127

voor per jaar ongeveer 130.000 m 3onbewerkt hout noodig is.
De eigen productie van hiervoor geschikte, zachte, witte, wildhoutsoorten op Java was tot nu toe sleehts van geringen omvang,
doordat hiervan geen groote, gemakkelijk exploiteerbare complexen voorkomen. Praeadviseur korat daarom tot de conclusie,
dat, als men in de toekomst in dit opzicht iets wil bereiken, men
over zal dienen te gaan tot de massaleteelt van bepaalde, voor de
industrie gesehikt geachte, houtsoorten. Weliswaar zijn over die
houtsoorten nog sleehts weinig gegevens bekend, maar vast staat
in ieder geval, dat voor de teelt daarvan een vochtig klimaat gewenscht is. Praeadviseur noemt als voorbeeld daarvan o.a. het
Zuiden der residentie Bantam.
Bij het van Regeeringswege aangemoedigde streven naar meer
industrialisatie in Nederlandseh-Indie is het derhalve economisch niet verantwoord, het productie areaal van een onontbeerlijke, in groote hoeveelheden benoodigde grondstof zonder noodzaak blijvend te verkleinen ten behoeve van een extensieven
voedsellandbouw.
Waar verder de leeftijd van kapbare industrie houtsoorten vermoedelijk laagzalzijn (omdegedachten te bepalen wordt hiervoor
voorloopig aangenomen25jaar), en de cultuur zal gesehieden in
boschveldbouwmethode, waarbij duseenaanzienlijkgedeelte van
den grond, ongeveer 1/25 der totale oppervlakte, behalve hout
ook voedingsgewassen produceert, zal de g e m e e n s c h a p van
zulk een bedrijf meer voordeelen trekken, dan wanneer het geheele areaal sleehts voor hoemabouw werd benut.
Doordat bij deze regeling een grooter areaal in de voedselproduetie betrokken wordt, beteekent dit tevenseen omloopsverlenging voor den hoemabouw op de bevolkingsgronden.
Het hierboven zeer kort omsehreven systeem, dat eigenlijk ook
een hoemasysteem is (zij het dan ook met als doelstelling: de productie van hout), kan echter op den langen duur niet baten.
Verandering van landbouwsysteem, dus intensiveering daarvan, zal de oplossing moeten brengen. De eerste stap tot het doen
verdwijnen van den hoemabouw, nl. het localiseeren daarvan, is
geschied, zij het dan ook na niet geringe moeilijkheden. De tweede
stap: het overgaan op een intensiever landbouwsysteem, moet
nog gedaan worden.
Voor zoover bekend, is door den Landbouwvoorlichtingsdienst
nog sleehts weinig verricht op het gebied van intensiveering van
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den ladangbouw, althans in de litteratuur is hierover weinig te
vinden.
Als resultaat van het praeadvies van den landbouwconsulent
le klasse B. J. HAGREIS: Ladangbouw." (Landbouw, deel 6,
1930-1931) en de daarop gevolgde Discussie (Landbouw, deel
6, 1930-1931) (9) werdin 1930een „Studiecommissie voor den
Ladangbouw" ingesteld, welke zoo mogelijk over 2jaar rapport
zou uitbrengen. Tot dusver is, voor zoover bekend, dit rapport
nog niet versehenen, althans nog niet gepubliceerd.
Intusschen nemen in de hoemastreken op Java, d.w.z. Bantam
en Banjoemas, de clandestiene ontginningen van bosehreserves
steeds grootere afmetingen aan. Dr J. H. BECKING vermeldt
daarvan in zijn reeds eerder genoemd praeadvies eenige cijfers.
In 1934 werden in-het bosehdistrict Banjoemas ± 1200 ha, in
het bosehdistrict Bantam ± 800 ha bosehreserve clandestien
ontgonnen, niettegenstaande bekend was, dat hierop zware
straffen gesteld waren, zoodat zoowel voor Banjoemas als voor
Bantam de oorzaak gezocht moest worden in het landbouwsysteem. Slechts intensiveering daarvan zou hier uitkomst kunnen brengen. Door den opperhoutvester van Banjoemas, Ir M.
A. F. DIJKMANS, washiertoe, in overleg met het Binnenlandseh
Bestuur, reeds een plan uitgewerkt, dat neerkwam op eultuuraanleg in boschveldbouw in de bosehreserves, met daarnaast
v e r p l i c h t e n aanplant van diverse groenbemesters op de uitgeputte bevolkingsgronden.
Het wil mij echter voorkomen, dat het adviseeren tot het treffen van dergelijke regelingen tot de taak van den Landbouwvoorlichtingsdienst behoort.
In het kort is dus in de hoemastreek (dus ook in Zuid Bantam)
naar de volgende ontwikkeling van hoemabouw en bosehbouw te
streven:
T e n e e r s t e . Aanleg van cultures in boschveldbouw, teneinde
oogenblikkelijk verlichting te verschaffen.
T e n t w e e d e . Een onderzoek naar de intensiveeringsmogelijkheden van den hoemabouw.
T e n d e r d e . Strenge bewaking van het boschareaal en het nog
aanwezige Vrij Landsdomein tegen onwettige ontginningen.
De geschiedenis van den hoemabouw in de residentie Bantam
heeft geleerd, dat met dwangmiddelen alleen geen intensiveering
9
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wordt bereikt. Het voordeel van intensieven landbouw dient
aangetoond te worden. En dat intensiveering zeer wel mogelijk
is, moge blijken uit onderstaande woorden van den landbouwconsulent le klasse CORTS, ontleend aan een rapport over den
landbouw in Zuid Bantam:
...,,Doeh dan is tevens het uitzicht geopend, dat door stijging
van den levensstandaard de voedsellandbouw door middel van
intensiveering tot betere uitkomsten zalleiden, hetgeen beteekent
dat het landbouwstelsel zich wijzigen moet. De perspeetieven, die
het gebruik van kunst- en groenmest op drogen grondbouw openen, wettigen deze verwachting."
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HOOFDSTUKXI

BESCHOUWINGEN OVER HET NUT EENER ALGEMEENVOORJAVAENMADOERAGELDENDEHOEMAREGELING
Hoewel ook in andere deelen van Java de hoemabouw voorkwam (Zuid Preanger, Banjoemas, het Pemaligebied) en zich
aldaar ongetwijfeld dezelfde toestanden voordeden als in Zuid
Bantam, werden voor die streken, voor zoover bekend, maatregelen als voren besehreven, niet noodig geaeht, althans niet
ingevoerd. Wei worden in de litteratuur over Zuid Preanger
en Banjoemas dezelfde klachten over den hoemabouw teruggevonden.
Voor het Pemaligebied, waar eveneens dergelijke toestanden
heerschten, werd een ,,oplossing" gevonden door de gepretendeerde bevolkingsrechten te erkennen. Voor een overzicht hiervan wordt verwezen naar het Eindresum6 van het Welvaartsonderzoek (1912) Boek IX b l , pagina 255 e.v. (7).
Over de andere gebieden worden geen speciale regelingen vermeld zoodat verondersteld wordt, dat men aldaar den toestand
trachtte te beheerschen door middel der Ontginnings-Ordonnantie, hetgeen, blijkens de talrijke klachten, niet bijster veel sueees
gehad heeft.
In verband met deze moeilijkheden rees omstreeks 1924 de
vraag, of het niet juister geaeht moest worden, voor dergelijke
gebieden een soortgelijke regeling als voor Bantam in te voeren.
Op het Departement van Binnenlandsch Bestuur werd daarom
een ontwerp voor een voor geheel Java geldende regeling samengesteld, welk ontwerp door den Directeur van Binnenlandsch
Bestuur bij schrijven van 9 April 1924 No A.I. 11/3/25 aan den
Gouverneur-Generaal werd aangeboden.
In het kort behelst dezebrief het volgende:
,,Moeilijkheden met clandestiene grondontginningen in Banjoemas hebben de overtuiging gevestigd, dat deze deels van algemeenen aard zijn. Ook elders blijkt, dat de toepassing vandebepalingen der Ontginnings- en Landrente-Ordonnanties zeer be131

zwaarlijk is voor de tijdelijke ontginningen, zooals die voor den
wisselvalligen landbouw plaats vinden.
Voor Bantam heeft dat indertijd geleid tot de vaststelling van
de zgn. hoemaregeling (Besl. 8November 1909 no 8).
De ervaring leert, dat de Bantamsche regeling bevredigende
uitkomsten biedt, mits men zijn eischen niet te hoog stelt en den
eenvoudigen opzet en het doel der regeling niet miskent.
Zoo zal de wisselvallige landbouw door deze regeling niet verminderen en kunnen clandestiene ontginningen er niet door worden belet.Ook als middel om geleidelijk te komen tot een betere
bescherming van den bouwgrond kan de hoemaregeling weinig
baten *).
Zij biedt eehter voordeelen als middel om erger kwaad te voorkomen. Doordat practiseh veel is overgelaten aan het Hoofd van
Gewestelijk Bestuur, kan de regeling aansluiten bij denbestaanden toestand. Zij behoeft niet te leiden tot vrij gebruik vanLandsdomein binnen de blokken, maar maakt ordeschepping mogelijk.
Ook ontginning op den voet der Ontginnings-Ordonnantie is binnen de blokken geenszins uitgesloten..
De regeling berust op de gedaehte, dat de bedoelde primitieve
landbouw voor de betrokken bevolkingeennoodzakelijkbestaansmiddel is.
Van dat standpunt beschouwd, is het onbillijk en onpraetisch
om te pogen, die bevolking tot een andere cultuurmethode te
dwingen, door haar te beperken in devrijheid,diedepraktijk haar
tot nog toe liet. Een dergelijk streven biedt veel kans op teleurstelling (Bantam 1908) en ontduiking van alle bepalingen.
Men late dus bij een primitieven landbouw het streven naar
een consequente toepassing van Ontginnings- en LandrenteOrdonnantie eenvoudig varen, en stelle zich tevreden met een
eenvoudige regeling, die dien onregelmatigen landbouw eontroleerten doeltreffend belast."
Het kwam den Directeur van Binnenlandseh Bestuur daarom
nuttig en mogelijk voor, de Bantamsche regeling te vervangen
door een algemeene regeling voor Java en Madoera, waarin aan
de Hoofden van Gewestelijk Bestuur was overgelaten te beslissen,
w a a r en in h o e v e r r e zij toepassing zou vinden. 2)
x

) Als voetnoot staat in dezen brief: „dat hierin de reden gezocht
moet worden, dat het Bosehwezen tegen de Bantamsche hoemaregeling
bezwaar maakt (brief Dir. L. N. H. 27 Jan. 1021 no 112/BW), met welke
n.h.v. eenzijdige besehouwing de Resident van Bantam zich bij brief van
13 April 1921 no 1157/32 vereenigde)"
2
) Verwacht werd, dat dit alleen noodig zou blijken in Bantam, Batavia, de Preanger en Banjoemas (J. F . K.).
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De inhoud van bovenbedoeld Ontwerp Reglement luidt
aldus:

EerstelijkintetrekkenhetBesluitvan 8November 1909no8*)
T e n t w e e d e vast te stellen de onderstaande:
REGELING VANDEVERHUUR VANTOTHETVRIJ LANBSBOMEIN
BEHOORENBEGRONDENOPJAVAENMADOERAVOORBEN
ONREGELMATIGENINLANBSCHEN LANBBOUW.

Art. 1. Het hoofd van Gewestelijk Bestuur is bevoegd om gedeelten van zijn gewest, waar de Inlandsche Landbouw
nog opprimitieve wijze wordt uitgeoefend opgronden,die
niet regelmatig elkjaar worden beplant, aan te wijzen als
,,Blokken voor den onregelmatigen Inlandschen Landbouw."
Zooveel mogelijk zullen aandieblokken natuurlijke grenzen gegeven worden.
Art. 2. (1)Binnen dezeblokkengelegen,tothetVrij Landsdomein
behoorende gronden, kunnen tegen betaling der huursommen in huur worden afgestaan:
le aan ingezetenen der desa's, waartoe die blokken behooren.
2e bij gebrek aan gegadigden onder dieingezetenen, aan
andere personen.
(2) Het huurjaar loopt van 1Aug.-31 Juli.
Art. 3. (1) Het desahoofd neemt ieder jaar de gegadigden voor
het volgende jaar in een staat op.
(2) In dien staat worden bloksgewijze vermeld de namen
en woonplaats der gegadigden, de gesehatte oppervlakte
der te bewerken gronden en devolgens deart. 5en 6versehuldigde huur.
(3) Ultimo December wordt de staat afgesloten en in
tweevoud ingediend bij den door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur aangewezen ambtenaar.
(4) Zich later aanmeldende gegadigden worden opgenomen in nieuwe, op 31Juli af te sluiten staten, waarmede
op dezelfde manier wordt gehandeld.
Art. 4. De afstand in huur geschiedt onder toezicht van het Bestuur mondeling door het betrokken desahoofd, dat de
gegadigden in kennis stelt met huurprijs en huurvoorwaarden.
1

) D.i. het derde Hoemaregelment voor Bantam. Ziepag. 83(J. F. K.).
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Art. 5. Voor elk blok of gedeelte daarvan wordt de jaarlijksche
huurprijs per bouw vastgesteld door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur voor een tijdvak van 10jaren, rekening
houdende met den economischen toestand, de wisselvalligheden der cultuur en met de landrente van bijgelegen gronden.
Art. 6. De huur wordt aangegaan voor een vol liuurjaar; de
huurprijs wordt over het voile huurjaar en tenminste
over een bouw per ontginner berekend.
Art. 7. (1) Na goedkeuring van de in art. 3 lid (3) genoemde
staten, zendt de daarbedoelde ambtenaar 1 exemplaar
aan het desahoofd terug voor inning der daarin vermelde
huursommen.
(2) Het 2de exemplaar wordt met een desa's gewijs opgemaakten verzamelstaat aangeboden aan het Hoofd
van Gewestelijk Bestuur, dat van de in elk desa verschuldigde huursommen bij besluit aanteekening houdt.
(3) Het desahoofd verstrekt aan elken huurder een uittreksel uit den staat, waarop elke afbetaling van de
huursom wordt aangeteekend.
Art. 8. (1) De desahoofden innen de huur, houden daarvan
aanteekening en storten de ontvangen sommen ter daarvoor aangewezen plaatse.
(2) Zij ontvangen daarvoor 8% der gelnde sommen als
colleeteloon, uit te keeren bij elke storting.
Art. 9. (1) Het Hoofd van Gewestelijk Bestuur stelt tenaanzien
der inning de vereisehte regelen vast.
(2) Voor het einde van het huurjaar moet het verschuldigde bedrag zijn afbetaald.
Art. 10.Het Hoofd van Gewestelijk Bestuur kan de verschuldigde
huur verminderen of kwijtschelden, indien deoogstdoor
force majeure is mislukt, en in andere buitengewone
omstandigheden.
Art. 11. Deze regeling treedt in werking op 1Augustus 1925.
Bij dit ontwerp behoorde de volgende algemeene toelichting:
,,De regeling heeft ten doel:
e e n e r z i j d s : de gelegenheid te openen, dat de bevolking op
zekere daartoe aan te wijzen deelen van het Landsdomein binnen
bepaalde beperkingen wisselvalligen landbouw kan drijven.
a n d e r z i j d s : degenen, die van dat voorrecht profiteeren, daarvoor te doen betalen.
'
Zij berust op de gedachte, dat debedoelde primitieve landbouw
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in sommige gevallen voor de betrokken bevolking een noodzakelijk bestaansmiddel is.
Zij bedoelt niet, het gebruik van het Landsdomein geheel vrij
te laten, evenmin om den wisselvalligen Landbouw te beletten of
te doen verdwijnen, maar heeft slechts de strekking, om het gebruik van gronden voor dien landbouw onder controle te stellen
en te regelen en zoodoende erger kwaad te voorkomen.
De regeling is gegoten in den vorm van een verhuurregeling,
omdat dit het beste past in het kader der bestaande agrarische
wetgeving. Het Hoofd van Gewestelijk Bestuur kan dus aansluiten bij den werkelijken toestand en zal rekening moeten houden
met de beschikbare bestuursmiddelen.
De huursom zal verband houden met de landrente voor met
zakelijk Inlandseh recht bezeten gronden.
Zoo kan dus een toestand bereikt worden, waarbij niet meer,
zooals thans, groote uitgestrektheden grond in strijd met de bestaande bepalingen ontgonnen worden en onbelast blijven, doch
waarbij een zekere orde kan heerschen en ieder het zijne aan
's Lands schatkist betaalt."
Artikelsgewijs werd het Ontwerp als volgt toegelieht:
Art. 1. De Resident wijst de blokken aan voor den wisselvalligen
landbouw. Buiten die blokken is wisselvallige landbouw
dus uitgesloten. Ontginning opden voet der OntginningsOrdonnantie zal echter zoowel binnen als buiten de
blokken mogelijk blijven, voor zoover het Hoofd van
Gewestelijk Bestuur niet voorschrijft, aanvragen om ontginning voor buiten die blokken gelegen gronden te
weigeren.
Art. 2. Het schijnt niet gewenscht om a l l e e n ingezetenen van
de desa tot dezen landbouw toe te laten.
De termijn van het huurjaar is gekozen in verband met
de bestaande praktijk. Men brandt gedurende het laatste
deel van den Oostmoesson en plant in den Westmoesson.
Art. 3 en 4 De bedoeling is, dat de desahoofden onderzoeken en
nagaan, welke personen elk jaar inhundesagebied nieuwe
gronden openmaken en beplanten. Zooveel mogelijk zuilen ze gecontroleerd moeten worden door Landrente en
Bestuur. Naar gelang de gronden geopend worden, neemt
het desahoofd ze op in zijn register.
Art. 5. Laat een ruime speling, om bij de vaststelling der huursommen voor deze gronden rekening te houden met de
eischen der praktijk.
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Art. 6. Dit voorkomt een ingewikkelde administratie. Om ontduiking te voorkomen, is voor de gewoonlijk lage huur
een minimum vastgesteld (1 bouw).
Art. 7 t/m 11. Behoeven geen toelichting.

