Vreemde gasten: een casus uit Bali
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i. INLEIDING

Als medio maart 1973 enkele leden van de familie Patih op hun begraafplaats
aande rand van hun dorp bezig zijn een graftedelven voor een overleden familielid, worden zij daarbij gestoord door de manager van een voor enigejaren in
de onmiddellijke omgeving van diebegraafplaats gevestigd hotel. Deze maakt
zich sterk dat de familie Patih geen recht (meer) heeft om op die plaats haar
doden te begraven — de grond zou inmiddels deel uit maken van het hotelterrein. Hij sommeert de familie hun voor het bedrijf hinderlijke activiteit te staken. De Patih's echter, die zich op het standpunt stellen dat het bedrijf op dit
perceel dat hun vanouds tot begraafplaats dient, geen enkele aanspraak kan
doen gelden, geven aan de sommatie geen gehoor en laten de begrafenis gewoon doorgang vinden.
En daarmee lijkt een keerpunt te beginnen in een alenigejaren slepend conflict. *
Aan de hand van de kleine Balinese geschiedenis waar bovenstaande episode
deel van uitmaakt, wil ik hier ietslaten zien van een facet van het recht dat in de
meeste benaderingen weinig naar voren komt. Het houdt verband met, wat ik
hier kortheidshalve summier wil omschrijven alsdedynamiek ende flexibiliteit
van het omringende normatieve milieu.
In de rechtsantropologie iser tegenwoordig geen gebrek aan aandacht voor
de sociale processen waarin mensen (actoren) hun betrekkingen structureren
tegen de achtergrond van meerdere normatieve systemen tegelijk. De bedoelde
normatieve systemen ofsubsystemen verschillen niet alleen naar inhoud, maar
vooral ook qua structuur, bron en draagvlak: overheidsrecht tegenover traditioneel recht en beide tegenover het in processen van zelfregulering ontstane
eigen recht van de talrijke groepen en subgroepen in een samenleving.

Het veldmateriaal waartoe dezecasus behoort, heb ik verzameld inhet kader van een indejaren
1970-1974, door NUFFIC gesponsord samenwerkingsproject tussen Universitas Airlangga van
Surabaya en de Katholieke Universiteit van Nijmegen, dat werd uitgevoerd onder leiding van
prof. dr. Mohammed Koesnoeendatinkringen van Nederlandserechtsantropologen inmiddels
bekend isals'het Bali-Lombok project' (Griffiths 1983). Voor debij het veldwerk ondervonden
samenwerking dank ik Universitas Udayana van Denpasar en mijn oud-team genoten Cokorda
Raka Dherana S.H. en drs. H. Wittenberg.
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Het concept van rechtsverscheidenheid blijkt indepraktijk echter problematischerdan indetheorie. Een van deproblemen komt voort uithet feit dathetin
werkelijkheid langniet altijd vaststaattotwelkecategoriedeinconcreto gehanteerde rechtsinstituties gerekend kunnen worden. Er wordt in dit verband wel
gesproken van 'combined law' of 'compounding structuration' (Von BendaBeckmann 1983, 1986). De problemen die samenhangen met de permeabele
overlappingen en dwarsverbanden tussen normatieve subsystemen vergen heel
wat verdere verfijning in het concept van rechtsverscheidenheid. Dit gebeurt
hier en daar ook wel;daar gaat het niet om. Slechter evenwel ishet gesteld met
de wetenschappelijke reflectie op de bijzondere dynamiek die lijkt uit te gaan
van deperceptie die deactoren zelfhebben van derelevante samenhangen in de
schemergebieden tussen zelfregulering, traditioneel recht, religieus recht en
overheidsrecht. Hieraan wordt verhoudingsgewijs slechts weinig aandacht besteed.
Van deze dynamiek — van de wijze waarop de betrokkenen genoemde samenhangen waarnemen en interpreteren, hoe zij in bepaalde posities bij voorkeur juist die samenhangen manipuleren en exploiteren en welke invloed dit
kan hebben op de structurering van sociale, economische en politieke verhoudingen, wil ik in deze bijdrage een voorbeeld laten zien.
Met het incident op de begraafplaats van de Patih's in het dorp K. aan de zuidkust van het Indonesische eiland Bali staan wij min of meer op het keerpunt in
een proces van transformatie van de inzet en de kring van betrokkenen in een
conflict, waarbij wij de flexibiliteit van het rechtsmilieu alseen katalysator aan
het werk zullen zien. Wat nu nog voor de buitenstaander over het voetlicht
komt alsdeaanzet tot een rechttoe rechtaan zaak tussen dePatih's en het Hotelmanagement, waarin — zo zou men misschien verwachten — uiteindelijk de
overheid, aan de hand van het officiële recht, als een neutrale arbiter de standaard zal zetten, is in wezen al heel iets anders. Het is de spil in convergerende
processen van belangenordening: van dePatih's tenopzichte vanhun dorp, van
andere groepen binnen het dorp tegenover elkaar, van het dorp tegenover de
plaatselijke overheden — waarin met name door de flexibiliteit van het rechtsmilieu de overheid als partij betrokken wordt.
Ik zalin debeschrijving van de verwikkelingen rond debegraafplaats het incident van maart 1973 als waterscheiding har-eren tussen een fase waarin het
accent ligt op dezaak 'Patih vs. Hotel' en een fase waarin het vooral gaat om de
zaak 'Dorp vs. Overheid'. Maar eerst zalik in het kort de hoofdlijnen schetsen
van de institutionele context waarbinnen het geval zich afspeelt.

2. D E CONTEXT

Bali's politieke en bestuurlijke instellingen zijn van een gecompliceerde gelaagdheid die er de sporen van draagt dat het eiland binnen een tijdsbestek van
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slechts enkele decennia niet minder dan drie zeer verschillende regimes heeft
gekend — hetJapanse intermezzo, dat weinig blijvende invloed schijnt te hebben gehad, niet meegerekend. Pasinhet begin vandezeeeuwwerd inde centrale (midden en zuid) Balinese vorstenrijkjes de eigen, eeuwen oude, staatsordening — met dramatisch geweld — onderworpen aan de nieuwe orde van een
rechtstreeks koloniaal bewind. De Indonesische onafhankelijkheid, nog geen
veertigjaar daarna, had weliswaar niet direct tot gevolg dat de in de koloniale
tijd ontworpen bestuursstructuren ingrijpende formele wijzigingen ondergingen, maar betekende wel een wezenlijke verandering van de hele context en
atmosfeer waarin zijvoortaan zouden functioneren. Dehuidigelocalebestuursambtenaren, zelf Balinezen, delen met hun omgeving de nog vitale sociale en
politieke idiooms van de pré-koloniale staatsordening, althans worden daar
mede op aangesproken.
Voor een korte introductie in de gelaagdheid van officiële en semi-officièle administratieve verbanden in ruraalZuid-Bali ishet goed eenseen blik te werpen
in het kantoor van een camat, de bestuursambtenaar dieop het lokale niveau de
centraleoverheid representeert. De camatisdeprofessionele bestuurder van een
om en nabij 40.000zielen tellend sub-district, kecamatan. Viazijn kantoor lopen
demeestelokaleextensiesvan overheidsdiensten enworden ontwikkelingsprogramma's en regionale planning, evenals belastingheffing, grondregistratie en
deadministratieve afhandeling van grondtransacties gecoördineerd en doorgesluisd (Schulte Noordholt 1981).
Vrijwel altijd worden een of meer wanden van een kantorcamatopgeluisterd
door fraai gecalligrafcerde landkaarten enoverzichtskaarten vande bestuurlijke
onderverdeling van het kecematan. O p de landkaart zien wij op de, meestal parallel lopende, heuvelruggen die het land doorsnijden langgerekte ketens van
aaneensluitende, vrijwel rechthoekige, kleine woonerven wier haast militair
aandoende gelederen hier even worden onderbroken en daar weer uitdijen tot
dikketrossen van aaneengesloten, maar nog altijd keurig geometrisch geordende, bebouwing. In het lagere land tussen de heuvelruggen zien wij hetzelfde
beeld;alleen gaathet daarniet om woonerven maarom evensystematisch geordende complexen van geïrrigeerderijstvelden. Slechtssporadisch, waar hier en
daar tussen de rijstvelden een als het ware verdwaald stuk hoog terrein oprijst,
vinden wij in dit gebied geïsoleerde clusters van woonerven diebuiten het algemene patroon vallen.
Over het algemeen laat de landkaart per groepje van zo'n dertig woonerven
een andere arcering zien. Daarbij staat telkens het woord banjar, gevolgd door
een eigen naam. We tellen in het kecamatan ruim honderd banjars.Debanjars
kunnen, met denodigeslagen om dearm, worden beschouwd als woonwijken.
Dat de banjars in wezen veel meer (kunnen) zijn dan alleen maar, of zelfs in
hoofdzaak, woonwijken en dat de arcering lang niet altijd met de werkelijke
situatie overeen stemt, zal straks duidelijk worden.
Als wij nu dezelandkaart vergelijken met deoverzichtskaart van de bestuur"3
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lijke onderverdeling van hct kecamatan,dan zien wij een patroon waarin rond
elke 4 tot 8banjars een stippellijn verschijnt met daarbij het woord desa en als
toevoeging: desa administras!.
Wat in deze laatste — nog door het koloniale bewind gecreëerde — structuur
vooral opvalt is de geringe mate waarin de administratieve desa'ssamenvallen
met de contouren van de bebouwingsclusters op de landkaart. O p de administratieve overzichtskaart zijn, omdat de westerse bestuurlijke logica dat kennelijk eiste, de grotere bebouwingscentra in tweeën of drieën gedeeld en worden
overschietende banjars uit hun cluster gesneden en samengevoegd met de losse
banjars in de lintbebouwing. De aldus geformeerde 15a 20 kunstmatigedesa's
bezitten elkeengekozen functionaris met detitelkepaladesa, ofmet deaan anderepré-koloniale structuren ontleende titelperebekel. Zij vormen de bestuurlijke
eenheden diedienen voor deextensievandeoverheid vanuit het camat-nivczu.

a. Desa-structuren
Het van buitenaf opgelegde desaadministrasi model isvan aanvang afeen noodlijdende onderneming geweest en zeker in de huidige praktijk verloopt de extensie vanuit en vooral ook de terugkoppeling naar het camatniveau in veel gevallen langs heel andere lijnen dan die waarin het model voorziet.
Een factor hierin is de relatieve kracht van de andere, oudere, deels door hçt
koloniale regime genegeerde en deels bewust geïncorporeerde sociale en politieke verbanden waar de structuur van de bebouwingsclusters alop wijst. Een
van de belangrijkste van deze verbanden wordt eveneens aangeduid met de
term desa, maar dan niet indebetekenis van desaadministrasi, maar inde betekenis van desa adat ofnauwkeuriger: desa kahyangantiga, hetgeen kan worden vertaald als 'drietempclstelscr.
Wij hoeven niet lang te zoeken om in het kantoor van de camat een schets te
vinden die de aanduiding desa kahyangantigadraagt. Als wij die schets met de
oorspronkelijke landkaart vergelijken zien wij een heel wat consistenter beeld
dan bij dedesa administrasi-schets. De meeste clusters van banjars blijken nu gegroepeerd rond noord-zuid assen van telkens drie met elkaar verbonden tempels. De grote clusters die in het administratieve model uiteengerukt werden,
vormen hier weer een geheel; maar ook vele kleine clusters, of zelfs sommige
geïsoleerde banjars die administratief willekeurig werden samengevoegd, blijken vaak dragers van eeneigen — alishet maar inzeerbescheiden stippellijntjes
getekend —drietempelstelsel.
Wat wij zien in de kahyangantiga-schetsvormt een deelvan decontouren van
een pré-koloniaal model van socialeen politieke organisatie dat ook nu nog van
grotebetekenis is.Deideologische grondslag waarop deBalinesedesain termen
van kahyangantiga bevolkingsgroepen samenbindt, is de gezamenlijke zorg

114

VREEMDE GASTEN

voor hetbewarenvanevenwichttussen dekrachten vanbovenwereld en onderwereld in het territoir waarbinnen de banjars gelegen zijn. '
De meeste van de kahyattgantiga-terrkoriz schijnen te stammen uit een ver
verleden toen dedorpen met omringende sawah's endrogegronden nog duidelijk fysiek afgebakende eenheden vormden. Voor zover erindietijd ookbanjarstructuren bestonden vormden zij waarschijnlijk groepen van cliënten van de
dorps-elites, die hun afstamming en bijzondere rituele band met het drietempelstelsclop dedorpsstichters terugvoerden. Het ismogelijk datzulkedesa-vcxbanden lang geleden de souvercine 'oud-Indoncsische dorpsrepubliekjes' hebben gevormd die menig onderzoeker erin heeft gezien. Maar, in het Zuid-Bali
dat dekolonialebezetter inhetbegin van dezeeeuw aantrofwasdatbepaald niet
het geval.
Desd-souvereiniteit, zo die ter plaatse alooit echt bestond, was in de pré-kolonialeZuid-Balischestaten allang verwerkt ineencontext vanveel complexerepolitieke structuren. In dat bestel waren de banjars niet alleen de basis eenheden van drictempel verbanden, maar vormden zij ook het draagvlak van een
geheel andere — hoewel eveneens magisch-religieus gefundeerde — bestuurlijkpolitieke configuratie die ik hier zalaanduiden alsdepwn'-verbanden:een patrimoniale hiërarchie van vorstelijke elites (Korn 1932, Geertz 1980).
Inhet, op deomverwerping van het vorstenbewind volgende incorporaticproces was het ongetwijfeld aantrekkelijk om, als tegenhanger van die dimensies
van de pun'-structurcn die de nieuwe administratie niet kon occuperen, het
beeld van dedoor devorsten verdrukte(/«a-verbanden teexploiteren. Met vervealthans werden dezogenaamde rudimenten van deOud-Balische — en algemeen Indonesische — 'traditionele' dorpsorganisatie gepolijst tot een hanteerbare, netjes modelmatig afgebakende (en vooral ook sinds onheuglijke tijden
per definitie aan een hoger gezag van andere orde onderworpen) focus voor de
voortaan niet- meer-gouvernementele ofhoogstens nog semi-gouvernementele adatdimensies van de Zuid-Balische samenleving.
Aan ditproces werd trouwens volop bijgedragen door dezich heroriënterende plaatselijke elites die de transactionelc mogelijkheden van het nieuwe 'traditionele'(f«a-model naar waarde wisten teschatten enereenplatvorm in vonden

In het Balinese spraakgebruik heeft de, meestal zonder verdere specificatie gebruikte, term desa
een dieper en gevarieerder betekenisveld dan hier kan worden aangegeven. Onder andere het in
1969 aan de Universiteit van Bali gehouden symposium over de actuele problematiek van de
desa-reglementen (Pembinaan awig- awig desa 1970) geeft daarvan enkele dimensies weer. In
navolging van het standaardwerk van V.E. Korn over hetadatrecht van Bali (Korn 1932)staat in
de discussieover de Balinesedesa het drietempelstelsel centraal. Ik zal mij in dit stuk bij de heersende praktijk aansluiten indezindat ikdetermen desaen (desa)kahyangantigaverder alssynoniemen zal hanteren. Als daarentegen de desa als administratieve eenheid wordt bedoeld zal ik dat
expliciet aangeven.
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voor hun oudeennieuwe belangenstrijd. ' Alsnieuw platvorm werd het model
van detraditionele desastevig ondersteund door zijnverbinding meteen, vanuit
de Nederlandse adatrechtswetenschap geïntroduceerde, nieuwe juridische
vorm: 'het (dorps)beschikkingsrecht'.
Het beschikkingsrecht kan in grote trekken worden gekenschetst alseen geheel eigensoortig, magisch-rcligieus gefundeerd, tussen publick-en privaatrecht in staand moederrecht van de kleine inheemse volksgemeenschappen ten
aanzien van het grondareaal dat dezevanouds tot leefgebied diende. Het iseen
concept dat in de periode 1909-1919 door de gezaghebbende 'ontdekker' van
het adatrecht, Van Vollenhovcn, werd ontwikkeld inhet kader van een spraakmakende richtingenstrijd over dejuridische kaders van dekoloniale grondpolitiek. Voor wat Bali betreft werd het beschikkingsrecht reeds door zijn ontdekker zelf regelrecht gekoppeld aan de territoriale dimensies van de desa kahyangantiga (Van Vollenhoven 1909).
In weerwil vervolgens van een, in principe sterk afwijzende opstelling van
het koloniale bestuur, dat zich baseerde op het beginsel dat alle grond die niet
expliciet als privaatbezit moest worden aangemerkt de status van gouvernementsgrond had — onder andere kenbaar aan het feit dat voor zodanige grond
geen registratiebewijs, pipil, voor degrondbelasting werd verstrekt — raaktein
Zuid-Bali de tweeéenheid traditionele desa annex beschikkingsrecht al snel zo
ingeburgerd dat er in het grondregistraticbeleid soms wel degelijk rekening
mee werd gehouden (Logemann en Ter Haar 1927, Ter Haar 1950). Er ontstond als het ware een nieuw semi-officieel kader voor een zekere legitimering
van, alsevidente desa-aanspraken aangeklede, claims;een kader dat, door combinaties van factoren alsbevolkingssamenstelling, specifieke historische achtergrond en de plaatselijke issues en actorstrategieè'n, per regio en per dorp in
meerdere of mindere mate werd ingevuld.
Ook toen het beschikkingsrecht indeAgrarische Basiswet van i960 — alshak
ulayat — officiële erkenning vond, veranderde dit in beginsel aan de feitelijke
situatie niet veel. In plaats van het hak ulayat te definiëren memoreert de wet
slechts het feitelijk bestaan ervan en verbindt daaraan een vage bepaling over
zijn subsidiariteit ten opzichtevan dehogere belangen van staat. 2 Zoalswij ech-