De Resident van Bantam, ter zake gehoord, had, behoudens
eenige opmerkingen, tegen deze nieuwe regeling geen prineipieele
bezwaren.

Het advies van den Directeur van Landbouw, Nijverheid en
Handel (brief van 13 September 1924 no 8782/B) behelsde in het
kort, dat de Hoofdinspecteur van het Bosehwezen zich met de
ontworpen regeling kon vereenigen. Waar in de huurovereenkomsten voorwaarden kondenwordengesteld,zoudenboschbouwkundige belangen in de voorgestelde regeling z.i. voldoende behartiging kunnen vinden, m i t s b i j de a a n w i j z i n g d e r b l o k k e n
overlegwerd gepleegd met het Bosehwezen, opdatgeen
g e d e e l t e n z o u d e n w o r d e n o p g e n o m e n , d i e t o t d e in s t a n d
te houden wildhoutbosschen zouden moeten worden
gebracht.
De Hoofdinspecteur van het Bosehwezen aehtte het voorts gewenscht, de aandacht te vestigen op de mogelijkheid van retributiebetaling voor het eventueel voorkomende houtgewas.
Het Hoofd der Afdeeling Landbouw daarentegen verwaehtte
van deze voorgestelde regeling in Banjoemas geen practisch resultaat, maar zou de voorkeur willen geven aan de door den wd.
Inspeeteur voor Agrarisehe Zaken en Verpliehte Diensten J. W.
MEYER RANKEST in een Nota van 30 Mei 1920 voor dat gebied
voorgestelde maatregelen, die hierop neerkwamen:
1° het samenstellen van een overzieht der bestaande erondrechten, allereerst van het hoema adatrecht der autochtone bevolking.
2° het samenstellen van een overzieht der crrenzen en uitgestrektheden der gronden in versehillenden rechtstoestand.
3° het vaststellen van een Plan van Gronduitgifte.
Aangezien het den Directeur van Landbouw, Nijverheid en
Handel echter voorkwam, dat het te lang zouduren, voordat men
met deze drie zaken gereed zoude zijn, terwijl de door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur voorgestelde regeling spoedig
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zou kunnen worden toegepast, gaf hij den Gouverneur-Generaal
eerbiedig in overweging:
I. a. deze nieuwe regeling voorloopig te aanvaarden.
6. den Gewestelijken Bestuurshoofden opte dragen,bijde aanwijzing der blokken overleg te plegen met het Boschwezen.
c. de aandaeht te vestigen op de mogelijkheid van het eischen
eener houtretributie.
II. daarnaastuitvoering tegeven aanhetplan MEYER RANNEFT X ),
aangezien de onderwerpelijke hoemaregeling nooit een ordelijken toestand kan scheppen.
Nadat in deze kwestie de Raad van Nederlandsch-Indie was
gehoord, deelde de Regeering bij Brief van den len Gouvernements Secretaris van 9 September 1924 no 2674/IIIB aan den
Directeur van Binnenlandsch Bestuur het volgende mede:
„1. De Regeering kan zieh met het onderwerpelijke voorstel...
n i e t vereenigen.
2. Deze regeling gaat er van uit, dat in vele streken door de
Inlandsche bevolking behoefte wordt gevoeld aan een meer
soepele regeling dan de Ontginnings-Ordonnantie biedt. Zij
wenscht zonder veel formaliteiten van de in den omtrek van
hare woonplaatsen aanwezige groote uitgestrektheden woeste
gronden, die sleehts een weinig intensieven landbouw toelaten, een afwisselend gebruik te maken, in dien zin dat ze na
e6noogsttelkens weeranderegronden voorhetzelfde doel mag
benutten, waarop na korte of lange braakperiode weer een
humuslaag is gevormd.
3. De ontworpen regeling komt dus hierop neer, dat men zieh
neerlegt bij het oude roofbouw stelsel, dat tot bepaalde terreinen wordt teruggebracht.
4. Die roofbouw, die zeer nadeelig is, is tientallen jaren stelselmatig tegengegaan, waarmede men in Zuid-Bantam te ver
ging. Daar geldt nog de hoemaregeling. Ter voorkoming van
moeilijkheden voor de bevolking heeft men zieh daarbij moeten neerleggen.
5. Met de Ontginnings-Ordonnantie in de hand is het streven
overal bij voortduring geweest, de bevolking tot intensief
grondgebruik te bewegen. Een sterke prikkel daartoe is het
opgenomene indeLandrente-Ordonnantie, datvoor onbeplante droge gronden geen vrijstelling van Landrente wrordt verleend, wat op vele plaatsen aanleiding gaf, een te veel aan
gronden prijs te geven.
*) Dit had alleen betrekking op Banjoemas (J. F. K.).
137

6. Weliswaarhebbendebepalingender Ontginnings-Ordonnantie
veelal zeer stroef gewerkt, en hebben daarnaast clandestiene
ontginningen in vele streken reeds een groote plaats ingenomen, toch werden bij dichter bevolking en grondschaarschte
de toestanden opgebied van gebruik en bezit van grond meer
geordend.
Speciale regelingen als voor Zuid-Bantam zijn nergens anders
op Java noodig gebleken, zelfs niet in het Pemali gebied; *)
evenmin is in de Preanger van Bestuurszijde aandrang uitgeoefend tot een dergelijke regeling. Ook de Resident van Banjoemas wil blijkbaar den weg der Ontginnings-Ordonnantie
niet verlaten, omdat hij het niet gewenscht vindt, zich neer
te leggen bij de oude roofbouwtoestanden.
7. Verwezenlijking van het voorstel van den vorigen Directeur
van Binnenlandsch Bestuur zou daarom zijn een verlaten van
een reeds lang bewandelden weg, zonder dat aangetoond is,
dat die weg niet op den duur tot het doel zal kunnen voeren,
tenzij dat een afwijkende regeling een levenskwestie voor de
bevolking is, zooals in Zuid-Bantam.
8. Toegegeven wordt, dat een juiste toepassing der bepalingen
der Ontginnings-Ordonnantie de klachten van het plaatselijk
bestuur 2 ) in de afdeeling Tjilatjap tot dusver te boven is gegaan. Echter is het tot voor kort weinigdoordrongen geweest
van de noodzakelijkheid van strengere toepassing van die
verordeningen.
9. In de eerste plaats zal dus gevorderd kunnen worden, dat het
Inlandseh Bestuur inTjilatjap (metdenRegentaanhet hoofd)
zich meer gelegen laat liggen aan regeling van en toezicht op
ontginningen. Al is dat moeilijk, dat wettigt nog niet een
regeling als door den vorigen Directeur van Binnenlandsch
Bestuur (zonder voorafgaande raadpleging van den Resident
van Banjoemas) werd voorgesteld, een regeling, die aan de
eene zijde het nadeel biedt, dat de bevolking weergeheel vrij
zou worden gelaten — zij het dan ook binnen aangewezen
grenzen — als van ouds roofbouw te plegen en den grond te
misbruiken en te vernielen, terwijl aan de andere zijde nog
geen waarborgen zouden worden verkregen, dat hierdoor een
eind zou komen aan de clandestiene ontginningen buiten die
grenzen. De vorige Directeur van Binnenlandsch Bestuur
verwachtte zelf ook weinig van de nieuwe regeling.
10. Boven de aanwijzing en afbakening van blokken, waarbinnen
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) Zie hiervoor het Eindr<§sum6 van het Welvssrtsonderzoek (1912 (7),
Boek I X , b l , deel I I , 1, pag. 255.
f
) Bedoeld is hier het Inlandseh Bestuur (J. F . K.).
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deonregelmatige landbouw zou moeten worden gelocaliseerd,
meent de Regeeringdevoorkeurte moeten geven aaneen aanwijzing van voor bosohdoeleinden of om andereredenen voor
bevolkingsontginningen geslotendienendeteblijven terreinen.
Worden deze terreinen op duidelijke eenvoudige wijze afgebakend en behoorlijk bewaakt — wat niet zoo moeilijk zal
zijn als het houden der bevolking binnen hoemablokken —
dan zal naar inzien van de Regeering al veel bereikt zijn.
Wanneer dan die grenzen voorloopig eenigszins ruim worden
uitgezet, is dat een prikkel om ten aanzien van de overige
woeste gronden spaarzaam te zijn.
Buiten de grenzen der gereserveerde gronden zullen de plaatselijke ambtenaren onder aanwijzingen van den Resident
moeten trachten te komen tot ordening van grondgebruik en
grondbezit.
Wanneer die ambtenaren zich de noodige moeite getroosten,
dan behoeft niet te worden betwijfeld, of aldus zal vrij spoedig een toestand worden bereikt als elders op Java in gelijksoortige streken, waar ook veel clandestiene ontginningen
voorkomen, maar waar men, mede in verband met de 10
jaarlijksche landrente opmetingen, den toestand in de hand
heeft. Te eerder is dit voor de hier bedoelde streken in Tjilatjap te verwaehten, wijl aldaar, in tegenstelling met Zuid
Bantam, waar de bevolking dun gezaaid is en de toestanden
vrij stationair blijven,een snelle aanwasder bevolking, vooral
door immigratie, is te constateeren.
11. Dat ook de tegenwoordige Resident van Banjoemas er zoo
over denkt, blijkt uit zijn brief van 30April 1923no 6753/6.
12. De door dien Resident te treffen maatregelen waren daarom
aan zijn beleid over te laten.
13. Wat betreft de maatregelen voorgesteld in de Nota MEYER
R A H H I F T , valt op te merken, dat aan eenonderzoek naar het
hoema-adatrecht der autochtone bevolking al heel weinig
praetisehe waarde valt te hechten ter oplossingvan de onderwerpelijke aangelegenheid.
Een vast plan van gronduitgifte heeft wel beteekenis, inzonderheid voor de vestiging van nieuwe nederzettingen en aanleg van geleidelijk te verbreeden desawegen enz., mits de
opzet sober en globaal blijve.
Naar mijne meening moet het betreurd worden, dat de Regeering dit voorstel niet aanvaard heeft, zoowel in het belang van de
residentie Bantam, als in een meer algemeen belang.
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In Bantam toch was, zooals in dit proefschrift uitvoerig is gereleveerd, sinds 1909een dergelijke regeling van kracht. Alwas die
regeling, voornamelijk door de weinige controle op hare juiste
uitvoering, lang niet ideaal te noemen, toch was er dit voordeel
aan verbonden, dat de hoemabouw tot bepaalde terreinen beperkt
kon worden, terwijl er tevens eenige, zij het dan ook geringe,
waarborg bestond, dat ook den fiscus het zijne niet onthouden
werd.
De door den Direeteur van Binnenlandsch Bestuur voorgestelde regeling had diverse voordeelen boven het oude Hoemareglement.
TEN EERSTE werd in de tweede alinea van artikel 1een aanwijzing gegeven, om de blokken zooveel mogelijk natuurlijke, dus
gemakkelijk op het terrein terug te vinden grenzen te geven.
TEN TWEEDE liet artikel 2 de mogelijkheid open, ook niet ingezetenen eener desa gebruik te laten maken van de ,,Blokken voor
den onregelmatigen Inlandsehen landbouw". Het Bantamsehe
hoemareglement beperkte het gebruik van deze gronden tot de
ingezetenen der eigen desa, een beperking die, zooals uit het onderzoek van Mr SOEPOMO blijkt (zie pag. 38), in strijd is met het
volksgebruik.
TEN DERDE was de administratieve regeling van de aanvraag
tot ontginning bij de voorgestelde regeling soepeler dan bij de
Bantamsehe regeling, welk voordeel echter sleehts theoretiseh is.
Ook de Bantamsehe regeling liet bij hare uitvoering aan soepelheid op dit punt niets te wenschen over.
TEN VIERDE werd in de voorgestelde regeling een minimum
huurprijs over een bouw per ontginner voorgeschreven.
Dit was een groot voordeel boven het oude Hoemareglement.
In de vorige bladzijden is er reeds op gewezen, hoe de hoemahuur op allerlei manieren ontdoken werd (pag. 95), tot nadeel
der sehatkist. Alleen door deze bepaling al, zou de invoering van
het door den Direeteur van Binnenlandsch Bestuur voorgestelde
Reglement jaarlijks duizenden guldens voordeel hebben opgeleverd.
TEN V I J F D E werd, zij het dan ook niet in het Ontwerp-Reglement zelf, maar dan toch in de daarover ingediende adviezen,
e i n d e l i j k gedacht aan een raadplegen van den Dienst van het
Boschwezen, zoowel bij het aanwijzen der blokken als bij het berekenen eener eventueele door het Gouvernement te vorderen
vergoeding voor het op de blokken voorkomende hout.
Bij de thans nog geldende regeling heeft de Dienst van het
Boschwezen, hoewel die w e l advies heeft uit te brengen bij milik
aanvragen, geen bemoeienis met de hoemablokken, hoewel in
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deze duizenden heetaren groote complexen een goede handhaving
van Staatsblad 1925 no 483 (sparen van oeverstrooken) meer
succes zou opleveren dan op de tallooze kleine milikaanvraagjes.
Naar mijn meening had daarom artikel 1van het voorgestelde
Reglement moeten luiden: „Het Hoofd van GewesielijkBestuur is
bevoegd om gedeelten van zijn gewest,waar de Inlandsche landbouw
nog op primitieve urijze wordt uitgeoefendop gronden,dienietregelmatig elk jaar worden beplant, in overleg met den Dienst van het
Boschwezen aan te tvijzen als „Blokken voor den onregelmatigen
Inlandschen landbouw''.
Ook uit een principieel oogpunt moet m.i. het bovenvermelde
Regeeringsstandpunt betreurd worden. Gaan wij hiertoe uit de
bovengenoemde Regeeringsmissive de voornaamste punten na.
In punt 2 van haar schrijven maakt de Regeering gewag van
,,groote uitgestrektheden woeste gronden, die slechts een weinig
intensieven landbouw toelaten."
Het komt mij daarom weinig consequent voor, dat van de Inlandsche bevolking geeischt wordt, dat zij hierop een intensief
bedrijf zal uitoefenen.
In punt 3wordt devoorgestelde regelingverweten, dat men zich
daarbij neerlegt bij het ouderoofbouwstelsel. Naar mijne meening
is dit verwijt ongegrond. De regeling beoogt alleen, den wisselbouw terug te dringen op bepaalde terreinen, is dus een zuivere
reehtsmaatregel. Op den Landbouwvoorlichtingsdienst rust de
taak, er voor zorg te dragen, dat het landbouwsysteem verbeterd
wordt. In stede van een verwijt aan den Directeur van Binnenlandsch Restuurwarederhalvenaar mijnemeeningeen aansporing
van den Landbouwvoorlichtingsdienst beter op haar plaats geweest.
In punt 6 erkent de Regeering, dat de bepalingen der Ontginnings-Ordonnantie veelalzeerstroef gewerkthebben, endatinvele
streken de clandestiene ontginningen reeds een groote plaats hebben ingenomen. Geconstateerd wordt evenwel, dat bij toename
van de bevolking en daardoor te verwachten grondschaarschte de
toestanden van gebruik enbezit vangrond meergeordend worden.
Wat zien wij echter schier bij iedere Landrenteherziening gebeuren? Dat duizenden heetaren „meerbevinding" geconstateerd
worden, hetgeen dus beteekent: dat duizenden heetaren Landsdomein in het afgeloopen decennium onwettig in gebruik zijn genomen. De ,,oplossing" hiervan bestond meestal in het inschrijven in de Landrente registers! Zelfs deelen der boschreserves
waren hiervoor niet veilig. Wat baat ons dan een OntginningsOrdonnantie?
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Inderdaad worden bij dichter bevolking en grondschaarschte
de toestanden van gebruik en bezit meer geordend. Deze ordening is eehter op Java gesehied ten koste der wildhoutbosschen,
vooral van die in lager gelegen terreinen. Het is zaak, van deze
bosschen nog te behouden wat mogelijk is, waartoe naar mijn
meening bovengenoemd Ontwerp-Reglement een stap in de juiste
richting was.
De Regeering noemt verder het Pemaligebied als voorbeeld
van een gebied, waar evenmin speeiale regelingen noodig zijn gebleken. Slaan we eehter het ,,Overzicht van de Economie van de
Dessa" (DeelIX b l , Deel I I 1vanhetWelvaartsonderzoek) (7),op,
waarin op bladzijde 255-282 de Pemali kwestie is behandeld, dan
blijkt, dat men ook daar door een compromis was gekomen tot
vorming van „akoeanblokken", waarbij de bevolking genoegen
had genomen met 5 maal de jaarlijks beplante uitgestrektheid.
Daar bovendien de bewerking dezer gronden collectief geschiedde, kwam de oplossing p r a c t i s c h overeen met een Hoemablokstelsel. Alleen werd iederen voormaligen akoean bezitter
een ontginnings bewijs verstrekt!
In punt 9 werd als font van de voorgestelde nieuwe regeling
aangegeven, dat zij de bevolking geheel vrij zou laten om den
grond te misbruiken en te vernielen. Dit hoeft eehter niet waar te
zijn. In Bantam bijvoorbeeld, waar onder aandrang van het Bestuur de milik-aanvragen in de hoemastreek eenige jaren lang
sterk in aantal toenamen, werd opgemerkt, dat in de hoemastreken over het algemeen de m i l i k g r o n d e n er s l e c h t e r aan toe
zijn dan d e h o e m a b l o k g r o n d e n . De milikgronden toeh worden
(of: werden) in een korteren turnus bebouwd, met als gevolg uitputting, dus r o o f b o u w . Hier zou dus een handhaving der Ontginnings-Ordonnantie r o o f b o u w in de hand werken!
Bij de voorgestelde regeling daarentegen, worden de ontginners
in groote eomplexen bijeengehouden, hetgeen niet anders dan
gunstig kan werken.
In punt 10gaf de Regeering de voorkeur aan het aanwijzen der
terreinen (boschreserves of anderszins), die voor bevolkingsontginningen gesloten moeten blijven, van welke terreinen zij de bewaking niet zoo moeilijk aeht als het houden der bevolking binnen de hoemablokken.
Ik zou hier willen opmerken, dat het eene het andere niet behoeft uit te sluiten.
Wat verder de verwachting der Regeering betreft, dat in de, in
het bijzonder bedoelde streek, binnen korten tijd geordende toestanden zouden zijn ontstaan, zoomogeeropgewezen worden dat
nog in 1935, dus 10jaren later, zoowel in Banjoemas als in Zuid
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Bantam de meeste clandestiene ontginningen voorkomen.
In punt 13 achtte de Regeering een vast plan van gronduitgifte van beteekenis. Naar mijn meening had men met het voorgestelde blokkenstelsel tevens dit plan kunnen verwezenlijken.