1. De hier gesuggereerde samenhangen vinden zowel steun indekeur van demet namedoor Korn
over Bali vermelde gegevens zelf, alsook indeheleatmosfeer en richting diehet oeuvre van deze
wetenschapper — maar ook bestuursambtenaar — ademt (Korn 1932en Korn's ongepubliceerde
archieven). Verder wil ikmij wat dit betreft beperken tot eencitaat uiteen recente publikatie van
Breman, diemet betrekking tot dekoloniale politiek opJava tussen einde 18een begin 20eeeuw
opmerkt: 'During this 150-yearperiod, administrative thinking went through various phases,as
isshown by the changing perspective on the desa, which became thebasicsocietal level asfar as
policies were concerned. Colonial authorities saw what they wanted to see, and this differed
from era toera, historicaljustification being sought for each new interpretation'. (Breman 1983)
Inhetlicht hiervan zou ook nieuw historisch onderzoek naardedesaop Baliopzijn plaats zijn.
2. Pasal 3, Undang-undang No. 5 tahun i960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(Boedi Harsono 1973).
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terzullen zienkanjuist door zijn leegheid dczejuridische vorm een aantrekkelijke arena bieden voor conflictueuze bclangenordcning.

b. De banjar-biotoop
Al vanouds vindt dus desocialereproduktie van deZuid- Balische banjar-mstituties plaats in een biotoop van complexe en variabele samenstellen van elkaar
deelsdoorsnijdende, deelsversterkende vlakken van socialeen politieke organisatie. Mede daardoor beschikt het institutionele aggregaat over een opvallende
flexibiliteit. Deze flexibiliteit zien we met name in de variabele definiëring van
Hdmaatschaps- en leiderschapsrollen.
O m globaal aan te duiden wat onder banjarte verstaan heb ik tot dusver het
accent gelegd opeenfysiek criterium: clustersvan woonerven — wier bewoners
gezamelijk de organisatie voor sukaduka, onderling hulpbetoon, heten te vormen. Dit isniet zozeer onjuist, alswel veel te ongenuanceerd.'Juist in vormen
van interne — en soms ook de residentieleafbakening overschrijdende — differentiatie spreiden de meeste banjarseen grote soepelheid ten toon. Deze soepelheid lijkt onder andere ingegeven door dewenselijkheid om, met hetoog op de
(pluraliteit van) overkoepelende politieke structuren, zich van verschillende
vormen van lidmaatschap en leiderschap te kunnen bedienen.
In deze voedingsbodem voor verscheidenheid heeft het gegeven dat de nieuwe
overheden de banjars steeds intensiever als basiseenheid van bestuur zijn gaan
hanteren een gerede aanleiding gevormd voor een nieuwe variant — onder de
zeer toepasselijke naam banjar dinas:de dienstbanjar.
Leiderschap van debanjardinas,het ambt van kliandinas,vergt bepaalde vaardigheden dieiemand tot eengeschikte intermediair maken inhet contact met de
instellingen van de bureaucratie. In de communicatie met de overheid is bijvoorbeeld het kunnen lezen en schrijven en beheersing van het Indonesisch een
minimum vereiste. In de meeste banjars zien wij alskliandinasdan ook al gauw
een betrekkelijk jong managerstypc naast de veelal oudere, voortaan als exclusief klian suka duka gekwalificeerde leiders verschijnen (Hobart 1975).
Deze ontwikkeling gaat samen met een toenemende bureaucratische belemmering van fluctuaties in de samenstelling van de groepen die als banjar dinas
Worden aangemerkt. Dit betekent dat (sub)groepen die, zonder van woonerf te
'• Voor een impressie van enkele andere 'interacting planes of social organization' die het betekenisveld van het banjar concept mede bepalen, verwijs ik hier kortheidshalve naar het bekende
werk van Geertz waarin dehoofdlijnen van Bali'scomplexe socialestructuren schematisch worden uitgezet (Geertz 1959). Voorts past hier inmiddels ook een correctie van deop deze bladzijden misschien gewekte schijn dat bij uitstek desukadukain Zuid- Bali een algemeen begrip zou
zijn. Niet alleen kennen de bedoelde kaders van socialeen politieke organisatie zeer uiteenlopende benamingen, maar ook inhoudelijk bestaan er, naar plaats, tijd en omstandigheden, aanzienlijke verschillen.
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veranderen de elasticiteit van het banjar-begrip hanteren om zich in bepaalde
opzichten alseen afzonderlijke banjarte gaan gedragen, veelal geen nieuwebanjar dinaskunnen vormen.
De processen van banjar-spWtsmgen-samenvoeging worden door destarheid
van rfi'nas-vcrbanden overigens niet tegengehouden, maar een en anderleidt wel
tot extra complicaties. Zo'n complicatie is er ook in het geval van de familie
Patih.
Het gaatdaarbij onderandereom dezogenaamde preventieve rechtszorg:een
aspect van fcan/ar-leiderschap dat zich voor een belangrijk deel manifesteert in
een soort notaris- of gctuigerol bij bepaalde transacties, of andere rechtsfeiten
die vanuit de banjar-rztio van belang zijn (Van Vollcnhoven 1931). In gevallen
waar ook de desa-izûo in het geding is, zoals bij verschuivingen in afstammingsverbanden en grondaanspraken, fungeert daarenboven het desa-bcsluux
— vooropgesteld dat er in casu een, meerdere banjars overkoepelend, desa-bestuur in min of meer geprofileerde vorm aanwezig is — alseensoort ondersteunend en toezichthoudend college.
Bij gesplitst banjar-lcidcrschzp nu, ishet in beginsel de kliansukadukadie de
</«<j-rclatic behartigt en die ook in het desa-bestuur zitting heeft. In relatie tot
het gouvernement echter — dat zich voor deregistratie van grondtransactiesen
met name voor het leveren van bewijs in geschillen graag van de preventieve
rechtszorg instituties bedient (K.von Bcnda-Beckmann 1984) — is het de klian
dinasdie als intermediair het eerst in aanmerking komt.
Als nu, zoals in het geval van de Patih's, de banjarsukaduka- groep is samengesteld uit sub-grocpen die resideren in meerdere dinas-ressorten, kan het vertrouwen in dejuistheid van het inzicht dat een kliandinas heeft in de rechtsverhoudingen binnen zijn ressort, aardig onder druk komen te staan. En hiermee
begint in feite het bcgraafplaatsproblcem van de familie Patih.

3. D E CASUS

De begraafplaats van de familie Patih, de setraPatih genaamd, is een van de
verschillende lapjes onbebouwde grond gelegen aan de zuid-westelijke rand
van hetdorp K. Ineenver verleden isdezegrond ooitdoor hetdorp en/of plaatselijke vorsten aan deonderscheidene groepen van dorpelingen ter beschikking
gesteld om er hun doden te begraven. Zo liggen daar ook de begraafplaatsen
van andere familiegroepen enook desema, debegraafplaats vandelaagste sociale strata en de semalara ila, de begraafplaats van de leprozen, en verder enkele
kindcrbegraafplaatsen. De setra Patih en in mindere mate ook de sema larajla,
worden omringd door een complex klappertuincn dat in 1970 in bezit kwam
van een uitJakarta gefinancierd en geleid hotclbedrijf.
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a. De eerstefase
De eerste moeilijkheden waren al ontstaan in 1971 toen het de Patih's ter ore
kwam dat de hotclmanagement van mening was dat de elfare grond welke zij
hun begraafplaats noemden, deel uitmaakten van devoorhet hotel aangekochte
terreinen.
Hoewel de Patih's het een absurd idee vonden en overtuigd waren rustig te
kunnen afwachten of de hotelmanager het werkelijk zou aandurven de setra te
schenden — bijvoorbeeld door de Patih's voortaan te beletten er hun doden te
begraven — ging een van de Patih's toch meteen tot actieover. Deze, Patih Made, een van de familic-oudstcn, maakte zich allanger zorgen over de steeds bescheidener positie die zijn familiegroep in de loop van de afgelopen decennia
werd gegund in de sociale hiërarchie in K.
Vroeger hielden de Patih's grote kostbare lijkverbrandingsceremonies, maar
nu lagdesetravol met familieleden die 'ongeduldig' inhun grafwachtten op het
moment dat hun lichamen met het gepaste ceremonieel verbrand en hun ziel
daarmee bevrijd zou worden. Deze voorouders begonnen zich te roeren, hetgeen volgens Patih Made uit allerlei tekenen merkbaar was.
Deongelukkige suggestie dat desetranu tot het hotcltcrrcin zou behoren was
een van die tekenen. Maar er was meer.
De daling in locaal aanzien van de Patih's hield mede verband met een toenemende verwaarlozing van de familictempels en de voorouderverering. Door
een combinatie van ondeugden en tegenslag kon de groep Patih's dekosten van
een bij hun status passende eredienst niet meer dragen. De beledigde voorouders leken de benedenwaartse spiraal te versterken. En bepaalde groepen
dorpsgenoten van lagere status droegen daaraan hun steentje bij doordat zij
minder dan voorheen bereid waren hun eigen adatbijdragen aan de ceremonies
van de Patih's te leveren.
Dit had inmiddels al geleid tot spanningen in de banjarswaar de Patih's
woonden. Indebanjarvormt met name het dodenritueel eenbelangrijk element
van onderling hulpbetoon. Naar aanleiding van een daarbij voorgevallen incident tussen Patih's en nict-Patih's hadden de meeste Patih's zich gedwongen
gevoeld om desukaduka-band met debanjardinas-genoten teverbreken enzich
in dit opzicht terug te trekken in een eigen kleine niet-residenticle banjar suka
duka.Het isaannemelijk dat ditnietalleentenkostegingvanhun aanzienen hun
draagkracht bij rituelen, maar dat hierdoor voor de Patih's ook de administratieve en dorpspolitieke kanalen min of meer verstopt raakten.
Hoe dat verder ook zij, het was vanuit deze context dat Patih M. zich tot
optreden geroepen voelde. Voor hem persoonlijk speelde trouwens ook nog
een andere overweging een rol.
Patih M. behoorde niet tot de naar generatie en afstammingslijn meest aanzienlijken in de familiegroep. O p grond echter van zijn persoonlijke kwaliteiten, waaronder het feit dat hij goed kon lezen en schrijven en alslagere ambtenaarin semi-overheidsdienst was, was hij een stemhebbend lid van deraad van
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familie-oudstcn en was hij met n a m e degene die meestal als w o o r d v o e r d e r naar
buiten optrad.Juist dit dreigde zich nu tegen h e m te keren. Als hij op het bericht
dat de begraafplaats van de Patih's aan het hotel was verkocht niet onmiddellijk
en voor iedereen zichtbaar officiële stappen zou ondernemen, dan zou m i s schien de gedachte kunnen postvatten datjuist hij heimelijk bij zo'n deal b e t r o k ken moest zijn geweest.
Inzet: de setra
Toen Patih M. dusin 1971stappen ondernam om zichzelfen zijn verwanten tezuiveren van deblaam hun begraafplaats tehebben verkwanseld, wendde hijzich in eerste
instantie tot deperebekel. Je functionaris van de administratieve cluster, dedesa administrasi,waaronder het dorp K. ressorteerde.
Het lijkt misschien voor dehand teliggen dat Patih M. eersthetnoglagereniveau, de
klian ditias,zou inschakelen. Hier lag echter een probleem, namelijk: als er buiten
Patih M. om toch eentransactie had plaatsgevonden met andere leidersvan de familiegroep, welke klian dinaszou daar dan zijn handtekening onder hebben gezet? De
Patih's woonden immers over meerdere banjar dinas-ressorten verspreid.
Hetantwoord moest tevinden zijn bij deperebekelalshoofd van ded/n<M-ressorten.
Maar bij deperebekelhad Patih M. geen succes. Met demededeling dathijvan dehele
zaaknietsafwist verwees hij Patih M. sneldoor naar dehogereinstantie, decamat.
Achteraf vond Patih M. het eigenlijk niet eens zo vreemd dat deperebekelniet op de
hoogte was. De man kwam niet eens uit het dorp K.; hij woonde in het enkele kilometers verderop gelegen dorp P., dat samen met K. wel deadministratieve desa K.,
maar niet een gezamenlijke desa kahyanganügavormde. Hetpfrefteke/kantoor was wel
in K., maar omdat in K. ook het «ma/kantoor gevestigd was, verbleef deperebekei
meestal in P. Eigenlijk te gek dat wij ons zo iemand in K. laten opdringen, was een
veel gehoorde mening.
De volgende gang van Patih M. wasnaar decamat. Toen hij daar met allerespect zijn
probleem uiteen probeerde te zetten merkte hij meteen al dat de camat hem niet erg
welgezind was. Hoewel hij maar meteenhalfoor luisterdeliethij inzijn antwoorden
Patih M. in feite allevier dehoeken van dekamer zien. Niet hijzelf maarde plaatsvervangende camat had de zaak van die grondoverdracht aan het Hotel geregeld. De camatkende zijn plaatsvervanger als een nauwgezet man die ongetwijfeld zorgvuldig
had nagegaan wie er toendertijd precies de rechthebbenden op die grond waren geweest. En uit de stukken bleek niets van en.g recht van de Patih's.
Als de Patih's alooit een stuk van het huidige hotelterrein in hun bezithadden gehad
dan hadden zij dat waarschijnlijk allang geleden verkocht. Niet dat Patih M. zelfdat
zou hebben gedaan natuurlijk. Maar hij moest toch maar eens goed bij zijn familieoudsten informeren, suggereerde decamat. En in ieder geval, als Patih M. nu kwam
vertellen datzijn familie rechten deed gelden opeenvandeterreinen vanhethotel dan
moest hijdat toch eerst maar eenszwart op wit aantonen. Waar wasbijvoorbeeld zijn
pipil (registratiebewijs voor de grondbelasting) of zijn certificaat van hak milik (de
Indonesische eigendomsvorm)?
Dat Patih M. daarop te berde bracht dat hij zulke documenten helemaal niet kón
hebben omdat het hier niet om privaatbezit maarom desa-grond ging, versterkte zijn
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argumentatiebepaald niet. Hijbelandde vanderegen indedrup, want dereactievan
de camat hierop lag voor de hand.
Kijk, hetging toch omdatstukje woeste (ongecultiveerdc) grond aanderandvanhet
zeestrand? Hij had zich dat zojuist niet meteen gerealiseerd. In beginsel was zulke
grond — datwist Patih M. toch ook wel— eigendom vandeOverheid. Ende overheid haddehelestrook woestegrond tussen dedoor hetHotel aangekochte klappertuinen endezee bestemd voor het Hotel. Datwastoch logisch, want anders konden
de badgasten de zee niet bereiken.
Alsnuhetdesa-bestuur endeoverheid (uiteindelijk hijzelf dus) vanmenig warengeweest dat op de grond die de Patih's als begraafplaats gebruikten ook desa-rechten
rustten, danzouden zijindertijd daarover toch zeker metelkaar gesproken hebbenen
een regeling hebben getroffen? Maar hijzelf noch het<fosd-bestuur hadden daar enige
aanleiding toe gezien.
Verder waszijn staf, zoalstedoen gebruikelijk, natuurlijk ookafgegaan opdeverklaringen vandekliandinasvanbanjarA. inwiens gebied debetreffende grond gelegen
was. Deze klianhadookzonder bezwaar zijn handtekening gezet onder de betreffende documenten; en datzouhij toch zeker niet hebben gedaan alser <f«<j-rechten of
rechten van de Patih's in het geding waren geweest? Nee,het speet de camatvoor
Patih M. maar dekwestie vaneennieuwe begraafplaats moest hijmaar methetdesabestuur regelen. Deoverheid stond hier verderbuiten. Maarhetterrein vanhetHotel
moesten de Patih's inelk geval ontruimen. Want hoeje hetook bekeek, zij hadden
daar geen rechten.
Toen Patih M.metditverhaal bijzijn langzamerhand geïnteresseerd rakende achterban kwam was daar het algemeen gevoelen dat menjuridisch in de tang genomen
werd.
Ergens klopte er iets niet. Maar wat?
Het oordeel over decamat enzijn plaatsvervanger wasniet mals. Hetwoord korupsi
viel al gauw. Hetwastoch algemeen bekend datdecamat voor makelaar speelde.En
zijn plaatsvervanger, nota bene een inwoner van K. zelf, die moest toch geweten
hebben daterJ«<i-grond inhetgeding was? Datwasgeen domme man, want inde
afgelopenjaren hadhijhetvanniets totgrote welstand gebracht. Integenstelling tot
dekliandinasvanbanjarA. Datwasgewoon eendommejongen, dedomste klianvan
de heledesa.
Eigenlijk hadden zijwelkunnen weten dathijdedader was. Of zou hijzich hebben
laten omkopen? Zelfsdedomste klianmoest toch weten dathijineengeval alsditniet
zo maar zijn handtekening kon zetten. In elk geval niet zonder ruggespraak metde
kliansukadukavandePatih's. Ennuzeerover nadachten; hetwastoch opvallend dat
die klian van banjar A. de laatste tijd elk contact met de Patih's gemeden had.
Maar goed, hijdeed maar. DePatih's zouden hemniet lastig vallen, maar zezouden
ook geen krimp geven. Debegraafplaats washunheiligenzezouden dieniet ontruimen. Zij stonden inhun recht. Hun speciale begraafplaats, desetra Patih hadden zij
nog ontvangen vandeoude vorsten vanBadung.In dehistorische strijd methetJavaanse Pasuruan waseenvoorvader vandePatih's hunkampvechter geweest. Daarom hadhijhetrecht gekregen omnazijn dood vanafdesetrauittekijken overdezee,
inderichting vanPasuruan. Deoverheid moest niet denken datzijopdestoel zatvan
devroegere vorsten. Diekonden zichinderdaad metzoietsalseensetrabemoeien.
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En dedesa*.)-*, dieook tot opzekerehoogte. Maar dedesa K.wasveelteslap.Daar
was niet veel van de verwachten.
Na zijn bezoek aan de camat was Patih M. bij het dwa-bestuur geweest. Maar ofschoon dekliandesahemmetbegriphadaangehoord, hadhijhemuiteindelijk slechts
teverstaan gegeven dat hij maar moest doen wat decamat had gezegd. Zo washet
rechtnueenmaal.AlsdePatih'seennieuwebegraafplaats wildendanzouhetbestuur
erwelvoorzorgendatzijeenplekjekregentussendeandere (/«a-begraafplaatsen.
Verontwaardigd had Patih M. geweigerd daar op in te gaan.
Heel terecht, vond de achterban. De Patih's moesten voet bij stuk houden.
Tot zover de geschiedenis zoals die uit gesprekken met betrokkenen kon worden gereconstrueerd.
Voet bij stuk houden kwam er in feite op neer dat de Patih's zich verder gedroegen alsof er niets aan de hand was. Zo zij er alaan dachten hun recht op de
setra op enigerlei wijze formele erkenning te doen vinden, maakte de opstelling
van zowel autoriteiten als dorpsgenoten het maar al te waarschijnlijk dat zij
daarmee slechts verder gezichtsverlies zouden lijden. Zij stonden alleen.
Voorlopig echter leken ook het hotclbcdrijf en de overheid — en zeker het
desa-bestuur — dezaakophaar belooptelaten. Deafwachtende houding van het
hotel zou pas veranderen toen zich in maart 1973, voor het eerst sinds het ontstaan van het setra-probleem, een sterfgeval voordeed in dekringen van de Patih's. Maar voordat het zover was vonden erinK. enkeleontwikkelingen plaats
die, hoewel zeop zichzelflos stonden van desetra-kwestie, op het verdere verloop van dezezaak van grote invloed zouden zijn. Anders gezegd: toen de^(rakwestie van de Patih's in 1973 weer actueel werd, was de context waarin zij
door de dorpsgenoten werd gezien drastisch gewijzigd. Deze verandering echter had niets van doen met dePatih'szelf, maar hield verband met de dorpspoliticke respons op allerlei implicaties van het massa-tocrismedatjuist in diejaren
de regio definitief begon te overspoelen.