Samenvattende hetgeen door mij in dit proefschrift werd neergelegd, meen ik tenslotte de volgende conclusies te mogen trekken:
1° Hoemabouw is een primitief extensief landbouwsysteem,
dat niet a priori roofbouw behoeft te zijn, al zal het meestal in de
praktijk wel dat karakter hebben.
2° Zoowel in het belang der bevolking als in het belang der
boschreserves verdient het aanbeveling:
a. dit landbouwsysteem binnen bepaalde complexen te localiseeren
6. met den meesten spoed te beginnen aan een uitgebreid onderzoek naar de beste intensiveeringsmethode voor dit landbouwsysteem, teneinde langs dezen weg tot een beteren vorm van
grondgebruik, d.w.z. tot een beter landbouwsysteem te komen.
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BIJLAGE I

H E T EERSTE HOEMAREGLEMENT
No 4040/38

Serang, den 30 Juii 1896.
DE RESIDENT VAN BANTAM

Overwegende de wenschelijkheid, om de hoemacultuur in dit gewest
zooveel mogelijk te beperken en duidelijke grenzen aan te geven van de
niet kennelijk verlaten, voor die eultuur onmisbare gronden, zooraede
van de andere wisselvallige droge padivelden, teneinde tevens voor een
behoorlijke uitvoering der Ontginnings-Ordonnantie te kunnen zorgdragen
HEEFT-BESLOTEN:

Vast te stellen het navolgend Reglement op den hoemabouw en de
wisselvallige tipars of tegalans in de Residentie Bantam in verband met
de Ontginnings-Ordonnantie Stbl. 1896, no 44.
ARTIKEL 1

Hoema's zijn wisselvallige, niet jaarlijks beplante, droge rijstvelden, die
zonder voorafgaande grondbewerking worden beplant.
Wisselvallige tipars of tegalans zijn niet jaarlijks beplante droge rijstvelden, die na voorafgaande grondbewerking worden beplant.
ARTIKEL 2

De hoemabouw moet zooveel doenlijk worden tegengegaan door den
aanleg van sawahs of tegalvelden aan te moedigen.
ARTIKEL 3

De desa's, waar hoemabouw van oudsbestaat, worden onderscheiden in:
a. desa's, alwaar dadelijk het verbod tot den aanleg van hoema's kan
worden uitgevaardigd, wegens het bezit van genoegzame bouwgronden
in geregelde eultuur;
6. desa's, alwaar geleidelijke opheffing binnen eenige jaren kan plaats
hebben, omdat er voldoende gelegenheid bestaat tot den aanleg van
sawahs en tegalvelden en ook andere omstandigheden daarvoor gunstig zijn.
c. desa's, alwaar behoud van die eultuur vooreerst nog onvermijdelijk is.
ARTIKEL 4

Het Hoofd van Gewestelijk Restuur stelt bij Resluit vast, welke desa's,
districten of onderdistricten tot de verschillende rubrieken in artikel 3
behooren.
Jaarlijks wordtvoor ultimo Maart een omstandig rapport aan het Hoofd
van Gewestelijk Bestuur ingediend van hetgeen verricht is tot geleidelijke opheffing van den hoemabouw in de streken bij artikel 36 bedoeld.
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ARTIKEL 5

In de desa's bedoeld bij artikel 3c worden de tot hoemabouw gebezigdo
gronden, welko do bevolking voor dio cultuur behoort to behouden,
daaronder begrepen dio gronden, welko voor de wisselcultuur worden
gebezigd en niet kennelijk verlaten zijn, behoorlijk afgobakend en tot
hoemablokken govormd.
H e t is verboden, bij het vorraen dier blokken tot het Staatsdomein behoorende bosehgronden daarin op to neraen, behoudens small© strooken
noodig voor afronding der grenzen.
Ruiling van hoematerreinen tegen gelijke uitgestrektheden domeingronden kan met voorkennis van den betreffenden Controleur plaats
hebben, indien daardoor vermindering van het aantal blokken of andere
groote voordeelen verkregen kunnen worden.
ARTIKEL 6

De afbakening der hoemablokken in artikel 5 bedoeld, geschiedt door
aardhoopen met graszoden belegd, in den vorm van een afgeknotte pyramide, waarvan het grondvlak 2, het bovenvlak 1 meter in het vierkant is
en de hoogte 1,5 meter, zooveel mogelijk op zoodanige afstanden van
elkander, d a t het volgende grensteeken steeds te zien is.
Bij elken aardhoop wordt na do voltooiing onmiddellijk een waroe- of
randoeboom geplant.
Op daarvoor gesehikt gelegen grensteekens wordt do n a a m van het
blok aangeduid.
Langs de grenzen wordt een klein voetpad opengehouden.
ARTIKEL 7

De wisselvallige tipars of tegals in artikel 1 bedoeld, worden op aanwijzing van het betreffende desahoofd behoorlijk afgebakend, wordende
de grenzen op dezelfde wijze aangegeven als voor de hoema's is vastgesteld.
Zooveel mogelijk worden gehuchtsgewijze blokken gevormd, waarin
all© gronden met de periodieke wisselingen begrepen worden.
ARTIKEL 8

Door de Inlandsche ambtenaren wordt de afbakening der blokken, bedoeld bij artikel 5 en 7, zoo spoedig mogelijk verrieht, onder toezieht van
den betrokken Controleur.
Zoodra do afbakening is afgeloopen, worden de hoemablokken opgemeten en in k a a r t gebraeht.
De Controleurs brengen om de twee maanden een afzonderlijk verslag
uit o m t r e n t den stand der werkzaamheden.
ARTIKEL 9

De hoema-, wisselvallige tipar- en tegalblokken bedoeld bij artikel 5
en 7 worden gerekend te behooren tot de niet kennelijk verlaten gronden,
di© overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 en artikel 2, al. 2 der
Ontginnings-Ordonnantie (Stbl. 1896, no 44), uit eenigen anderen hoofdo
t o t de dorpen behooren.
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BIJLAGE II

T O E L I C H T I N G OP H E T E E R S T E H O E M A R E G L E M E N T
TOELICHTING OP H E T B I J BESLUIT VAN D E N R E S I D E N T VAN BANTAM 3 0
JULI