b. Verandering van context enfocus
Het toeristenseizoen 1972/1973 bracht in het tot dusver nog betrekkelijk rustieke K. een ongekende activiteit. Souveniershops, eethuisjes, appartementen
rezen uit de grond. De toename van de straathandel was navenant, en ook het
aantal dansvoorstellingen en andere culturele manifestaties vertoonde een explosieve groei.
Niet alle aspecten echter van deze plotselinge 'boom town' situatie werden
door een ieder even positief gewaardeerd. Al gauw zagen de ondernemende
geledingen van debevolking van K. zichbedreigd door eensnelleinstroom van
niet-autochtone ondernemers.
In de leidende banjars van K. bracht de bezorgdheid over deze ontwikkeling
een proces op gang van accentuering enexploitatie vandepublieke dimensie en

122

VREEMDE GASTEN

inclusivitcitvan debanjar-instituties. Onderling hulpbetoon — deinternebanjar
ratio— vond hand over hand vertaling in maatregelen gericht op toeristische
uitbating van eigenfoiM/dr-potenticclaan muziekendansgezelschappen en ordediensten. Ook fondsvorming enkredietverstrekking ineigenkring namen toe.
Maar ook op supn-banjar niveau, waar een zekere coördinatie van bepaalde
tan/ar-activiteiten nodig was, of waar de spanwijdte van het banjar-concept
voor een effectieve protectie van belangen ontoereikend was, kwamen weldra
vergelijkbare processen op gang. En daartoebleek nujuist het flesa-rollenaggregaat een bij uitstek geschikte vorm tebieden. Een treffend voorbeeld hiervan is
het onder dwa-auspicieënorganiseren van destraathandel in souveniers en antiquiteiten dat eind 1972in K. plaats vond. De territorialeen personele dimensies
van dedesa kahyangantigawerden hierbij doelbewust gebruikt om dezehandel te
reglementeren ten gunste van de autochtonen: 'de kinderen van de desa'.
Twee aspecten van deze ontwikkelingen in K. verdienen hier bijzondere aandacht. Indeeersteplaatsisdat desoepelheid waarmeenieuwe omstandigheden,
nieuwe uitdagingen, intermen van debestaande idiooms van banjarendesablijken te worden geaccommodeerd — omstandigheden en uitdagingen die toch
niet per definitie geacht kunnen worden teappelleren aandegangbare rationalisaties van de Balinese instituties in de 'traditionele setting'. In de tweede plaats
~ en voor degang van zaken rond desetraPatih van groot belang — iserhet feit
dat de desa kahyangantigavan K., die dus nu binnen de kortste keren werd getransformeerd tot een bastion tegen de instroom van kleinschalige neringdoenden van elders, voordien in de dorpspolitieke sfeer van bijzonder geringe betekenis was.
Het door historische en demografische oorzaken, in verhouding tot de gangbare modellen, zwakke en een beetje obscure karakter van de plaatselijkedesainstellingen bleek geenbelemmering tevormen voor krachtigedesa-aanspraken
mdenieuwecontext. Het wasandersom:eennieuwekijk opde toepassingsmogelijkheden van het desa-idioom ging hand in hand met pressie op de dorpsleidersom zichmeer conform het model vaneen'traditionele'desateprofileren. In
deze atmosfeer zullen wij straks dan ook de dorpspolitick en de sefra-kwestie
zien convergeren.
In 1971verkeerden nietalleendedriedesa-tempelsvanK. ineenarmoedige staat
en kwam het desa-bestuur slechts sporadisch bijeen, maar lag ook de issue van
<fa<j-territoir, voorzover meeromvattend dan slechtsdemeestelementaire zorg
v
oor de rituele grondmagie, voor de meeste inwoners van K. ver buiten het
gezichtsveld. Zelfs debegraafplaatsen werden op zijn minst partieel alseen particuliere -of, zoals v/ij zagen, alseen met half-elites vanpun-herkomst geassoC1
eerde — aangelegenheid gezien.
Ook de Camatgafer blijk van het (/«a-bestuur op dit punt alseente verwaarlozen factor te beschouwen.
Maar in het in 1973 te K. opeens gekoesterde idioom van 'de traditionele
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desa',zoals datsindsdekolonialeinterventie in Baligestaltekreeg, isde zeggenschapover dedorpsbegraafplaatscn eenvande meestelementairecriteria waaraan de kracht van dedesakahyanganügaen deinclusiviteit van zijn verdere instituties wordt afgemeten. ' Onvermijdelijk raakthetd«a-bestuuranno 1973— nu
gedragen op de golf van 'K. voor de desa-kinderen sentiment' — dan ook betrokken bij de gebeurtenissen die zullen volgen op het setra incident tussen de
Patih's en het hotel. En daarin zijn het met name de gejuridiseerde structuren
van het officiële grondenrecht die de verdere ontwikkelingen een eigen momentum zullen geven.