1896, NO 4046/38 VASTGESTELDE REGLEMENT OP D E N HOEMABOUW
EN ANDERE WISSELVALLIGE V E L D E N

Toelichting op Artihel 1 en 2
H e t is de hoemabouw, die bijna uitsluitend op boschgronden plaats
heeft, waartegen vooral geageerd moet worden, om verdere ontwouding
met al de schadelijke gevolgen d a a r v a n te voorkomen.
Bij de wisselvallige eultuur op tipars of tegalans wordt geen bosch
vernield, in den regel zijn het alang-alang velden. Van die gronden wordt
in dit reglement alleen gesproken, omdat het wenschelijk is ze af te bakenen, teneinde daarbuiten de Ontginnings-Ordonnantie te kunnen toepassen, en het verbod tot het branden van alang-alang velden, niet voor
den landbouw vereischt, beter te kunnen controleeren.
Toelichting op Artikel 3
De hoemacultuur is aantrekkelijk voor de bevolking, zoodat zij zelfs
d4ar beoefend wordt, alwaar er geen behoefte aan bestaat. Hier dient het
verbod dadelijk plaats te hebben, aansluitende aan hetgeen in de laatste
jaren ondershands reeds gedaan is.
Voorts zijn er desa's, waar de bevolking niet onbekend ismet den sawahen tegalbouw, doch uit gemakzucht zich aan de hoemacultuur h o u d t .
I n diedesa's moet dadelijk begonnen worden,den hoemabouwte beperken,
en den aanleg van sawahs of tegalvelden ter hand te nemen. Opheffing
kan in die desa's eerst geschieden, zoodra genoegzame andere bouwgronden zijn aangelegd.
De desa's onder c eindelijk, zijn die in het Zuiden van dit gewest, waar
de bevolking den patjoel en den ploeg niet weet te hanteeren, desa's,
alwaar in de tegenwoordige omstandigheden het verbod tot den aanleg
van hoema's t o t lijdelijk verzet en volksverhuizingen aanleiding zou
geven.
Toelichting op Artikel 4
Zoo spoedig mogelijk worden voorstellen ingediend voor de splitsing
bij artikel 3 bedoeld. N a a r m a t e desa's, tot de rubriek artikel 36 behoorende, voor opheffing in aanmerking komen, wordt zulks bij Resluit vastgesteld.
Toelichting op Artikel 5
H e t doel van dit voorsehrift is den hoemabouw aan banden te leggen
door verdere uitbreiding te voorkomen.
Zonder behoorlijke afbakening is d a t niet mogelijk, steeds zou
dan weer domeingrond aan den roofbouw opgeofferd worden.
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Zooals bekend, bestaan de hoemagronden uit eomplexen, waar d e
geheele bevolking der desa of van het gehucht de cultuur drijft. Van die
eomplexen, waarvan het behoud noodig geaeht wordt, worden zooveel
mogelijk regelmatige blokken gevormd.
Gronden voor den wisselbouw, die meestal om de drie of vier j a a r
plaats heeft, in vorige jaren in gebruik geweest, worden eveneens afgebakend.
Deze kunnen niet tot de kennelijk verlaten gronden worden gerekend,
wat wel het geval inmet gronden, die lang geleden in gebruik zijn geweest,
sedert verlaten en weder met zwaar boseh bedekt zijn.
Ruiling van grond kan n u t t i g zijn, om afgelegen of kleine hoema eomplexen prijs te geven, de groote eomplexen worden dan met gelijke uitgestrektheid vergroot.
Ook kan ruiling als middel dienst doen om b.v. voor de wisseleultuur
bestemde, weder met jong houtgewas begroeide hoemaeomplexen op
gronden, die in het belang van kliraatologisehe toestanden, of wegens de
aanwezigheid van bronnen onaangeroerd hadden dienen te blijven, weder
t o t het domein terug te brengen.
I n weerwil van het daarop gehouden toezieht, is het toch niet onwaarsehijnlijk, d a t z u l k e gronden nog zullen voorkomen. I n d a t geval kan door
ruiling de vroeger gemaakte fout worden hersteld.
H a n d h a v i n g der aangewezen blokken is in het vervolg de voornaamste
bestuurszorg; binnen de blokken is de bevolking vrij.
Bij strenge handhaving van het blokkenstelsel en van de OntginningsOrdonnantie daarbuiten, zal het gevolg zijn, d a t bij toename v a n het
zielental hoe langer hoe minder wisselbouw binnen de blokken kan plaats
hebben, en eindelijk de bevolking zonder voelbaren overgang door de omstandigheden zelve gedwongen wordt, t o t jaarlijksehe grondbeworking en
intensieve cultuur over te gaan.
Indien men nl. weet, d a t ontginning buiten de blokken alleen wordt
toegestaan onder stipte toepassing van de Ontginnings-Ordonnantie, dan
zal men liever traehten binnen de blokken een vast stuk bouwgrond te
krijgen, omdat de ontginning daar minder bezwaren oplevert.
Voor nieuwelingen en bij normale vermeerdering der bevolking is daartoe ruimschoots gelegenheid, o m d a t tengevolge van de wisseleultuur
feitelijk over 3 a 4 maal meer gronden besehikt wordt, dan bij intensieve
cultuur zoude noodig zijn. H e t bestuur heeft het geheel in de hand, om
ontginningsverzoeken buiten de blokken te weigeren, indien het vermoeden bestaat, d a t men toch niet aan de voorwaarde van ontginning en geregelde bebouwing zal voldoen.
I n de eerste jaren zullen daarom in diestreken, waar uitsluitend hoeraacultuur beoefend wordt, slechts bij uitzondering ontginningsvergunningen
buiten de blokken behooren te worden uitgereikt. Daarbinnen is d a t niet
noodig, o m d a t de hoemablokken behooren t o t de gronden ,,uit anderen
hoofde t o t de dorpen behoorende , , (Stbl. 1806, no 44).
Intusschen verdient het aanbeveling, binnen de blokken het vormen
van individueele, duidelijk begrensde aandeelen te bevorderen.
Men zal misschien aanvoeren, d a t het wenschelijk zou zijn, om daartoe
de ontginningsbewijzen te benutten, doch dan verliezen die hun beteekenis, indien bij ontginning van werkelijk domein, na vervulling der gestelde
voorwaarden, de bewijzen worden uitgereikt.
Bij den nog zoo ongeregelden hoemabouw zouden die bewijzen alle
waarde missen, hoegenaamd niet op prijs worden gesteld en schade doen
aan een goede toepassing der Ontginnings-Ordonnantie. Men bepale er
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zich dus toe, zooals bij de sawahs en tegalvelden, van ieder blok de eigenaren te regisireeren, zoo mogelijk met de uitgestrektheid van ieders
bezit.
Toelichling op Artikel 6
De afbakening is een belangrijk p u n t der hoema regeling.
I n Bijblad 4716 is een circulaire opgenomen van den Directeur B.B.,
waarin deze afbakening als practisch uitvoerbaar geheel wordt afgekeurd.
I k deel die bezwaren niet. D a t de zaak mislukt was, wordt duidelijk
gemaakt in die circulaire door de verklaring: ,,Alles was voorts met een
spoed en gejaagdheid behandeld, waarvan een allertreurigste uitkomst
wel het gevolg moet zijn." ,,Practisch onuitvoerbaar" noemt de circulaire
de afbakening, ,,omdat men niet alleen de pegagans zal moeten afbakenen, raaar het geheele gebied eener desa, en allestukjes vrij Staatsdomein,
die daarin geenelaveerd liggen, tot d a t gebied zal moeten rekenen."
D a t is belangrijk meer dan hier beoogd wordt en dan noodig is. De
overige gronden tot de desa behoorende zijn gemakkelijk genoeg te herkennen, alleen bij hoema s (pagagans) is door den wisselbouw en de spoedige begroeiing, als zij enkele jaren ongebruikt liggen, met onkruid en
struikgewas, herkenning onmogelijk.
Daarvoor is afbakening doelmatig en k o m t zeer wel uitvoerbaar voor,
omdat geheele blokken worden afgebakend.
Hoe die circulaire de moeilijkheid met de hoema's gemakkelijk uit den
weg ruimt, bewijst de volgende aanhaling: ,,Alleen de gagas, hoema's,
tipars, of hoe men die gronden verder moge noemen, velden, die nu en dan
bebouwd worden, om daarna een paar jaren weder verlaten te worden,
leveren eenige moeilijkheid op (bij niet afbakening).
Doch daargelaten, d a t de ontginner of bezitter zeer zeker die gronden
weet aan te wijzen, zijn ze ook bij het Bestuur bekend, het is dus ook
zonder afbakening niet alleen mogelijk, m a a r zelfs ook niet moeilijk te
weten, of een stuk grond al dan niet vrij Staatsdomein is.
Zonder eenige kans te loopen zich te vergissen, is het alzoo gemakkelijk
genoeg, overtreding van de Ontginnings-Ordonnantie te constateeren."
Men moet wel nooit een hoemastreek hebben gezien, om zulke beweringen te durven doen.
H e t is voor het Bestuur onmogelijk om zonder afbakening der hoema's
het vrije Staatsdomein te kennen.
Overtredingen der Ontginnings-Ordonnantie zijn onmogelijk te constateeren in de hoemastreken, indien er geen afbakening plaats heeft.
I k heb zoo lang stil gestaan bij die circulaire, hoewel die t h a n s niet
meer van k r a c h t is, omdat er zoo licht een wapen in zou kunnen gevonden
worden tot bestrijding van de afbakening.
De eenvoudigste en onkostbaarste grensteekens zijn de bedoelde pyramidale aardhoopen, waarbij het planten van een waroe- of randoeboom
noodig is ter verdere vastlegging van d a t grenspunt.
H e t openhouden van een smal boschpad langs de grenzen vordert niet
veel werk.
Toelichtmg op Artikel 7
De wenschelijkheid van de afbakening dezer gronden is in de aanteekening bij artikel 2 behandeld.
H e t is voldoende de aanwijzing van de desahoofden ten deze te volgen.
Men neme de grenzen wat ruim, daar die met alang-alang bedekte vlakten
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overvloedig zijn, en het hoofddoel met de afbakening is, contrdle op de
Ontginnings-Ordonnantie mogelijk to maken en in de terreinen buifcen de
blokken gelegen allengs weer plantsoen te krijgen, door die terreinen ongemoeid te laten.
De afbakening zal te minder bezwaren hebben daar die wisselvallige
tipar- en tegalvelden een geringe uitgestrektheid beslaan vergeleken bij
de hoeraa's.
H e t zal de a a n d a c h t trekken, d a t geen afbakening is bevolen in de
hoema-desa's bedoeld bij artikel 36.
Afbakening zou slecht samengaan met het plan, aldaar die cultuur
binnen eenige jaren te beeindigen, bovendien zou afbakening beteekenen, d a t die gronden tot het onvrije Staatsdomein behooren, terwijl het
juist de bedoeling is, ze weer t o t vrij Staatsdomein te maken.
H e t zal voldoende zijn, er tegen te waken, d a t geen uitbreiding meer
plaats heeft, hetgeen b.v. geschieden kan door eenvoudige merkteekenen
aan boomen als anderszins.
Toelichting op Artikel 8
I n de hoemastreken hebben de Inlandsehe ambtenaren betrekkelijk
weinig werk. Zij kunnen dus veel tijd aan deze aangelegenheid wijden;
er moet eehter met zorg worden gewerkt, o m d a t een blijvende regeling
wordt beoogd. De afbakening zij het eerste werk. De meest aan te bevelen werkwijze is, d a t het onderdistrictshoofd zieh eerst op de hoogte
stelt van de toestand eener desa, daarbij een ruwe sehetskaart vervaardigt van de hoemaeomplexen en getaxeerde uitgestrektheid en tevens
met de bevolking de zaak bespreekt, om te weten, welke eomplexen men
behouden wil.
D a a m a wordt de zaak voor den Controleur gebracht, die in overleg
met het Inlandsch Bestuur, als het kan op het terrein, aangeeft, welke
eomplexen behouden moeten blijven of door ruiling worden uitgebreid.
Eerst daarna hebbe de afbakening plaats.
Toelichting op Artikel 9
Dit artikel behoeft geen bijzondere toelichting. H e t is de grondslag
van het hoemareglement, waardoor dit als een uitvloeisel van de ontginnings-ordonnantie k a n besehouwd worden.
D E R E S I D E N T VAN B A N T A M ,

(w.g.) H A B D E I I A N .
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BIJLAGE III

MISSIVE VAN D E N R E S I D E N T VAN BANTAM
AAN D E N G O U V E R N E U R - G E N E R A A L VAN 30 J U L I 1896,
N o 4047/7
I k heb de eer Uwe Excellence eerbiedig onder de aandacht te brengen,
d a t de herziening der regelen omtrent de Inlandsche grondontginning
op J a v a en Madoera (Stbl. 1896, no 44), welke blijkbaar beoogt, fouten
in de oude regeling, waardoor deze niet aan de verwaehtingen beantwoord
heeft, te verbeteren, omtrent een belangrijke aangelegenheid, evenals de
oude regeling, het stilzwijgen heeft bewaard.
Meer dan de thans opgeheven bezwaren tegen een goede uitvoering is
de wisselvallige padicultuur op pagagans of hoema's de groote klip geweest, waarop de eerste Ordonnantie gestrand is.
I n dit gewest, waar de cultuur op wisselvallige bouwgronden van veel
beteekenis is, acht ik dan ook een behoorlijke toepassing van de nieuwe
Ontginnings-Ordonnantie onmogelijk, zonder een afzonderlijke regeling
voor die wisselvallige velden.
Een dergelijke regeling — in afschrift hierbij aangeboden—, waarmede
tevens beperking van dien roofbouw beoogd wordt, heb ik gemeend hier
te moeten invoeren.
Hoewel daarraede, naar ik vertrouw, voor dit gewest die aangelegenheid
zooveel doenlijk geregeld is, en daarvan goede resultaten voor de toekomst
te verwachten zijn, heb ik gemeend, Uwe Excellentie daarvan niet onkundig te mogen laten, omdat het wensehelijk voorkomt, d a t gewestelijke
regelingen op d a t gebied een uitvloeisel zijn van Regeeringsbevelen, d a n
wel algemeene bepalingen voor d a t onderwerp in het leven worden geroepen.
De gewestelijke regeling is nu gebaseerd op de onderstelling, d a t de
wisselvallige velden behooren tot de niet kennelijk verlaten gronden,
welke tot het desagebied behooren, vide artikel 9 van het hier bijgevoegde
reglement.
Op die wijze meende ik het reglement in verband te kunnen brengen
met de Ontginnings-Ordonnantie, het als een uitvloeisel daarvan in h e t
leven te roepen.
Zonder Regeeringssanetie s t a a t het echter te bezien, of die opvatting,
en het reglement daarop gebaseerd, op den duur wel bestand zullen zijn
tegen inzichten van opvolgende bestuurders, waarvan verandering van
richting en te niet doening van het reeds tot s t a n d gebraehte het gevolg
zou kunnen zijn.
Een andere reden, waarom Regeeringsbemoeienis wensehelijk wordt
geacht, is de ongelijkheid, die in aangrenzende gewesten bestaan zal, indien alles aan het goedvinden der Gewestelijke Besturen wordt overgelaten. Dit kan aanleiding geven d a t de bevolking der hoema-desa's die
gemakkelijker dan de meer gezeten bevolking tot het optrekken n a a r
andere oorden besluit, bij beperking in het eene gewest h a a r heil elders
gaat zoeken, waar het bestuur haar meer den vrijen teugel laat.
155

Werd na de uitvaardiging van de eerste Ontginnings-Ordonnantie, geoordeeld, d a t plotseling een einde kan gemaakt worden aan den roofbouw
op pagagans of hoema's, — de circulaire Directeur B.B., van 2 Nov. 1877,
no 11269, Bijblad 3279 zegt apodictisch, d a t n a de uitvaardiging van
de Ontginnings-Ordonnantie de zgn. wisselvallige velden hebben opgehouden te bestaan — de ondervinding heeft geleerd, d a t met die primitieve cultuur in belangrijko m a t e rekening moet gehouden worden.
Door de geringe bevolking in het Zuiden van dit gewest is daar nog
veel boseh gespaard gebleven, doch het laat zieh aanzien, d a t zonder
vastlegging en duidelijke begrenzing der hoema's binnen weinige tientallen jaren ook hier de onvruchtbare alang-alang allerwege in de plaats
zal zijn gekomen van het veelzijdig nuttige woud. Overal ziet men reeds
de sporen van toenemende vernieling; veel is reeds verloren, d a t n i e t meer
te herstellen valt.
Doordrongen van de noodzakelijkheid om dien roofbouw tegen te gaan,
heb ik een oogenblik gedacht aan de mogelijkheid, om door geleidelijke
opheffing na eenige jaren de cultuur geheel te kunnen verbieden.
Onderzoekingen daarop ingesteld, hebben de overtuiging bij mij gevestigd, d a t zulks wel mogelijk is in streken, waar de bevolking met den
sawah- en tegalbouw bekend is, doeh voorshands niet bereikbaar is in de
afgelegen streken, waar de bevolking alleen het kapmes hanteert.
De Regent van Tjaringin zegt d a a r o m t r e n t in het betreffende r a p p o r t :
„melainken sadja orang-orang boemi poetra di sebelah kidoel saja pomja
ingetan kendati di paksa djoega akan membikin legal tida bisa, begimana
djoega tentoe itoe orang menahan dan kaloe di kerasken lagi saja pomja
ingetan boemi poetra di sebelah kidoel mendjadi kalang kaboet, banjak jang
pindah ka kampoeng atau ka lain negri tjari pengidoepan di sana" 1) en een
der Controleurs, die jarenlange ervaring in de Zuid heeft opgedaan:
„ w o r d t dit alles goed bedacht en rijpelijk overwogen, dan ziet men in, dat,
zijn er zonder veel bezwaar doelmatige schikkingen te treffen in streken
dezer afdeeling, waar de hoemabouw sporadisch voorkomt, waar deze
den eenigen vorm van cultuur is, kan het paal en perk stellen aan den
hoemabouw hier een reuzenwerk heeten, aan een verwezenlijkingwaarvan
men wanhoopt, als men de Kidoelers kent.
Van jongs af aan gewoon zich op de hoema's op te houden; van zijne
ouders geen andere werktuigen hebbende leeren hanteeren dan de golok1)
en de gobed2), in ontwikkeling op zeer lagen t r a p staande, met weinig
energie en tevreden m e t de hoogst noodzakelijke levensbehoeften, is de
Zuider hoofdzakelijk gehecht aan de hoema. E n zou men hem die willen
ontnemen door hem te dwingen tipars te maken ? Zonder twijfel zal hij
het er op laten aankomen, en zelfs het gezag van den Regent zal niet bij
m a c h t e blijken, hem daartoe te brengen. Hoogstens zullen voordenschijn
daar, waar het terrein er zich gemakkelijk toe leent en de voorbereidende
werkzaamheden weinige zijn, tegalans tentoongesteld worden, om het
bestuur te believen en zachter te stemmen, raaar heimelijk met de bedoeling, voort te kunnen gaan met het aanleggen van hoema's. E n zou
men zonder meedoogen met m a c h t en geweld hem daartoe willen forceeren, dan zal hij zijn geboortegrond verlaten, om zich vooraamelijk daar
1) Eenigszins vrij vertaald, luidt deze passage:
„Behalve nog dat de Inlanders in de Zuid, naar mijne meening, ondanks den op hun
uitgeoefenden dwang, geen droge bouwvelden kunnen aanleggen, zullen ze beslist bij hun
houding volharden en, als de dwang verscherpt wordt, zullen, naar mijne meening, de
Inlanders in de Zuid in verwarring geraken; velen zullen naar een ander dorp of een
ander land verhuizen, om daar hun levensonderhoud te zoeken."
2) Golok = kapmes, houwer. Gobed = kapmes.
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te vestigen, waar de hoemabouw nog gedreven mag worden. Voor deze
sfdeeling zullen voornamelijk de Lampongsche districten daarvoor in
aanmerking komen, daar dit land den Zuiders niet onbekend is, gewoon
als velen zijn zich eenigen tijd aldaar op te houden, om door het verrichten
van koeliediensten geld te verdienen. Daar, verhaalt men zelfs, behoeft men
voor de hoema's niet eens belasting te betalen. E n zij, die daartoe niet
direct zouden kunnen besluiten, of diede middelen missen zouden, om met
hun gezin de zee over te steken, zij zullen eerder gebrek lijden dan toegeven; gebrek leidt tot ongehoorzaamheid aan de wet, en zoude zich het
bestuur consequent houden, dan zal de gevangenis gevuld zijn met Kidoelers, aan weinigen hunner anders bekend.
Dwang tot geleidelijken aanleg van tegalans zal teweeg brengen, d a t de
bevolking voor den schijn onder lijdelijk verzet eenige tipars zal maken,
om voort te kunnen gaan met den hoemabouw, in de hoop, d a t het bestuur de moeilijkheden zal beseffen en het bevel met mindere strengheid
handhaven. Dan zal zij gaan beproeven, om successievelijk het voorsehrift niet op te volgen, en het alzoo tot een doodgeboren kind te maken.
Gelukt haar dit niet, blijft het bestuur met de meeste stiptheid de hand
houden aan den eenmaal uitgevaardigden last, dan zal herhaaldelijk de
sterke arm tusschenbeide moeten komen, om overtredingen te straffen,
en eindelijk zal de toestand in de Zuid geheel gestoord zijn, velen het land
verlaten, anderen gebrek lijden. Tot openlijk verzet komen de Kidoelers niet, daartoe zijn ze te weinig energiek, maar ook al zoude in de
Lampongsche districten eveneens de hoemabouw verboden worden, d a n
nog zullen velen op andere wijze den strijd om het bestaan trachten te
voeren."
De hoemabouw is een factor, die bij agrarische regelingen niet over het
hoofd kan worden gezien. Blijven voorschriften o m t r e n t d a t onderwerp
achterwege, of worden onpractische circulaires uitgevaardigd, zooals
vroeger geschied is, dan zal naar bescheiden oordeel de OntginningsOrdonnantie van dit jaar even weinig ten goede uitwerken als haar voorgangster van het jaar 1874.
D E RESIDENT,