c. De tweedefase
Wij zullen nu zien dat in K. hetjuridische kader van het hakulayatde voedingsbodem zal blijken voor een soort à contrario strategie vanuit de desa-context.
Uit de regel die zegt dat de uitoefening van het hak ulayat, voorzover dat recht
feitelijk nog bestaat, wordt beperkt door het hogere staatsbelang, vloeit in de
bevolkingspcrccptie voort dat de mate waarin deoverheid genoodzaakt wordt
haar hogere belang eenduidig tedemonstreren, aangeeft inhoeverre ineen concreet geval het hak ulayat 'bestaat'.
Zo ontstaat ereenklimaat waarin — metnamevoor detribune — de mate van
het succes dat men behaalt in het van de overheid afdwingen van een blijk van
erkenning van de <f«<J-rechtcn in de setra-kwestic, fungeert als een toetssteen
voor dehardheid van denieuwe, inhet kader van debredere dorpspolitiek aangenomen d«a-houding. Het brandpunt van desefra-kwestie verschuift. Uit een
verloren zaak ontstaat een cause célèbre: een testcase voor het aanzien van de
aVs<J-instituties. Want het zal al gauw niet meer gaan om de legitimiteit van de
hotclclaim, maar om delegitimiteit van deoverheidsclaim waarop het beweerde recht van het hotel berust. De zuiverheid van die overheidsclaim wordt nu
het eigenlijke voorwerp van debat, want een 'echt' <fes<i-bestuur kan zich niet
permitteren te wijken voor minder dan een evident legitieme claim.
Maar laat ik om dit alles verder duidelijk te maken de gebeurtenissen vanaf
het begraafplaatsincident van 1973 voor zi~h laten spreken.
Inzet: de desa
O p 17 maart 1973 vindt het incident plaats dat de o n t w i k k e l i n g e n in een s t r o o m v e r snelling brengt. Als o p die dag enkele Patih's o p h u n setra arriveren o m er h u n net
overleden familielid te begraven m e r k e n zij dat er grote stukken van de haag r o n d de
1. Onder andere de Balinese adatrecht-jurist Cokorda Raka Dherana vertolkt dit gevoelen als hij
zegt: 'Er blijkt een kracht tebestaan diealles wat er leeft indedesabezielt. Elkedesaheeft daarom
de drie tempels die het constitutief element van de desa geworden zijn. Een ander constitutief
element van dedesaisdesetraofsema, met zijn tempel Prajapatigenaamd, diegewoonlijk dicht bij
de zuidelijke kahyangantigatempel geplaatst is' (Cokorda Raka Dherana 1970).
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begraafplaats ruw verwijderd zijn. Toch beginnen zij met het delven van het graf en
als zij gestoord worden door de boze hotelmanager houden zij zich doof voor zijn
sommatie en gaan gewoon door met de plechtigheid.
Al de volgende ochtend echter blijkt dat het de hotelmanager nu ernst is. Kennelijk
heeft de hoteldirectie diezelfde dag nog haar invloedrijke relaties in de provinciehoofdstad ingeschakeld, met alsgevolg dat enkeleleidendefiguren van K. - dus niet
expliciet het </es<J-bestuur, maar evenmin de perebekel- op de ochtend van de 18e
maart worden uitgenodigd voor een informele bespreking met een vertegenwoordiger van het provinciale bestuur in de lounge van het hotel. Geen uitnodiging gaat er
naar de Patih's zelf.
In het hotel zitten dieochtend, behalve dehoge provincie- vertegenwoordiger en de
hotelmanager, de volgende personen bij elkaar. De uit K. afkomstige plaatsvervangend camat, in gezelschap van een in K. zeer gerespecteerde notabele (met zowel een
ambtelijk verleden als nauwe familie connecties met de voormalige vorsten van Badung) en enkele fean/ar-hoofden. Tot de genodigde featt/ar-hoofden behoort wel de
kliandims van Patih M., maar nietzijn kliansukaduka. Dedesakahyangantigaismin of
meerimpliciet vertegenwoordigd doordat enkeleaanwezigebanjar-hoofden de functies van kliandinasen sukadukain hun persoon verenigen en uit hoofde van dit laatste
dus ook deel uit maken van het aVid-bestuur.
Uit het verslag dat een van dezen naderhand aan Patih M. zal uitbrengen, komt het
volgende beeld naar voren.
Van de zijde van de autoriteiten wordt geenszins ontkend dat desetra van de Patih's
een belangrijke begraafplaats iswaarop diefamilie alvanoudszekerevoorrechten kan
doen gelden. Maar dit doet er niet aan afdat het in wezen gouvernementsgrond betreft.
Met alle liefde zou de overheid de Patih's ongestoord in het gebruik van die grond
hebben gelaten als nu niet, in verband met de ontwikkeling van de regio, het algemeen belang eiste dat aan die grond een andere bestemming werd gegeven. Omdat
de overheid dus de grond zelf nodig heeft hoopt zij met de dorpsfunctionarissen de
volgende regeling te kunnen afspreken.
Zij kunnen de Patih's mededelen dat de overheid hun een ander stukje woeste grond
voor een nieuwesetraterbeschikking zalstellen. Bovendien zaldeoverheid de kosten
vergoeden die aan de verhuizing van de setra verbonden zijn.
Het voorstel valtnietbijalleaanwezigen ingoedeaarde. Het a«a-gevoel van sommigen verzet zich tegen de lezing dat het «tra-probleem uitsluitend, ofzelfs maar in de
eerste plaats een kwestie zou zijn tussen de overheid en de Patih's. O p een begraafplaats rust toch allereerst het (/«a-beschikkingsrecht?
Uit het feit dat de overheid nu zegt dat het gouvernementsgrond betreft, volgt toch
daterincasugeenpipil (bewijs vanprivé-bezit)bestaat. En datklopt, want alshet om
privé-bezit ging zouden de zaken heel anders liggen. In dat geval had de overheid
inderdaad met de Patih's te doen en zou zij op de hulp van de dorpsfunctionarissen
kunnen rekenen voor deverdere afhandeling van een onteigening of minnelijke verkoop. Maar alser geenpipil is, houdt dit nog niet automatisch in dat er dus sprake is
van gouvernementsgrond. En zeker niet als het om een begraafplaats gaat.
Dat desetraerfgoed vandedesais,istezien aandeomheining dieinhetverre verleden
met toestemming van de desa is aangelegd. De overheid heeft daar nooit bezwaar
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tegen gemaakt. Als de grond niettemin als gouvernementsgrond in de registers te
boek staat, moet dat op een misverstand berusten.
Maar ook als het eigenlijk niet om gouvernementsgrond maar om desa-grond gaat
beseft dedesatoch heelgoed dathet hogerebelang van deoverheid het zwaarste moet
wegen. Wat de desa in dat geval echter wel zal willen vernemen is, in hoeverre de
overheidsaanspraak voortkomt uit een echt overheidsbelang of uit het commerciële
belang van het hotel. Want een beslissing over desetra Patih raakt het wezen van de
desa en mag daarom niet lichtvaardig worden genomen.
Tot zover de samenvatting van het verslag van de zegsman.
De knuppel ligt nu in het hoenderhok. De locatie en entourage van de bespreking
zullen daaraan het hunne hebben bijgedragen. Het nieuwe desa bewustzijn verdraagt
zich kennelijk slecht met de gedachte dat ook maar de schijn zou kunnen worden
gewekt dat met de<fes<J-beginseleneen loopje genomen kan worden, laatstaan dat zij
zouden worden opgeofferd aan - niet desa-gebonden - commerciële belangen.
De overheidsvertegenwoordigers hebben wijselijk niet verder aangedrongen en de
vergadering is onverrichterzake uiteengegaan. Maar de volgende dag al ontvangen
zowel Patih M. als het desa- bestuur een officiële oproep om op 20 maart te verschijnen ten kantore van de camat teneinde de setra-zaak verder af te handelen.
Als Patih M., in gezelschap van zijn kliansukadukaen mijn persoon, op de ochtend
van 20 maart in het kantoor van de camat arriveert, blijkt het voltallige d«d-bestuur
daar al aanwezig.
De camatechter laat op zich wachten.
Na eenuur ongeveer komt deplaatsvervangendecamat, dewakil,eraan. Decamatlaat
zich verontschuldigen, hij zal later komen.
Maar ishet niet verstandig om van de gelegenheid gebruik te maken en alvast entrenouseen voorbespreking tehouden? De wakilstelt zichechtopalseenadviseur diede
dwa-bestuurders wil helpen om hun standpunt goed te formuleren. De camat is tenslotte een hoge gezagsdrager en bovendien is deze camatnieuw in K.
Van aanvang afdoet de wakil zijn best de(/«a-bestuurders afteleiden van het principiëlepunt:devraag ofdeoverheid bij het opeisen van desetra-grond handelt in naam
van een hoger algemeen belang dat voorrang verdient boven delocale belangen van
religie en adatrecht. Zij moeten daar verder maar liever niet in treden.
Dedesaenook Patih M. moeten ervan uitgaan datwat deoverheid vraagt rechtmatig
is. Waar het nog om gaat isuitsluitend devorm en deomvang van de schadeloosstelling diedeoverheid bereid istegeven. En diez>1erg royaalzijn;datwildewakil alvast
wel verklappen. Ze moeten het natuurlijk zelf weten, maar zijn advies zou zijn om
zonder omwegen met het aanbod van de overheid akkoord te gaan.
Hoe groot is de setra helemaal, elf are? Nou, kijk eens aan! De overheid isbereid als
schadeloosstelling een perceel droge cultuurgrond van 33areter beschikking te stellen,plusnog eenseengeldbedrag terbestrijding vandekostenvande lijkverbranding
diebijdeontruiming vandeoudesetranodig zalzijn. Tenaanzien vandeomvang van
die kosten verwacht de overheid van de desa een globale begroting. Dât is waar zij
zich nu over moeten beraden, vindt de wakil.
Maar de </«a-bestuurders houden hun bedenkingen.
Telkens weer komen zij terug op de rechtmatigheidsvraag. Welk belang heeft de
overheid, alsoverheid, bij deiefra-grond? Of ishet misschien toch zodat de overheid
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van mening isdatdesetraaanhethotelverkocht isenisdâtdereden waarom de grond
nu wordt opgeëist?
Uit de talrijke modaliteiten dieopnieuw derevuepasseren wordt één ding duidelijk.
Men wil per seeen concrete rechtsgrond horen. O f deinhoud daarvan helemaal correct is lijkt eigenlijk pas op de tweede plaats te komen. De desa-bestuurders hebben
zo'n rechtsgrond nodig om hun beslissing te rechtvaardigen tegenover de intussen
opdringende achterban.
Uiteindelijk haalt de wakil hoofdschuddend een plattegrond van K. enomgeving tevoorschijn. Kijkmaar, zegthij, ditishetbestemmingsplan vastgesteld bijbesluitvan5
mei 1971. Zoals jullie zien staat hierop aangegeven welk grondareaal de overheid
heeft gereserveerd voor toeristische bestemming. Dit besluit en niets anders is de
rechtsgrond waarom desetramoet verhuizen;entoerisme-bevordering istochook in
het belang van de desa,of niet soms, meent hij er nog aan toe te moeten voegen.
Nauwgezet wordt deplattegrond door deaanwezigen bestudeerd. Maar het ongeluk
wil dat in het bestemmingsplan ook deaan desetra Patih grenzende leprozenbegraafplaats als gebied voor toerisme-ontwikkeling staat aangegeven.
Als de (/«a-bestuurders dat zien isnatuurlijk het hele effect bedorven, want duidelijker kan in hun ogen haast niet bewezen worden dat deoverheid dedesa enhaar rechten niet serieus neemt. Daarom dus die 33are vergoeding. Waarom dat niet meteen
gezegd. Waar ligt die grond die de overheid aanbiedt trouwens?
De 33 are blijken een perceel klappertuin tezijn, grenzend aan een christen-begraafplaats ten noorden van het dorp: gouvernementsgrond, die, voor zover bekend,
nooit enige band heeft gehad met de desa. Een slechte ruil, vindt men, want het perceel is volstrekt ongeschikt als (/««-begraafplaats. Een (/«a-begraafplaats moet volgens de religie woeste grond zijn ten zuiden van de desa. Maar daar isook het strand
en deoverheid wil daar nujuist debegraafplaatsen weg hebben. Dat kan de overheid
zichechter niet permitteren, want erzijn zelfsoudevorstenverordeningen die verbieden dat lijken in noordelijke richting worden vervoerd. In feite ontvangt dus dedesa
in ruil voor twee begraafplaatsen alleen maar een klappertuin.
Deongelukkige wakil isnet weer aanhetbetogen dathet alleen maarom desetraPatih
gaat alshij door een van dekantoorklerken op de gang wordt geroepen. Tijdens zijn
afwezigheid laten dedwa-bestuurdersdeverschillende argumenten nogeensde revue
passeren, maar ze zien er geen gat meer in. Hoe kan een overheid de belangen van
toerisme zoveelzwaarder laten wegen dan dievan dereligie?En hoekan een zichzelf
respecterende desazich daaruit redden?
Als de wakil weer binnen komt wordt hij vergezeld door de camat zelf. Er valt een
doodse stilte.
Na eenvluchtige begroeting vandeaanwezigen gaatdecamatachterzijn bureau zitten
en verdiept zich in de voor hem liggende documenten. Dan neemt de wakil het
woord. Zich richtend tot dedVs<j-bestuurders zegt hij:'Ik zal dus nu aan de overheid
rapporteren dat de desa het eens is met de verhuizing van de setra Patih...' En als er
geen antwoord komt, wendt hij zich tot de camat en zegt: 'Dit is de situatie, vader
camat'.