(w.g.) H A B D E M A N .
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BIJLAGE IV

MISSIVE VAN D E N G O U V E R N E M E N T S - S E C R E T A R I S AAN
D E N R E S I D E N T VAN BANTAM VAN 17 J A N U A R I 1898, N o 122
Rij Besluit van 30 Juli 1896, no 4046/38,
,i s d o o r U . H . E . G een
reglement vastgesteld op den hoemabouw en de wisselvallige tipars of
tegalans in Uw gewest, waarvan de strekking is, dien roofbouw te beperken, door de bevolking langzamerhand tot meer intensieve cultuur te
brengen.
De Gouverneur-Generaal, ofschoon Uw streven in deze richting ten
voile waardeerende, is van oordeel, d a t enkele bepalingen van bedoeld
reglement moeilijk gehandhaafd kunnen worden.
Zoo worden in artikel 3 de desa's, waar hoemabouw van ouds bestaat,
onderseheiden in die:
a. waar dadelijk het verbod tot den aanleg van hoema's kan worden
uitgevaardigd wegens het bezit van genoegzame bouwgronden in geregelde cultuur.;
b. waar geleidelijke opheffing binnen eenige jaren kan plaats hebben,
o m d a t er voldoende gelegenheid bestaat t o t den aanleg van sawahs
en tegalvelden, en ook andere omstandigheden daarvoor gunstig zijn;
c. waar behoud van die cultuur vooreerst nog onvermijdelijk is.
Wanneer eehter in de sub a bedoelde desa's de hoemabouw ook plaats
heeft op gronden uit anderen hoofde t o t de desa's behoorende, mag dit
niet worden tegengegaan. H e t aanleggen van hoema's mag alleen, met
toepassing van artikel 3, al. 2 der Ontginnings-Ordonnantie, Stbl. 1896,
no 44, worden belet op t o t het geheel vrije Staatsdomein behoorende
gronden.
Ingevolge het bepaalde bij al. 1 van artikel 5 van het reglement zullen voorts alleen de hoemacomplexen van de sub c, niet die van de
sub b bedoelde desa's worden opgemeten. Blijkens de N o t a van Toelichting zou toch, n a a r Uwe meening, afbakening van de hoemacomplexen der desa's, waar opheffing van den hoemabouw binnen eenige
jaren kan plaats hebben, zich slecht laten vereenigen met het voornemen
om geleidelijk tot die opheffing over te gaan, terwijl afbakening bovendien
zou beteekenen, d a t die gronden tot het onvrije Staatsdomein behooren,
en het juist de bedoeling is, ze weer tot vrij Staatsdomein te maken.
De gronden in kwestie behooren eehter 6f tot het vrije Staatsdomein, en dan mogen zij zonder speciale vergunning niet worden ontgonnen, 6f zij behooren als gemeene weide of uit anderen hoofde tot de
dorpen, en dan moet de bebouwing daarvan worden toegelaten, en mogen
zij niet als vrij Staatsdomein worden aangemerkt, dan voor het geval zij
kennelijk worden verlaten.
Afgescheiden d a a r v a n kan, n a a r het gevoelen van den Landvoogd,
tegen de afbakening van de hierbedoelde gronden geen ernstig bezwaar bestaan, daar toch de daaraan verbonden voordeelen en de
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kansen, d a t daardoor de bewerking binnen de afgebakende blokken langzamorhand jaarlijks zal plaats hebben, voor deze hoemagronden dezelfde
zijn als voor die van do desa's sub c genoemd.
De redactie der aangehaalde eerste alinea van artikel 5 van het
reglement schijnt overigens minder aan te bevelen, omdat men daaruit
zou kunnen afleiden, d a t dit artikel eene strekking heeft, die niet geheel
wettig is, nl. d a t aan een desa, waar de hoemabouw vooreerst nog onvermijdelijk is (artikel 3, sub c), gronden kunnen worden ontnomen.
Evenmin als deze alinea voldoen Z.E. de voorschriften in do beido
laatst© alinea's van d a t artikel, welke luiden:
,,Het is verboden, bij het vormen dier blokken tot het Staatsdomein
behoorende boschgronden daarin op te nemen, behoudens smalle strooken, noodig voor afronding der grenzen. Ruiling van hoematerreinen
tegen gelijke uitgestrektheden domeingronden kan met voorkennis van
den betrokken Controleur plaats hebben, indien daardoor vermindering
van het aantal blokken of andere groote voordeelen verkregen worden."
Daar de vorming der blokken bij artikel 8 aan de Inlandsche ambtenaren is opgedragen, is het derhalve aan deze en aan de Controleurs
B.B. overgelaten, om vrijelijk te besehikken over tot het Staatsdomein
behoorende gronden, hetgeen in strijd is met de agrarische bepalingen.
Evenals ten aanzien van de afbakening der djati- en onder geregeld beheer gebraehte wildhoutbosschen, referte aan Bijblad no 4498, zou een
regeling ter zake alleen van de Regeering kunnen uitgaan.
Artikel 9 behelst voorts iets, wat wel waar kan zijn, of door de
regeling (afbakening) waar gemaakt k a n worden, m a a r daarom naar het
inzien van Z.E. nog niet feitelijk of bij voortduring waar behoeft te zijn,
daar de hoema-, tipar- en tegalblokken zeer goed kennelijk verlaten en
niet onder de wisselvallige te rangsehikken velden kunnen omvatten.
Naar Uw ©igen woorden is de regeling dan ook gebaseerd op de onderstelling d a t de wisselvallige velden behooren t o t deniet kennelijk verlaten
gronden, welke deel uitmaken van het desagebied. U . H . E . G . sehept dus
©en toestand, zonder te vragen of deze wettig is, teneinde daarop een
regeling te gronden.
Aannemende echter, d a t werkelijk alle velden, welke tot blokken
worden samengevoegd. besehouwd moeten worden als te behooren t o t de
niet kennelijk verlaten gronden, dan is dit ook waar zonder artikel 9 en
dus deze bepaling overbodig, terwijl zij bovendien aanleiding geeft t o t
de opvatting, d a t zij eene beslissing behelst als bedoeld in de derde alinea
van artikel 2 der Ontginnings-Ordonnantie.
Zoodanige beslissing zou evenwel onwettig zijn, o m d a t die volgens de
evenaangehaalde derde alinea alleen genomen kan worden na plaatselijk
onderzoek, en n a d a t het dorp in zijn belang is gehoord. Ook om deze
reden zou de Gouverneur-Generaal de in artikel 9 van het reglementnedergelegde ondersteliing bezwaarlijk kunnen sanctionneeren.
Wanneer het reglement gezuiverd wordt van de bovenornschreven, naar het oordeel van den Landvoogd d a a r a a n klevende gebreken,
zal feitelijk niet veel meer overblijven dan een afbakening van de
velden, welke stelselmatig in hoema- of tiparbouw bewerkt worden.
Strekt die afbakening zich uit tot alledesa's, waar diewijze van bebouwing
plaats heeft, en wordt er voor gezorgd, d a t in de complexen alleen die
gronden worden opgenomen, waarvan het v a s t s t a a t , d a t zij niet tot het
vrije Staatsdomein behooren, dan zal aan die afbakening het voordeel
verbonden zijn, d a t degrenzen zullen vaststaan, tot waar de desabevoiking
haar padieultuur in wisselbouw mag drijven, en d a t alle gronden, welke
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buiten die grenzen vallen, in elk geval tot het vrije Staatsdomein behooren en niet anders dan op den voet der bestaande bepalingen in ontginning zullen mogen worden genomen.
Op die wijze zal de toepassing der Ontginnings-Ordonnantie vergemakkelijkt en dientengevolge roofbouw zooveel mogelijk tegengegaan
kunnen worden.
De Gouverneur-Generaal wenseht U . H . E . G . vrij te laten, om eene
regeling als hier aangegeven, in een gewijzigd reglement neder te leggen, of desgewenscht op andere wijze uit te voeren, doch zoodanige
regeling vereiseht, naar het inzien van Z.E., in geen geval Hare goedkeuring. U.H.E.G. acht de sanetie der Regeering wenschelijk, teneinde
aan de regeling eene stabiliteit te verzekeren, die zij zonder die goedkeuring niet hebben zou, en tevens met het doel, haar ook in naburige
gewesten ingevoerd te krijgen.
Als eehter de regeling inderdaad goed is, mag van Uwe opvolgers
verwaeht worden, d a t zij op den door U gelegden grond zullen voortbouwen. E n wat de regeling in andere gewesten betreft, zoo is het, n a a r de
meening van Z.E., de vraag of daaraan, in verband met andere toestanden, ook wat de geaardheid der bevolking aangaat, wel behoefte bestaat.
Door de mededeeling van het vorenstaande, met verzoek in verband
daarmede eene herziening van Uw in hoofde bedoeld reglement ter hand
te willen nemen, heb ik de eer van eene van den Gouverneur-Generaal
ontvangen opdraeht mij te kwijten.
D E 1 E GOUVERNEMENTS-SECRETARIS.
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BIJLAGE V

MISSIVE VAN D E N R E S I D E N T VAN BANTAM
AAN D E N G O U V E R N E U R - G E N E R A A L VAN 11 F E B R U A R I 1898,
N o 1030/7 *)
•
Bij missive van den len Gouvernements-Secretaris van 17 J a n u a r i
1898 no 122 worden tal van bezwaren tegen het in dit gewest ingevoerd
Hoemareglement opgesomd, die de geheele regeling a.h.w. van onwaarde
maken, en bij wijziging overeenkomstig de gegeven wenken aan het slot
der circulaire, de goede resultaten van den maatregel zouden te niet doen.
De kennisname dier bezwaren, de aanval op bijna alle bepalingen van
het reglement, zonder d a t veel aeht geslagen is op de beweegredenen
waarvan in de toeliehting en in de geleidemissive aan Z.E. d.d. 30 J u l
1896 no 4047/7 gewag gemaakt werd, heeft mij in onzekerheid gebracht
of de Regeering tegenover den roofbouw nog wel het s t a n d p u n t inneemt
dat, onder de werking van do e^rste Ontginnings-Ordonnantie van 1874
zooduidelijk werd vooropgesteld in de Circulaire van den Direeteur van
Binnenlandsch Bestuur van 2Nov. 1877, no 11269, (Bijblad 3279), sedert
ingetrokken wegens de onpractische afbakeningsmethode in die circulaire voorgeschreven.
Aldaar werd het doel der bepalingen van Stbl. 1874, no 79 als volgt te
kennen gegeven:
,,Voor goed een einde te maken aan de roekelooze ontginning van
gronden, waardoor J a v a ' s vruchtbare bouwkruin met algeheele vernieling
wordt bedreigd en de toekomst van den landbouw zeer ernstig in gevaar
gebracht.
W a t toch ziet men dagelijks en schier overal gebeuren ?
D a t Inlanders gronden ontginnen, zonder daartoe vergunning te hebben
bekomen. Vraagt men hun, met welk recht zij dit doen, dan is hun antwoord, d a t zij die gronden vroeger ook wel eens in hun bezit hebben
gehad (bekas boeha doeloe). Kunnen zij nu al moeilijk bewijzen, d a t dit
het geval is, het tegendeel kan door de ambtenaren evenmin bewezen
worden, en zoodoende is de roofbouw, evenals vroeger, blijven voortgaan
de beste bouwgronden te vernielen, enz."
De nieuwe Ordonnantie van 1896, noch de voorschriften t o t uitvoering
opgenomen in Bijblad 5086, houden rekening met dien in de aangehaalde
circulaire zoo juist beschreven toestand, die nog dezelfde actualiteit heeft.
De tegengang van den roofbouw schijnt dus geheel aan het beleid der
Hoofden van Gewestelijk Bestuur te zijn overgelaten.
Meenende, in de voor dit gewest belangrijke aangelegenheid t o t een
rationeele oplossing te zijn gekomen door de invoering van het bedoelde
reglement, waarbij dadelijk beperking en geleidelijke opheffing van den
1) Op het in het archief der residentie Bantam aanwezige exemplaar van dezen brief
staan eeniSe kantteekeningen van den opvolger van resident HARDEMAN: OVERDUYN, die
als noot hierbij zijn afgedrukt.
11
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roofbouw de leidende gedachten waren, wordt nu door de Regeering geoordeeld, d a t die regeling niet kan behouden blijven wegens de daaraan
klevende gebreken.
Andere maatregelen om hetzelfde nuttige doel te bereiken worden
evenwel niet aanbevolen.
De Regeering legt zich bij den bestaanden toestand neer, want, volgens
de missive van den len Gouvernements-Secretaris, is niet anders noodig
,,dan een afbakening van de velden, welke stelselmatig in hoema- of
tiparbouw bewerkt worden".
D a a r v a n zullen de gevolgen zijn, d a t in vele streken, waar nagenoeg
alle gronden voor den roofbouw benuttigd zijn, deze worden prijsgegeven, en elders, waar nog onaangetaste domeinboschgronden te behouden vallen, nabij en tusschen deze in, op het grilligste verspreid, hoemacomplexen wettig zouden moeten erkend worden, die, door talrijkheid en
ligging, contrdle op het behoud van het nog onaangetaste woud in de
practijk onuitvoerbaar maken.
De roofbouw is toch met den meesten willekeur gedreven geworden,
heeft groote verwoestingen aangericht, en veelvuldig meer grond geoccupeerd, dan voor de voeding van de bevolking noodig was.
Terugname van het teveel of zonder noodzakelijkheid door de bevolking in beslag genomene, teruggave daarvan aan de wilde n a t u u r , teneinde spontane reboisatie te verkrijgen, was het hoofdstreven van het
hoemareglement.
Daartoe achtte ik de Hoofden van Gewestelijk Bestuur bevoegd, o m d a t
in hoema-streken al die terreinen feitelijk kennelijk verlaten zijn, behalve
de op een bepaald tijdstip in cultuur genomen strooken. Eigenlijke ontginning toch heeft niet plaats, men pleegt een plotselingen roof op de
bouwkruin en laat daarna het terrein a Tabandon.
Als Vandalen strijkt de geheele bevolking van een desa op zulk een
boschstrook neer, k a p t al het hout en struikgewas, en n a d a t de zon alles
verdord en verdroogd heeft, wordt er den brand in gestoken om, op den
met asch bedekten bodem gemeenschappelijk de kortstondige cultuur te
drijven. H e t m a a k t een treurigen indruk, in de maanden September en
October die boschvernieling te zien; alles is zwart gebrand, alsof er een
groote nederzetting door brand is vernield, en het groene bosch vormt dan
de omlijsting van het complex, waardoor de vernieling nog te meer uitk o m t . Eenige maanden na den oogst zijn die complexen nauwelijks meer
te herkennen als cultuurgrond, o m d a t de alang-alang en het struikgewas
dadelijk de plaats van den roofbouw innemen.
Zoo verplaatst men zich elk jaar in de uitgestrekte wilderais, die op
deplaatsen, alwaar deroofbouw nog zelden gedreven is, nog hoog opgaand
geboomte kan voortbrengen. Elders, waar de grond reeds herhaaldelijk
voor den roofbouw diende, groeit niets meer dan struikgewas en laag geboomte, en daar, waar de grond reeds geheel uitgeput is, ziet men niets
dan alang-alang.
Zwaar bosch wordt onder den invloed van roofbouw n a verloop van
jaren kreupelbosch, eindelijk struikgewas en in het laatste stadium, het
teeken van groote onvruchtbaarheid: alang-alang. Uitgestrekte velden
van die grassoort, t o t den horzion reikend, ziet men nu reeds in eenige
gedeelten van de afdeelingen Lebak en Tjaringin.
De Inlander heeft een bekende voorliefde voor boschkappen en -branden
en is bovendien van n a t u r e gehecht aan den zoo gemakkelijken hoemabouw, die geen grondbewerking noodig m a a k t , zoodat die cultuur zelfs
beoefend wordt in streken, waar voldoende sawahs en tegalgronden zijn
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of gemakkelijk kunnen worden aangelegd. *)
Hetgeen anders voor de hand zou gelegen hebben en zeer eenvoudig
in de toepassing was, het rekening houden met de bestaande wisselvallige
cultuur, en alleen te waken tegen verdere uitbreiding, kon mij daarom
niet voldoen bij h e t beramen van maatregelen voor de uitvoering van de
nieuwe Ontginnings-Ordonnantie.
E r kon en moest... krachtiger opgetreden worden tegen de groote vernieling, die reeds aangebracht was.
Op vele plaatsen kon de hoemabouw dadelijk worden verboden 2 ), en
elders geleidelijke opheffing plaats hebben, n a a r m a t e voor de volksvoeding genoegzaam sawahs en tegalvelden aanwezig waren of gemakkelijk
konden aangelegd worden.
I n de meest afgelegen streken, waar de bevolking den ploeg nog niet
weet te hanteeren, 3 ) moest voorloopig in den hoemabouw worden berust,
e e h t e r o o k m e t het doel voor oogen, daar geleidelijk tot intensieve cultuur
te geraken, zooals uitvoerig is besehreven in de Toelichting op artikel 5
van het reglement.
Dit waren de leidende gedaehten van het hoema-reglement, d a t meende
den roofbouw te kunnen beheersehen door gebruik te maken van de omstandigheid, d a t de daarvoor dienende eomplexen, na 6&n beplanting
door de geheele desa weer voor eenige jaren verlaten wordende. feitelijk
kennelijk verlaten zijn, 4) dus niet ressorteeren onder de gronden, bedoeld
bij artikel 2 al. 2 der Ontginnings-Ordonnantie.
Daarop grondde zich de onderscheiding bij o, b en c, artikel 3 Hoemareglement.
I n de desa's, tot de rubriek a behoorende, moest dadelijk het verbod
t o t den aanleg van hoema's worden uitgevaardigd; in die van rubriek b
was gelegenheid, den aanleg van sawahs en tegalvelden uit te breiden, en
kon dus n a enkele jaren de opheffing der wisselvallige cultuur plaats
hebben. I n die bij ceindelijk, moest voorloopig in den hoemabouw worden
berust, doch ook daar niet meer afgestaan worden, dan noodig was,en het
aantal eomplexen zooveel mogelijk beperkt worden, teneinde de contrdie
gemakkelijk te maken.
Goede afbakening dier eomplexen was het essentieele deel dier regeling.
Alleen voor deze laatste rubriek cmoest ik een uitweg vinden in het belang
van een oordeelkundige toepassing van het reglement, en om niet duurzaam in strijd te handelen m e t d e Ontginnings-Ordonnantie. Zonder dadelijk tot aanvulling van deze Ordonnantie te moeten overgaan, die pas in
werking getreden is, kwam mij de beste oplossing voor, dat aan het reglement het slotartikel 9 werd toegevoegd, waardoor het reglement, zij het
dan ook gewrongen, aangepast kon worden aan de Ontginnings-Ordonnantie.
I n streken, waar de bevolking geen geregelde cultuur kent en toch van
landbouw leeft, moeten ernatuurlijk gronden zijn, die zij voor haar levensbehoeften bewerkt. Minder dan elders kunnen daarom die gronden in
zulkestreken kennelijk verlaten geacht worden. Om die reden, en met het
1) Het aanleggen daarvan (of het bevorderen) is dus niet voldoende om den roofbouw
tegen te gaan.
_
2) Verboden, ja, maar *t verbod kon niet gehandhaafd worden.

(W.g.) OVERDUYN.

(w.g.) OVERDUYN.
3) In de Zuid wordt nu nog steeds nergens de ploeg gebruikt, op zeer enkele uitzonderingen na.
Mei 1911 (w.g.) OVERDUYN
4) Dus een fictieve, want na 7 a 8 jaren komt de bevolking er op terug.
(w.g.) OVERDUYN.
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oog op het doel, kwam mij die fictie wel aannemelijk voor. I k heb daarover niet uitgeweid in het reglement, noch in de toeliehting, omdat die
abstraete besehouwing voor de uitvoering van de maatregelen een bijzaak was.
Wordt diefietie teveel instrijd geacht met de Ontginnings-Ordonnantie ?
I n d a t geval meen ik beseheiden de wedervraag te mogen stellen, of
het geen grooter inbreuk op die Ordonnantie zou zijn, wanneer volgens
het aangegeven denkbeeld in de missive van den len GouvernementsSecretaris, de gronden, die stelselmatig voor den hoema- of tiparbouw
worden gebezigd, daarvoor behouden kunnen blijven en aldus tot d a t
doel worden afgebakend?
H e t Hoema-reglement wil slechts van de gronden, die in streken liggen,
waar geen andere cultuur bekend is, die fietie aannemen; de Regeering
daartegen van alle gronden.
Na devoorafgaande algemeene besehouwingen zalhet thans gemakkelijk
vallen, vele der andere bezwaren tegen het Hoema-reglement, in de missive van den len Gouvernements-Secretaris aangevoerd, te ontzenuwen.
De onderscheiding der hoemagronden (al. 3 der missive) in drie rubrieken, zalna bovenstaande toeliehting duidelijk zijn, en vervallen daarmede
tevens de bezwaren in al. 4 en 5 voorgebraeht.
Al. 6, 7 en 8. Als beginsel is aangenornen, d a t het eriterium van gronden, waaroverde bevolking de vrije beschikking blijft behouden voor haar
wisselvallige cultuur, de afbakening is, omschreven bij artikel 6 van het
Reglement.
Nu zou het t o t verwarring leiden en niet consequent zijn, indien ook
de hoemagronden, die nog maar korten tijd zullen bestaan — nu reeds
zijn onder de werking van het reglement dergelijke gronden voor goed
uitgesloten geworden — werden afgebakend. De bevolking zou er zich
later op kunnen beroepen, d a t die gronden op dezelfde wijze tot de desa's
behooren als de elders afgebakende gronden. I k achtte het daarom voor
de contrdle voldoende, d a t door merkteekenen in boomen die nog maar
voor korten tijd prijs gegeven terreinen zouden aangeduid worden.
Al. 9—10. H e t in de eerste plaats genoemde bezwaar vervalt ook al
weer door de voorafgaande besehouwingen.
De beide aangehaalde laatste twee alinea's van artikel 5 zijn werkelijk
niet te vereenigen met de bepalingen der Ontginnings-Ordonnantfe, doch
d a t bezwaar is wel uit den weg te ruimen door de aanvulling van d a t
artikel met een nieuwe alinea, luidende:
„ O p de domeingedeelten van de complexen bedoeld bij al. 2 en 3, moet
de ontginning plaats hebben volgens de bepalingen van de OntginningsOrdonnantie.'*
I n de enkele gevallen, waarin stukjes domein in de complexen vallen,
moet dan maar, ter wille van het nuttig karakter van het reglement, d a t
voorschrift worden toegepast.
Al. 11-12. H e t zoo betwiste artikel 9 was, zooals boven aangetoond
werd, en, naar ik meende, voor de practijk duidelijk genoeg bleek uit de
toeliehting en uit de geleidemissive, waarbij het reglement werd aangeboden, het middel om de erkende wisselvallige gronden te passen in de
Ontginnings-Ordonnantie.
Om het bezwaar uit den weg te ruimen, d a t het bedoelde artikel t o t
de opvatting aanleiding zou kunnen geven, d a t het een beslissing behelst
als bedoeld in artikel 2 al. 3der Ontginnings-Ordonnantie, zou de aanhef
als volgt kunnen worden gewijzigd:
,,De afgebakende hoema- en wisselvallige tipar- en tegalblokken, be164

doeld bij de artikelen 5 en 7, behooren tot de niet kennelijkverlaten gronden, die enz."
De bijvoeging van de ,,afbakening", die reeds op niet kennelijke verlatingwijst, en het weglaten der woorden ,,worden gerekend", zal wellicht
de bezwaren tegen het artikel opheffen.
Blijft nog de vraag te beantwoorden over, als hoedanig de gronden
raoeten worden besehouwd, die nog maar korten tijd voor de wisselvallige
cultuur zullen dienen, artikel 36 van het reglement.
H e t Reglement bewaart daaromtrent het stilzwijgen, aangezien die
gronden in een overgangsstadium verkeeren.
K a n daar niet in worden berust, dan zou de eenige oplossing zijn, d a t
bij artikel 9 omtrent die gronden verklaard wordt, d a t de ingebruikneming volgens de bepalingen van de Ontginnings-Ordonnantie moet
plaats hebben.
Vergunningsbewijzen worden dan uitgereikt, die n a den oogst weer
moeten worden ingetrokken, o m d a t aan de voorwaarden van goede ontginning niet voldaan is.
Dit kan een p a a r j a a r op die wijze worden volgehouden, t o t d a t de
hoemacultuur geheel wordt opgeheven.
Behoudens de omschreven kleine aanvullingen voor de wettigheid, zou
dus, n a a r bescheiden meening, het Hoemareglement kunnen gehandhaafd
blijven.
Indien de bezwaren van de regeering evenwel niet uit den weg mochten
geruimd zijn, dan zou alleen een aanvulling v a n d e Ontginnings-Ordonnantie alle moeilijkheden kunnen opheffen. E e n overgangsbepaling b.v.
van den volgenden inhoud:
„De landbouw op wisselvallige gronden (hoema's en tipars), welkeniet
behooren t o t de gronden, bedoeld bij artikel 2 al. 2, is met deze Ordonnantie onbestaanbaar.
Waar het dadelijk verbod tot het drijven van die cultuur aan ernstige
bezwaren onderhevig is, geschiedt de opheffing geleidelijk en volgens
regelen door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur te stellen. Tot het tijdstip, waarop de opheffing kan geschieden, worden de door duidelijke kenmerken aan te geven gronden, voor die cultuur benoodigd, geacht te behooren t o t de gronden bedoeld bij artikel 2 al. 2."
Door een dergelijke bepaling zou de zaak afdoende geregeld zijn en
elk Hoofd, Gewestelijk Bestuur een leiddraad hebben, om de hand aan het
zoo nuttige werk te slaan.
Bescheiden refereer ik mij, wat het nemen van algemeene maatregelen
betreft, aan het slot der reeds aangehaalde geleidemissive, luidende:
„De hoemabouw is een factor, die bij agrarische regelingen niet over
het hoofd kan worden gezien. Blijven voorschriften omtrent d a t onderwerp achterwege, of worden onpractische circulaires uitgevaardigd, zooals
vroeger geschied is, dan zal, naar bescheiden oordeel, de Ontginnings-Ordonnantie van dit jaar even weinig ten goede uitwerken als haar voorgangster van het jaar 1874.
Niet overbodig komt het voor, hierbij tenslotte te vermelden, op welke
wijze aan de letter der Ontginnings-Ordonnantie kan worden voldaan ten
opzichte der wisselvallige velden, wanneer men zich van de moeilijkheden
met die cultuur wil afmaken. De wisselvallige gronden worden d a n t o t
de domeingronden gerekend, waarvoor een ontginningsbewijs noodig is.
Duizenden van die bewijzen worden dan pour acquit de conscience verstrekt, die de waarde van scheurpapier hebben en door de bevolking ook
als zoodanig worden besehouwd. Geen der voorwaarden toch wordt na-
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gekomen,en de grond na 66n oogst weer verlaten. De vergunningen zouden
dan feitelijk moeten worden ingetrokken, doch die nuttelooze formaliteit
wordt meestal ook m a a r achterwege gelaten. Een volgend jaar wordt een
ander stuk ontgonnen en daarvoor ook weer vergunningsbewijzen uitgereikt.
Men krijgt op die wijze jaarlijks duizenden ontginningen, zonder d a t
een bouw in den zin der Ordonnantie ontgonnen is.
H e t behoeft geen betoog, d a t op die wijze, en ook, wanneer men van de
fietieuitgaat, d a t d e wisselvallige velden uit anderen hoofde tot de dorpen
behooren (zooals ook wel geschiedt), en dus geen bemoeienis noodig hebben, de roofbouw zoo goed als ongebreideld voortduurt.
Alleen een vast en wel overwogen plan, waarbij methodiseh te werk
gegaan wordt, kan m.i. goede vruchten dragen.
De hoofdreden, waarom ik eerbiedig de vrijheid genomen heb U . E .
weder uitvoerig over deze aangelegenheid te schrijven, is de vaste overtuiging van de benadeeling van 's Lands belang, indien ik het bedoelde
reglement in den aangegeven zin moest wijzigen, waardoor het geheele
systeem uit zijn verband zou gerukt worden. H e t zou bovendien een s t a p
terug zijn in het opleiden der bevolking van de hoemastreken t o t geregelde intensieve eultuur, en tot behoud van de bossehen, in het belang
van de hydrographische gesteldheid.
De resultaten, met het Hoemareglement thans reeds verkregen, hebben
in alle opzichten aan de verwachting voldaan; op vele plaatsen is de
wisselvallige eultuur reeds geheel opgeheven. *) Zelfs instreken, waarvan
gedacht werd, d a t die primitieve eultuur nog lang in stand zou moeten
blijven (rubriek c, art. 3),zijn honderden bouws sawahs aangelegd, om die
in plaats van de hoema's te bewerken.
Van de mij elk kwartaal ingediende rapporten over die aangelegenheid,
ben ik zoo vrij U . E . een afsehrift van het laatst ontvangen r a p p o r t van
de afdeeling Lebak aan te bieden, waaruit zoo duidelijk blijkt, d a t de
strijd tegen den roofbouw met veel sueces gevoerd wordt.
D E R E S I D E N T VAN BANTAM,

(w.g.) H A R D E M A N .

1) Op papier was dit het geval en misschfen in het begin ook werkelijk, doch zeer
tijdelijk. In 1903 toch, begint de reactie tegen het reglement reeds een beduidenden omvang aan te nemen.
(w.g.)OVERDUYN.

166

B I J L A G E VI

G O U V E R N E M E N T S B E S L U I T VAN 11 A P R I L 1900, No 6
Gelezen de missives v a n :
o. den Resident van B a n t a m van 30 Juli 1896, no 4047/7 en 11 Februari
1898, no 1030/7, de laatste naar aanleiding van de Missive van den
len Gouvernements- Secretaris, 17 J a n u a r i 1898, no 122
6. den Direeteur van Binnenlandseh Bestuur van 3 September 1897,
no 4060 en 13 December 1899, no 5792
Den R A A D VAN NEDERLANDSCH-lNDifi gehoord (Advies van 5 November 1897, no V I I en 2 Maart 1900, no X V I I I )
Gelet op het Besluit van 28 J u n i 1854, no 4 (Stbl. no 51) en op de missive van den len Gouvernements-Secretaris van 11 April 1900, no 986:
IS G O E D G E V O N D E N E N V E R 8 T A A N :

Den Resident van B a n t a m te machtigen om de door hem aan to wijzen
gronden, deel uitmakende van het Staatsdomein en niet als gemeene
weide of uit eenigen anderen hoofde tot de dorpen behoorende, t o t wederopzeggings ter beschikking te stellen van de Inlandsche bevolking der
desa's of gehuchten, binnen welker gebied zij zijn gelegen, teneinde voorshands nog hoemabouw daarop te drijven.
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BIJLAGE VII