Decamatkijkt op uit zijn papieren envraagt aandewakil:'Er ismet betrekking tot die
begraafplaats dus geen schriftelijk bewijs, een pipil of certificaat van eigendom?'
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'Nee, het is desa erfgoed', antwoordt de wakil. 'En de desa is het met de verhuizing
eens?' 'Ja', luidt het antwoord van de wakil.
Niemand van de aanwezigen protesteert. Maar iedereen weet dat hier Nee bedoeld
wordt. Of is het nu toch Ja?
'Goed, dan resteert ons nog slechts de kwestie van het bedrag van de onkostenvergoeding. Ik verwacht van het (/«a-bestuur daaromtrent op kortetermijn een concept
begroting', zegt de camat; waarop zijn plaatsvervanger aan de aanwezigen te kennen
geeft dat de bespreking afgelopen is.
Patih M. heeft de hele ochtend geen mond open gedaan.
Hoewel hijeigenlijk best tevreden zou kunnen zijn overdeinzet vanhet </«<j-bestuur,
maakt hij een terneergeslagen indruk. Hij voelt zich nog niet echt van alleblaam gezuiverd. Ook heeft hij er nog maar weinig vertrouwen in dat het </«a-bestuur het
been stijf zal houden. Hij is bang dat zijn setra hoe dan ook uiteindelijk zal moeten
verhuizen enhij heeft net deavond tevoren vaneengeleerdekennisgehoord daterzo
iets als korbanbestaat.
Korbanschijnt in te houden dat een nieuwe begraafplaats om doden vraagt. Als de
setra Patih moet verhuizen zaler in denaaste toekomst een groot aantal sterfgevallen
in de familie van dePatih's plaatsvinden, want denieuwesetrazaldan nog leegzijn en
gevuld willen worden.
Patih M. voelt zich ten dode opgeschreven en heeft zich voorgenomen om, alsdat er
toch van komen moet, de oude setra dan maar met zijn leven te verdedigen. Wat de
desa verder doet is voor hem eigenlijk niet meer zo relevant.
Al een week later lijken de pessimistische verwachtingen van Patih M. ten aanzien
van dedesabewaarheid teworden alseen gezelschap(/«a-bestuurdersen dorpswijzen
zich op weg begeeft naar het verderop gelegen D. waar een hooggeachte Hindupriesteres resideert die altijd aldegrotere religieuze plechtigheden voor K. heeft verzorgd. Patih M. gaat zelfniet eens mee, maar stuurt zijnjongere broer als vertegenwoordiger van de familie.
Het gezelschap wil de raad van de priesteres inwinnen over de mogelijkheden, het
meestgunstige tijdstip endekosten vaneeneventueleontruiming vandesetraPatih.
Bij terugkeer berichten zij dat de ontruiming van een setra zeer kostbaar is. Een lijkverbrandingsritueel in de orde van kosten van 20miljoen Rupiah (zo'n f 130.000) is
nodig. En zelfs dan moet men er toch rekening mee houden dat er korban kan optreden.
Alseenlopend vuurtje gaathet nieuws door het dorp. Erontstaat eensfeer van verzet
en het rf«<j-bestuur, dat de verantwoordelijkheid voor de setra tot de zijne heeft gemaakt, zietzich, nolens volens, steeds meerophet schild gehesen alskampioen ineen
strijd tegen de overheid.
Wie zal immers zeggen of korban niet ook de niet-Patih's zal treffen als zij hun hand
opheffen tegen de setra? Is niet de setra Patih een magisch sterke, een sakti, o(angker
plaats? Hebben niet velen zelfgezien dat dedemon van ziekteen dood, Rangda, daar
's nachts graag vertoeft?
Bij het met betrekking tot deze Rangda vaak georganiseerde ceremonieel - de zogenaamde krisdans, die dient om het territoir te zuiveren, maar die ook vanwege zijn
spectaculaire karakter bijtoeristen zeergeliefd isendie,waarschijnlijk om beideredenen in onderlinge samenhang, met steeds grotere frequentie plaats vindt - verklaart
op eendag een van dein trancegeraakteaanwezigen, sprekend namensde goddelijke
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zielen van de voorouders die op de setra verblijven, dat dezen tegen de verhuizing
zijn. Bij een andere gelegenheid verklaart een in trancegeraakte danser overigens dat
de voorouders vinden dat er meer voor het toerisme moet worden gedaan. Over de
exegese hiervan is men het niet eens.
Al met al groeit deovertuiging dat niemand in K. het aan zaldurven om aan deselraverhuizing tebeginnen. En dat betekent datook deoverheid nietzaldurven doorzetten, meent men. Zeer sterke verhalen over wat er in andere dorpen in soortgelijke
gevallen gebeurd isonderbouwen het gevoel dat de overheid zal moeten terugkrabbelen, als de desamaar sterk en eendrachtig is.
Als op zekere dag bekend wordt dat de overheid 12miljoen wil betalen, mits er snel
met deceremonies totontruiming vandesetrawordt begonnen, maakt dit nauwelijks
nog indruk. Het desa-bestuur onderneemt niets ter voorbereidng van een grote lijkverbranding.
Overigens blijft het niet alleen bij afwachten wat de overheid zal doen.
Door degebeurtenissen op het ideegebracht, ismen eensgaan snuffelen indearchieven van debelastingdienst. En behalvedat men daar indeoudekoloniale grondregisters inderdaad tot de bevinding komt dat de «/«a-begraafplaatsen alle geregistreerd
staan als gouvernementsgrond - waar men het inmiddels dus fervent mee oneens is ontdekt men er ook dat de drie (fcsa-tempels eigenlijk veel meer grond bezitten dan
men tot dusver had aangenomen. Het gaat daarbij om zogenaamde lanah bukti,
ambtsvelden waarvan de opbrengst gedeeltelijk voor het onderhoud van de tempels
en de eredienst is bestemd.
Tot nu toe wist men niet beter ofde kahyangantiga-tcmpch van K. beschikten slechts
overéénschralehectareklappertuin. Uit dearchieven blijkt echterdater8112hectare
klappertuin en ook rijke rijstvelden aan tempelgronden moeten zijn. Hoe kan dat?
Door wie isdit aan hetdesa-bcz\ionttrokken? Nieuwe conflictstof dus, maar ook een
bijdrage aan het nieuwe desa-c\m. Men bezint zichop de mogelijkheden om fondsen
te vergaren voor herstel van de vervallen </«d-tempels; er komt een nieuwe belangstelling voor deinterne(/«a-reglementen, hetgeen alsnel leidt tot eenontwerp reglement waarin de melding aan het desa-bestuur van alle plaatselijke grondtransacties
verplicht wordt gesteld en overtreding met zware sancties wordt bedreigd. Nu men
erop gespitst isontdekt men ook nog andere potentiële grondproblcmen, c.q. bronnen van <f«<J-inkomsten.
En zo wordt K. een echte 'traditionele' desa.
Wie nu n o g zou verwachten dat de ietaJ-kwestie uiteindelijk netjes in termen
van een beslissing zal w o r d e n afgerond, vrees ik verder te moeten teleurstellen.
Weliswaar w e r d het (feia-bestuur o p 12juli 1973 o p n i e u w o p het k a n t o o r van de
camatontboden, maar ook toen w e r d e n er geen k n o p e n doorgehakt. En dat zou
voorlopig zo blijven.
Het verslag van de bijeenkomst van 12juli, wat er n o g aan v o o r a f g i n g en w a t
er verder n o g volgde, zal ik echter v o o r een andere gelegenheid moeten b e w a ren. Wel wil ik hier n o g vermelden dat de camat intussen kennelijk had ingezien
dat hij het religieuze gezag miste dat vereist bleek o m de zaak tot een goed einde
te brengen.
Hij liet zich in het vervolg uitvoerig bijstaan d o o r religieuze deskundigen.
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Maar ook dit bleek het op gang gekomen proces niet meer te kunnen stoppen.
Hoewel dein het dorp toch wel bestaande lichtescheiding van geesten zich wat
verdiepte, werden de meer 'rekkelijken' die geneigd waren voor desteeds aanlokkelijker wordende voorstellen van deoverheid te zwichten, uiteindelijk telkens weer in het gareel van dew-sentiment gedwongen.
Ook iojaar later lag desetra van de Patih's nog op haar oude plaats. Over de
eventuelejongste ontwikkelingen hebikgeen informatie, maar hetzou mij verbazen alszou blijken dat inelk geval deeerstverkommerde </«<j-tcmpelsvan K.
inmiddels geen grondige opknapbeurt hebben gekregen.