MISSIVE VAN D E N E E R S T E N G O U V E R N E M E N T S - S E C R E T A R I S
AAN D E N R E S I D E N T VAN BANTAM VAN 11 A P R I L 1900, N o 986
Zooals U.H.E.G. zal blijken uit het extract Besluit van den Gouverneur-Generaal van heden no 6, heeft de Gouverneur Generaal, naar aanleiding Uwer daarbij verhandelde voorstellen nopens den hoemabouw
in Uw gewest, U . H . E . G . gemachtigd om de door U aan te wijzen gronden,
deel uitmakend van het vrij Staatsdomein, t o t wederopzeggens ter besehikking te stellen van de Inlandsche bevolking der betrokken desa's
of gehuchten, om voorshands nog daarop dien vorm van landbouw te
drijven.
H e t volgende moge ter toeliehting daarvan strekken.
Ook bij nadere overweging van het in 1890 door U ter goedkeuring
aangeboden „Reglement... B a n t a m " , heeft de Regeering niet kunnen
instemmen met Uwe zienswijze, d a t , behoudens geringe wijzigingen,
die gewestelijke regeling gehandhaafd zou kunnen blijven.
Integendeel heeft besehouwing dezer aangelegenheid, aandehand van
Uw schrijven van 11 Februari 1898, no 1030/7 bij haar den indruk gevestigd, d a t , met voorbijgang van den legalen weg, die t o t het beoogde
doel — de bestrijding van den hoemabouw — h a d kunnen leiden, in d a t
reglement een gevaarlijk middel is aangegrepen, om langs quasi wettelijken weg den hoemabouw het uiterlijk te geven vaneengeregelden, m e t
de agrarische bepalingen vereenigbaren toestand, als het toepassen van
moeilijk te handhaven ficties, zoowel o m t r e n t het wezen van den hoemabouw zelf, als ten aanzien van den reehtstoestand der daartoe gebezigde
gronden.
Omtrent het wezen van den hoemabouw, door daaraan het karakter toe
te kennen van een met bepaalde tusschenpoozen van braakligging gedreven wisselbouw (zieb.v. de Toeliehting, Hoemareglement, sub a r t .5),
wat niet overeenkomt m e t de sehets van dien primitieven landbouw, gegeven in Uw aangehaalden brief, waarin o.m. de mededeeling, d a t geen
eigenlijke ontginning plaats heeft, doch een plotselinge roof op de bouwkruin wordt gepleegd, waarna het terrein a Pabandon wordt gelaten, het
juiste lieht werpt op den aard en de gevolgen van den hoemabouw.
Ware het eerste het geval, zoo zou men wel is waar daarbij te doen
hebben met een weinig zorgvuldig gedreven landbouw, m e t een roofbouw in agronomische beteekenis, doch niettemin m e t een, door een vast
stelsel beheerschten, regelmatigen vorm van grondgebruik, die met den
geest en de bepalingen der Ontginnings-Ordonnantie, Stbl. 1896, no 44,
zeer goed vereenigbaar zou zijn.
De qualifieeering v a n het grondgebruik als „roofbouw" in agrarischen
zin zou dan vervallen; daarmede eehter ook de urgentie eener regeling
als de door U vastgestelde.
Immers, al zijn ten onrechte in de definities van artikel 1van meerbedoeld Reglement, de agronomische kenmerken van den hoemabouw en
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van de wisselvallige tipars of tegalans op den voorgrond gesteld, w a t m e t
die regeling wordt beoogd — met de daarbij bevolen vorming en afbakening van „hoemablokken" enz. — was juist den tegengang der steeds
voortschrijdende onwettige toeeigening van domeingrond, en van de
daaruit voortspruitende vernieling der bossehen.
Indirect moge van die beperkende maatregelen tevens de geleidelijke
opheffing van den hoemabouw in agronomisehe beteekenis te verwaehten
zijn geweest, de directe strekking was dus — ook de omschrijving van het
doel der regeling in art. 2 moet daarom als minder goed gekozen worden
beschouwd — van agrarisch rechtelijken aard, die eener voorziening in
een vooronderstelde leemte der Ontginnings-Ordonnantie, welke verordening evenwel, n a a r reeds werd opgemerkt, geene aanvulling behoefde
om den hoemabouw te wettigen, indien deze werkelijk het karakter droeg
van een regelmatigen wisselbouw, gedreven binnen de grenzen van bepaalde eomplexen.
Blijkbaar echter werd dit laatste gezichtspunt noodig geaeht ter motiveering der in de artikelen 5 en 6 aanbevolen maatregelen, de aanwijzing
en afbakening van Bestuurswege van vaste blokken, waarin hoemaeultuur
bij uitsluiting nog gedreven zou kunnen worden.
Uitgaande toeh van het s t a n d p u n t , d a t de hoemabouw een roofbouw
was in agrarischen zin, derhalve door de strafbepaling der OntginningsOrdonnantie getroffen werd, is het duidelijk, dat, waar het tweede lid dier
bepaling aan zoodanige onwettige occupatie uitdrukkelijk elk reehtsgevolg t o t den grond ontzegt, de actueel of vroeger daarvoor gebezigde
terreinen nog steeds waren aan te merken als vrij Staatsdomein, waarop
het Bestuur op geen andere wijze reehten van besehikking aan de Inlandsche bevolking had kunnen verleenen, dan met inachtneming van de
voorsehriften der Ontginnings-Ordonnantie, wat om verschillende redenen aan de gewensehte regeling onoverkomelijke moeilijkheden in den
weg zou hebben gelegd.
Deze klip was te ontgaan door den hoemabouw in het bovenomschreven
licht te stellen, waardoor voor het systeem plaats werd gemaakt, d a t de
hoema-terreinen n a den oogst niet werden geabandonneerd, of m.a.w.,
niet t o t de „kennelijk verlaten gronden" konden worden gerekend, zooals
in de toelichting op artikel 5van meervermeld Reglement werd verklaard.
Op die wijze was, zij het ook op fietieve basis, voor bedoelde terreinen
een rechtstoestand gecreeerd, welke de besehikking daarover buiten bereik van de bepalingen dier Ordonnantie braeht.
I n meer dan 66n opzicht was het vraagstuk daarmede nog ingewikkelder geworden.
Aan de bevolking wettelijke gebruiksrechten toekennend, lag het vooreerst voor de hand, d a t bovenal het Bestuur die aanspraken had te eerbiedigen, dit hoogstens de afbakening kon verlangen v a n de aldus geoceupeerde terreinen, mits van elke willekeurige besehikking over den
grond zieh zorgvuldig onthoudend.
Artikel 5 van het Reglement gaf daarom in dezerzijds schrijven van
17 J a n u a r i 1898, no 122 reeds aanleiding t o t de opmerking, d a t de redactie der eerste alinea (bepaaldelijk de zinsnede: ,,welke de bevolking voor
die cultuur behoort te behouden , , ), ten onreehte de conelusie zou kunnen
opwekken, d a t van ontneming van gronden door het Bestuur sprake kon
wezen, een gevolgtrekking, welke met de erkenning van gebruiksrechten
der bevolking inderdaad onvereenigbaar zou zijn.
Behoud dier tallooze, overal verspreid liggende eomplexen van meerdere of mindere grootte, strookte echter uit den aard der zaak weinig
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met de bedoeling der regeling, welker welslagen in groote mate afhankelijk
zou zijn van beperking der ,,hoemablokken" tot slechts enkele eomplexen
in een desa of gehucht.
Vandaar de bepalingen van evengenoemd artikel omtrent de vorming
van Bestuurswege van hoemablokken, met inlijving, waar noodig, van
smalle strooken boschgrond tot afronding der grenzen, voorts — inzonderheid ter vermindering van het aantal blokken — met ruiling van hoematerreinen tegen gelijke uitgestrektheid domeingrond, met voorkennis van
den betrokken Controleur, maatregelen, die in bovenbedoeld sehrijven
reeds ernstige bedenkingen uitlokken, doeh, afgescheiden daarvan, nog
aan dit principieele bezwaar zijn onderworpen, dat, hetgeen daarbij als
een alleen van het goedvinden van het Bestuur afhankelijke regeling
werd voorgesteld, inderdaad bij de onderwerpelijke opvatting o m t r e n t
den rechtstoestand der hoematerreinen, alleen met vrijwillige en volledige
toestemming der Inlandsehe oecupanten t o t s t a n d mocht komen.
D a t die eisch om praetische redenen het streven van het Bestuur herhaaldelijk schipbreuk zou hebben doen lijden, behoeft geene toelichting.
De nadere beschouwing eehter van artikel 3 der regeling doet inzonderheid meer dan eene bedenkine kennen.
Ingevolge de daarin v e r v a t t e bepalingen van al. 1 van artikel 4, zou
door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur een seheiding worden vastgesteld in drie rubrieken, nl.:
a. desa's, alwaar dadelijk het verbod tot den aanleg van hoema's kon
worden uitgevaardigd, wegens het b ezit van genoegzame bouwgronden in geregelde eultuur;
b. desa's, alwaar geleidelijke opheffing binnen enkele jaren kon plaats
hebben, o m d a t er voldoende g e l e g e n h e i d bestond t o t den aanleg
van sawahs en tegalvelden, en ook andere omstandigheden daarvoor
gunstig waren;
c. desa's, alwaar behoud van die eultuur vooreerst nogonvermijdelijk was.
Niettegenstaande n u de rechtsfictie van artikel 9 gegrond heette te zijn
op het beginsel, d a t de niet weder met zwaar boseh begroeide terreinen
waarop eenmaal de hoemabouw was gedreven, a fortiori dus die, waarop
dit nog het geval was, deel u i t m a a k t e n van de ,,uit anderen hoofde t o t
de dorpen behoorende gronden" (Ontginnings-Ordonnantie artikelen 1
en 2)— een rechtsbetrekking, die dan toeh bezwaarlijk slechts voor enkele
bepaalde desa's van kracht kon zijn, terwijl elders juist het tegendeel
zou gelden —, zijn, naar in Uwen hoogergenoemden brief werd medegedeeld, de onderscheidingen in artikel 3Hoema-reglement gebaseerd op
juist het tegenovergestelde principe, nl. op de omstandigheid, d a t de
voor den hoemabouw dienende eomplexen ,,na een beplanting door de
geheele desa weer voor eenige jaren verlaten wordend, feitelijk kennelijk
verlaten zijn, dus n i e t ressorteeren onder de gronden bedoeld bij artikel
2 al. 2 der Ontginnings-ordonnantie."
Maar afgescheiden daarvan, kon de geciteerde nadere interpretatie,
welke met het ware karakter van den hoemabouw geheelin overeenstemming is, uit den aard der zaak alleen betrekking hebben op de hierboven
onder l«e, a en 6 aangeduide gevallen, waarin beoogd werd, zooals de
Toelichting op artikel 7 het uitdrukte, de hoemagronden ,,weer t o t vrij
Staatsdomein te m a k e n , " niet eehter op die sub la, c, voor welke immers juist de rechtsfictie van artikel 9 was in het leven geroepen.
Niet alleen dus, d a t de latere verklaring o m t r e n t den rechtstoestand
der hoemagronden de fictie van d a t artikel te niet deed, ten overvloede
vindt men beide beginselen nevens elkander in een en hetzelfde artikel
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toegepast, nl. voor de beide eerste groepen van desa's aangenomen, d a t
de bevolking geene reehten op die gronden uitoefende, voor de derde
groep, d a t dit integendeel wel het geval was. Hetzelfde rechtsfeit werd
dus hier in dezen, daar in genen zin uitgelegd, en dit om geen andere
reden, dan d a t in de eerst bedoelde gevallen het Bestuur den hoemabouw terstond of na zeker overgangstijdperk wenschte op te heffen, in
het laatste dien vooreerst nog onvermijdelijk achtte.
Ook nog in andere opzichten is artikel 3 aan bedenking onderhevig.
Waar, zooals in de residentie B a n t a m , de algemeene bezitsvorm van
sawah- en tegalvelden de individueele is, zou het strikt genomen eenigszins oneigenlijk mogen heeten, het grondbezit der desa als factor in aanmerking te brengen, gelijk in de omschrijving sub la a is gesehied.
Voor de desa's bedoeld sub 6, zou het echter de g e l e g e n h e i d tot
aanleg van genoemde velden zijn, welkenevens andere gunstige omstandigheden den doorslag moest geven.
Daarbij werd over het hoofd gezien, dat, waar gelegenheid is tot hoemabouw, a priori gezegd kan worden ook gelegenheid te bestaan t o t den
aanleg van niet jaarlijks beplante tegalvelden, zgn. tegalan- of tiparheuleut, gelijk die gronden in de Preanger Regentschappen worden geheeten.
Immers, deze laatste, meer regelmatige eultuurwijze stelt wel aan den
landbouw hooger eischen, doch is met langer of korter tusschenpoozen
van braakligging — n a a r gelang van de gesteldheid, de ligging enz. van
het terrein — op dezelfde gronden te drijven als de hoemabouw.
Feitelijk verkeeren de sub c bedoelde desa's dus ook steeds in het geval
van la 6.
Blijkbaar kwam bij de geheele onderwerpelijke onderscheiding het
essentieele kenmerk ook hierop neer, of de bevolking eener desa al dan
niet reeds zoozeer vertrouwd was geraakt met een meer regelmatigen
vorm van landbouw, d a t de hoema-aanleg daar terstond of na enkele
jaren verboden kon worden, en is voor het verschil in gedragslijn ten
opziehte der beide laatste rubrieken van desa's in het Reglement gem a a k t , de verklaring slechts hierin te zoeken, d a t voor die sub b een
reehtsbeginsel werd vereiseht, d a t ten aanzien der besehikking over de
hoemagronden a a n het Bestuur de handen geheel zou vrij laten.
Naar het gevoelen van den Gouverneur-Generaal isdebeantwoording van
het vraagstuk, hoe, in de desa's, waar voorshands de hoemabouw nog niet
geheel was uit te sluiten, met localiseering van dien, het behoud der bossehen meer en meer bedreigenden, roofbouw binnen zekere, door het Bestuur aan te wijzen terreingedeelten, aan de bevolking de besehikking
over die gronden te versehaffen, zonder haar blijvende reehten daarop te
doen erlangen, door U in een riehting gezoeht, welke nimmer t o t een van
legaal s t a n d p u n t verdedigbare regeling zou kunnen leiden.
Tot de keuze dier oplossing heeft ongetwijfeld bijgedragen Uwe meening,
d a t de bestaande wettelijke middelen de bereiking v a n het door U beoogde doel niet zouden veroorloven, welke opvatting zelfs t o t het voorstel eener aanvulling der Ontginnings-Ordonnantie aanleiding gaf, indien
tegen het vastgesteld Reglement bezwaar moeht blijven bestaan.
Daarbij schijnt aan Uw a a n d a c h t echter te zijn ontgaan, hetgeen onder
paragraaf 10 van de indertijd van Regeeringswege U toegezonden gedrukte Toelichting op de in evenbedoelde Ordonnantie v e r v a t t e bepalingen o m t r e n t „ V o o r w a a r d e l i j k g e b r u i k v a n g r o n d " is aangeteekend.
Immers, voor ingebruik-gevingen van domeingrond op den voorom-
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schreven voet — waarbij nl. slechts de toekenning van een tijdelijk recht
van persoonlijken aard werd bedoeld — werd in de slotwoorden van genoemde paragraaf gewezen op de in Stbl. 1854, no 51 aangegeven gedragslijn, volgens welke, voor beschikkingen als de evenvermelde, de
machtiging van den Gouverneur-Generaal moet worden verkregen.
I n deze richting is, n a a r het oordeel van den Landvoogd, de wettelijke
oplossing van de door U gestelde quaestie gelegen.
K a n elke grondeigenaar op zijn grond alle bij de burgelijke wetgeving
bekende reehten vestigen, ook de Staat, vertegenwoordigd i.e. door de
Indische Regeering, zal als eigenaar van domeingrond dit kunnen doen,
voor zoover hij daarin niet uitdrukkelijk is beperkt.
Zoodanige beperking nu heeft t e n aanzien van het in gebruik geven
van gronden, behoorende tot het vrij Staatsdomein, hier nimmer plaats
gehad.
De Regeering heeft mitsdien de voile vrijheid, gedeelten van dien grond
ter beschikking van de Inlandsehe bevolking te stellen t o t het drijven van
den hoemabouw, waar, in verband met den plaatselijken toestand, die
vorm van landbouw voorloopig nog moet worden gedoogd, of wel... het
Hoofd van Gewestelijk Eestuur te machtigen, om namens H a a r de door
hem aan te wijzen terreingedeelten t o t wederopzeggens voor d a t doel
ten gebruike af te staan aan de gezamenlijke ingezetenen der betrokken
desa's of gehuchten.
De vorenstaande overwegingen zijn het geweest, die de Regeering aanleiding hebben gegeven t o t de in hoofde omschreven beschikking, welke
alzoo U tevens in de gelegenheid stelt om, naar gelang der omstandigheden, hier vroeger, daar later, den aldus geereeerden overgangstoestand
tot een in de termen der Ontginnings-Ordonnantie vallenden vorm van
landbouw, te doen eindigen, in welk geval de billijkheid natuurlijk medebrengt, aan de voormalige oecupanten de voorkeur te geven voor een
definitieven afstand, kraehtens die verordening, van het gebruiksreeht
op den grond.
W a t de toepassing der bij d a t Resluit verleende machtiging betreft,
wenscht de Gouverneur-Generaal U vrij te laten, om de onder Uwe bevelen gestelde bestuursambtenaren ter zake van de noodige instructies
te voorzien.
Als leiddraad daarbij zal wellicht dienstig kunnen zijn het hiernevens
gaand, ter Algemeene Secretarie vervaardigd, „Concept-Reglement ter
geleidelijke opheffing van den hoemabouw in de residentie B a n t a m " , bij
de samenstelling waarvan men getracht heeft, ondanks de gewijzigde
grondslagen dier regeling, de voorschriften t o t uitvoering daarvan zooveel
mogelijk in overeenstemming te houden met de gedeeltelijk reeds toegepaste werkwijze, opdat de daarbij verrichtte arbeid niet vruchteloos zij.
Door de mededeeling van het vorenstaande heb ik de eer aan ontvangen
bevelen te voldoen.
D E 1 E GOUVEBNEMENTS-SECRETABIS.
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BIJLAGE VIII

TWEEDE HOEMAREGLEMENT
REGLEMENT TER GELEIDELIJKE OPHEFFING
VAN D E N H O E M A B O U W I N D E R E S I D E N T I E BANTAM
( B I J R O N D S C H R I J V E N V A N D E N R E S I D E N T V A N B A N T A M VAN 10 MEI

NO 3 1 1 1 / 7 AAN DE BETROKKEN ASSISTENT-RESIDENTEN

1900,

GEZONDEN)

ARTIKEL 1

„ H o e m a V \ in den zin dezer regeling, zijn voor de teelt van bergrijst
gebezigde droge gronden, in gebruik genomen met de bedoeling, om na
den oogst den grond weder prijs te geven.
„Niet jaarlijks beplante tegalvelden" (tegalan- of tiparheuleut) zijn,
voor de toepassing van dit reglement, droge gronden, in blijvend bezit
der Inlandsche bevolking, welke met tussehenpoozen van braakligging
bebouwd plegen te worden.
ARTIKEL 2

Ingebruikneming van grond, bedoeld bij artikel 1 der OntginningsOrdonnantie in Stbl. 1896, no 44, met het doel om daarop den hoemabouw te drijven, moet als strijdig, hetzij met artikel 1, hetzij met de
strekking der eerste alinea van artikel 5 dier verordening, onvoorwaardelijk worden tegengegaan, met aanmoediging van den aanleg van sawahs
of van jaarlijks of niet jaarlijks beplante tegalvelden.
ARTIKEL 3

(1) I n de desa's of gehuchten, waar, in verband met de plaatselijke
toestanden, vervanging van de aldaar gedreven hoemabouw door een
meer regelmatigen vorm van landbouw eerst geleidelijk is te vorderen,
worden voor ultimo October 1900 door het Bestuur, in overleg m e t de
Inlandsche bevolking, grondcomplexen van zooveel mogelijk regelmatigen
vorm, zoogenaamde ,,hoemablokken" gekozen, welke op den voet van
het Besluit van 28 J u n i 1854, no 4 (Staatsblad no 51) ten behoeve der
gezamenlijke ingezetenen van het dorp of gehucht aan het Hoofd van
Gewestelijk Bestuur t o t wederopzeggens ten gebruike zullen worden aangevraagd, teneinde zooveel mogelijk binnen de grenzen d a a r v a n voorshands den hoemabouw te kunnen voortzetten.
(2) Bij de bepaling dier ,,hoemablokken" wordt, wat de uitgestrektheid betreft, rekening gehouden met de eischen van den wisselbouw. Bij
voorkeur worden daarvoor terreinen gekozen, welke blijkbaar reeds geheel
of ten deele voor den hoemabouw hebben gediend. H e t aantal hoemablokken wordt zooveel mogelijk beperkt.
(3) De voorloopige aanwijzing der „hoemablokken" gaat gepaard m e t
aanbrenging op de voornaamste hoekpunten van aardhoopen van den
vorm eener afgeknotte pyramide, ter hoogte van 1 meter en met een
onder- en bovenvlak, respectievelijk van 2 en 1vierkante meter, rondom
te beleggen met graszoden.
173

ARTIKEL 4

(1) Voor ultimo December 1900 worden aan het Hoofd v a n Gewestelijk
Restuur de noodige opgaven ingediend, betreffende de overeenkomstig
het bepaalde in h e t vorige artikel tijdelijk ter besehikking der Inlandsche
bevolking te stellen „hoemablokken".
(2) Die opgaven behooren te b e v a t t e n : de vermelding van den n a a m
en het aantal werkbare mannen der desa's of gehuchten, ten bate waarvan
de a a n v r a a g geschiedt, zoomede de aanduiding van de namen en begrenzingen der „hoemablokken" en van de grootte ongeveer dier complexen, onder aanteekening tevens of, en zoo ja t o t welke uitgestrektheid,
daarin t o t afronding der grenzen boschgronden zijn opgenomen, die nog
nimmer voor de hoemacultuur gebezigd zijn.
(3) Indien in het belang van den Lande of in het openbaar belang aan
den afstand in ,,bruikleen" der ,,hoemablokken" bijzondere voorwaarden
moeten worden verbonden, wordt daarvan eveneens melding gemaakt in
de bij alinea 1 bedoelde opgaven. Voor elk complex wordt bovendien
aangeteekend, op welke der beide navolgende wijzen a of 6 c.q. naderhand de definitieve afbakening van de grenslijn zal geschieden:
o. door plaatsing, langs den geheelen omtrek — zooveel mogelijk op zoodanige wijze, d a t van elk p u n t het volgende grensteeken zichtbaar is
— van aardhoopen als omschreven in de laatste alinea van artikel 3 ;
b. door behalve de aardhoopen bij a bedoeld, aan den voet dier grensteekenen een waroe- of randoeboom te planten en voorts langs de geheele grens, op onderlingen afstand van niet meer dan 3 Rijnlandsche
roeden, jong geboomte aan te planten van daartoe geschikte, bij voorkeur voor de bevolking voordeelen afwerpende, door het Plaatselijk
Bestuur te bepalen soort, in beide gevallen met openhouding van een
klein voetpad langs de buitenzijde der aldus afgebakende grenslijn.
ARTIKEL 5

(1) Zoodra op de ingediende aanvragen een gunstige besehikking is
verkregen, draagt het Plaatselijk Bestuur zorg voor de behoorlijke afbakening, door de belanghebbenden, van de grenzen der hoemablokken
op de wijze als in de bij artikel 4 bedoelde opgaven vermeld.
(2) Voor ultimo December 1901 worden die complexen door de zorg
van het Bestuur zoo nauwkeurig mogelijk gemeten en in schetskaart gebracht. Deze schetskaartjes worden vervolgens ter beoordeeling gezonden
aan den betrokken Controleur of Adspirant-Controleur van het Binnenlandsch Bestuur, die van zijne eventueele goedkeuring op de stukken
blijk geeft, of anders een nieuwe meting of kaarteering doet plaats hebben.
Wanneer de in deze alinea vermelde werkzaamheden voor eenig onderdistrict zijn voltooid, worden de verkregen schetskaarten der „hoemablokken" t o t een bundel vereenigd, die ter raadpleging, zoo noodig, door
het Europeesch of Inlandsch Bestuur, bewaard blijft ten kantore van
voornoemden a m b t e n a a r .
(3) I n het dagboek van dien a m b t e n a a r wordt geregeld mededeeling
gedaan van hetgeen gedurende de afgeloopen m a a n d t o t uitvoering der
in de beide vorige alinea's voorgeschreven maatregelen is verricht.
ABTIKEL 6

(1) Jaarlijks, voor ultimo Maart, wordt aan het Hoofd v a n Gewestelijk
Bestuur verslag uitgebracht, voor welke desa's of gehuchten, in verband
met den geleidelijken overgang der bevolking t o t een meer regelmatigen
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vorm van landbouw, t o t de geheele of gedeeltelijke intrekking, c.q. na
de inzameling van den nog te veld, staanden oogst, der in het eerste lid
van artikel 3 bedoelde besehikking kan worden overgegaan, door welke
intrekking de grond terugkeert tot het vrij Staatsdomein en wederom
v a t b a a r wordt voor uitgifte op den voet der Ordonnantie in Stbl. 1896,
no 44, hetzij voor den sawahbouw, hetzij voor den aanleg van jaarlijks
te beplanten tegalvelden.
(2) Die uitgifte geschiedt bij voorkeur aan de voormalige occupanten.
ARTIKEL 7

(1) Ten einde een goede handhaving der bepaling van artikel 2 mogelijk te maken, worden de niet jaarlijks beplante tegalvelden (tegalan- of
tiparheuleut) bij de uitvaardiging van dit besluit aanwezig of daarna,
met inaehtneming der regelen in voormelde Ordonnantie aan te leggen,
daaronder begrepen, voor de eerstbedoelde, de aetueel tijdelijk braakliggende gedeelten, op aanwijzingen van het betrokken desahoofd, voor
ultimo Maart 1901, door de reehthebbenden bloksgewijze afgebakend, op
de wijze als omschreven sub l a b der derde alinea van artikel 4.
(2) De uitvoering van den in de vorige alinea bevolen maatregel geschiedt onder rechtstreeksch toezieht der Inlandsche Bestuursambtenaren
en onder de algemeene leiding van den betrokken Controleur of Adspirant
Controleur van het Binnenlandsch Bestuur, die in zijn dagboek ook van
den stand dezer werkzaamheden maandelijks verslag uitbrengt.
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BIJLAGE I X

U I T T R E K S E L UIT H E T REGISTER DER BESLUITEN VAN DEN
RESIDENT VAN BANTAM
No 3279/38

SERANG, den

2den Mei 1901.

D E R E S I D E N T VAN BANTAM

Gelezen de missives van de Assistent-Residenten van Anjer d.d. 24 December 1900, no 2487/7 en 11 Februari 1901,no 266/7, van Lebak, d.d.
29 December 1900, no 5158/7 en 3Januari 1901,no 23/7 en van Tjaringin
d.d. 10 December 1900, no 1809/7, houdende voorstellen tot opheffing
dan wel regeling van den hoemabouw in die afdeelingen
Gelet op het Gouvernementsbesluit d.d. 11 April 1900, no 6 en op het
Reglement ter geleidelijke opheffing van den hoemabouw in de Residentie
Bantam vastgesteld bij dzz. missive d.d. 10 Mei 1900, no 3111/7,
HEEFT BESLOTEN:

Te bepalen:
a. dat na den thans nog te velde staanden padioogst de hoemabouw
voortaan verboden zal zijn:
I . In de geheele afdeeling Anjer.
I I . In de geheele afdeeling Tjaringin.
I I I . In het district Paroengkoedjang van de afdeeling Lebak.
6. dat aan de bevolking der in den hieraan gehechten staat genoemde
desa's en gehuchten van de districten Sadjira, Lebak en Tjilangkahan de daarbij aangewezen blokken grond, deel uitmakende van
het Staatsdomein en niet als gemeene weide of uit eenigen anderen
hoofde tot de dorpen behoorende, tot wederopzeggings ter beschikking van de Inlandsche bevolking dier desa's of gehuchten worden
gesteld, ten einde voorshands nog hoemabouw daarop te drijven, behoudens de in eenige dier blokken liggende uitgesloten boschgronden
in den staat aangegeven, waaromtrent de voorwaarde wordt gesteld,
dat daarover niet beschikt mag worden; dat inde in genoemden staat
niet vermelde desa's en gehuchten van die districten de hoemabouw
voortaan verboden is, te weten in 55 desa's van het district Sadjira
(in 3desa's toegelaten) in 36desa's van het district Lebak (in 10 desa's
toegelaten) en in 30 desa's van het district Tjilangkahan (in 7 desa's
toegelaten).
Aan te teekenen:
dat de hoemabouw in de volgende afdeelingen en districten tevoren
reeds is opgeheven.
In de geheele afdeeling Serang bij besluit van 13Mei 1898, no 3329/38.
In de geheele afdeeling Pandeglang bij besluit van 25 Augustus 1898,
no 6302/38.
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I n h e t district Rangkasbitoeng van de afdeeling Lebak bij besluit v a n
25 Augustus 1899, no 6301/38.
Afsehrift aan de Assistent-Residenten van Anjer, Pandeglang, Lebak
(met den aangehechten staat) en Tjaringin en den Regent en Controleur
van Serang tot informatie en naricht.
Aecordeert m e t voors: Register.
D E ASSISTENT-RESIDENT-SECRETABIS,
I(VlUll
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BIJLAGE X

No 3279/38

SERANG,

den 2en Mei 1901.

Onder toezending van een afschrift van mijn besluit van heden no
3279/38 en aangeheehten staat, heb ik de eer U E d G . te verzoeken, er zorg
voor te dragen, dat, ingevolge artikel 5alinea 2van het Hoema-reglement,
v66r het eind van dit jaar de hoema complexen worden gemeten en in
k a a r t gebracht, en met die kaarten verder wordt gehandeld, zooals in het
bedoelde artikel is aangegeven.
Voorts moet, ingevolge artikel 6van d a t reglement, jaarlijks v66r ultimo
Maart, dus het eerst in 1902,verslag worden uitgebraeht, voor welke desa's
de tijdelijke beschikking over die domeingronden voor den hoemabouw
kan worden ingetrokken, waarvoor in de eerste plaats in aanmerking
behooren te komen de desa's en gehuchten, waarbij de afbakening is gesehied op de wijze, omschreven bij alinea 2van artikel 4 van het reglement.
D E R E S I D E N T VAN B A N T A M ,

(w.g.) H A R D E M A N .
Aan
den
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BIJLAGE XII

AANTAL G E S T R A F T E N VOOR C L A N D E S T I E N E O N T G I N N I N G
VAN W O E S T E N GROND I N D E R E S I D E N T I E BANTAM,
O N T L E E N D AAN D E KOLONIALE E N I N D I S C H E V E R S L A G E N .

900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916

256
359
249
261
736
337
463
400
615
)
f niet
lopgegeven
)
159
349
285

917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933

105
34
296
539
516
546
1047
916
610
771
540
331
975
\
f niet
(opgegeven
J
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BIJLAGE X I I I

EERSTE HOEMABLOKAANWIJZINGSBESLUIT.
No 10453/7

SEBANG,

12 September 1924.

D E R E S I D E N T VAN BANTAM

Gelezen:
a. het sehrijven van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur van
21 Januari 1924, no A I 11/1/20.
6. het sehrijven van den Assistent-resident van Zuid-Bantam d.d. 3September 1924, no 10870/7.
Willende overgaan tot aanwijzen der grenzen der zoogenaamde hoemablokken
Gelet op het Gouvernements Besluit van 11 April 1900, no 6 en d.d.
8 November, 1909 no 8,
HEEFT BESLOTEN:

ondernaderegoedkeuring van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur,
vast te stellen de grenzen der zoogenaamde hoemablokken in de districten
Rangkasbitoeng, Paroengkoedjang, Lebak, Tjilangkahan en Tjibalioeng
van de afdeeling Zuid-Bantam, zooals omschreven in de aan dit besluit
gehechte staten.
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BIJLAGE XIV

AANVULLING
VAN H E T EERSTE HOEMABLOKAANWIJZINGSBESLUIT.
No 6364/7

SERANG, 26 April

1927.

D E R E S I D E N T VAN BANTAM

Herlezen het Besluit van den Resident van Bantam van 12 September
1924, no 10453/7.
Willende in verband met de indertijd plaats gehad hebbende desavereenigen en -splitsingen in Paroengkoedjang en Rangkasbitoeng nader
vaststellen
Gelezen de brieven van den Controleur le klasse der Landelijke Inkomsten, Hoofd der le Landrenteafdeeling te Poerwakarta van 16 Augustus 1926, no 444/1, 23 October 1926, no 530/1 en 6 April 1927, no 720/1.
Gelet op het Gouvernements Besluit van 11 April 1900, no 6en 8November 1909, no 8, zoomede op Stbl. 1925, no 193,
HEEFT BESLOTEN:

Metwijziging van het Besluit van den resident van Bantam van 12September 1924, no 10453/7, de grenzen der hoemablokken in de districten
Rangkasbitoeng en Paroengkoedjang, onder nadere goedkeuring van den
Direeteur van Financien, vast te stellen, zooals in bijgaande staten is
omsehreven.
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