4. SLOT

Ikzal mij inditbestek nu verder beperken tot eenenkeleopmerking. Indetail te
argumenteren op welke punten de boven beschreven complexiteit zich zoal
onttrekt aan het — ondanks de vele verfijningen van de laatste jaren —nog
steeds gebrekkige gereedschap waarmee wij de maatschappelijke betekenis van
het recht proberen te analyseren, is hier wellicht niet op zijn plaats. Ook wil ik
hier niet lang stilstaan bij de, met het oog op de complexiteit van het geval niet
onbelangrijke vaststelling dat, afgezien misschien vandespecifieke context, aan
de casus alszodanig eigenlijk weinig buitennissigs is. Ik maak mij althans sterk
dat menigeen die betrokken is bij de uitvoering van overheidsbeleid, zeker als
het ruraleinterventies betreft, hettypevan problematiek kanherkennen (Schulte Nordholt 1981).
Te betogen dat actoren zoals die van K. — zowel in desa-verband als vanuit
het camat-kantoor' — kennelijk geen boodschap hebben aan onze hardnekkig
door functionalistische stereotypen beïnvloede voorstelling vanhet normatieve
milieu als een pluraliteit van per definitie gesloten systemen, is onderhand als
het intrappen van een wijd open deur. Ikwil dan ook volstaan met te verwijzen
naar een zeer verhelderend bock over het differentieel gebruik van normatieve
idiooms bij de Giriama van Kenya (Parkin 1972)en naar een meer recent in de
Nederlandse rechtsantropologie verschenen werk met de intrigerende titel: forum shopping and shopping forums (K. von Benda-Beckmann 1984). In dit
laatste wordt beschreven hoe conflictpartijen in een dorp in Minangkabau als
het ware plegen tewinkelen in een markt van verschillende instituties voor geschilsbeslechting en hoe de instituties zelfook als het ware winkelen op de geschillenmarkt. Ikzou ditbeeld willen lenenendeporteevan de bcgraafplaatscasus samenvatten als: idiom shopping and shopping idioms.
'Leegstaande luchtkastelen', tot slot, isde metafoor dieelders in deze bundel
wordt gehanteerd om het nieuwe — het officiële grondenrecht van de meeste
ontwikkelingslanden te kenschetsen.
I. Hoe, ook functionarissen alsdeCamatzichbedienen van meerderenormatieve idiooms, zou met
name blijken op de bespreking van 12juli 1973.

130

VREEMDE GASTEN

Dat leegstand vreemde gasten aanlokt is ons al te goed bekend. En zelfs bij
luchtkastelen blijkt het alniet anders. Maar om de beeldspraak nog wat verder
te exploreren: hoe staat het in dit opzicht met de burchten van het traditionele
recht?
Welnu, ook daar heerst dusleegstand. Ook daarkan men dusvreemde gasten
verwachten — dezelfde gasten, zoals wij hebben gezien.
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